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Om KTH
KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av tek

nisk forskning och är landets största anordnare av teknisk
utbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskning
en täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla
teknikområden men även arkitektur, industriell ekonomi,
samhällsplanering, arbetsvetenskap, filosofi och teknik
historia. Förutom den forskning som bedrivs vid KTH:s
skolor finns ett antal såväl nationella som lokala kom
petenscentra förlagda till KTH. De nationella forsknings
stiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningspro
gram vid KTH.
Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, hög
skoleingenjör, kandidat, magister, master, licentiat eller
doktor. KTH utbildar också ämneslärare med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan. Dessutom bedrivs teknisk
basutbildning, uppdragsutbildning och vidareutbildning.
Totalt finns vid KTH drygt 12 600 helårsstudenter på grundoch avancerad nivå, nästan 1 900 aktiva forskarstuderande
samt drygt 4 800 anställda.
KTH grundades 1827 och dess centrala campus är för
lagt till Norra Djurgården i centrala Stockholm. Vid Alba
Nova, nära Roslagstull, bedriver KTH, tillsammans med
Stockholms universitet, utbildning och forskning inom

bioteknik och fysik. KTH har vidare verksamhet förlagd
till andra campus i storstockholmsområdet. I Karolinska
Institutet S
 cience Park i Solna finns Science for Life Labo
ratory, som drivs tillsammans med Karolinska Institutet
och Stockholms universitet. I Kista, i norra Stockholm,
finns Skolan för informations- och kommunikations
teknik (ICT). Söder om Stockholm bedrivs verksamhet i
Haninge av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
(ABE) och av Skolan för teknik och hälsa (STH), i Flemings
berg, 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
utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst
i Europa, USA och Australien men också med länder i
Asien. KTH medverkar aktivt i EU:s olika forskningspro
gram. Samarbete bedrivs även med svenska och interna
tionella biståndsorgan.
KTH bedriver en omfattande samverkan med svenska
företag, myndigheter och organisationer. Strategiska sam
arbetsavtal har tecknats med flera större företag och med
Stockholms läns landsting.

K TH I SIFFROR 2012
utbildning

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

Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
Civilingenjör och lärarutbildning med fyra inriktningar
8 högskoleingenjörsutbildningar
58 masterutbildningar och 5 magisterutbildningar
4 kandidatutbildningar och en tvåårig högskoleutbildning
Vidareutbildning, teknisk basutbildning
12 616 helårsstudenter, 31 procent kvinnor och 69 procent män
(inklusive betalande studenter)
• 11 107 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
• 1 869 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet),
30 procent kvinnor och 70 procent män
Antagna

• 3 528 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildning och teknisk basutbildning, 31 procent kvinnor och 69 procent män
• 1 715 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 33 procent
kvinnor och 67 procent män varav
• 967 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram.
• 607 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH.
• 420 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 34 procent kvinnor
och 66 procent män
Examina

• 920 examinerade arkitekter och civilingenjörer, 32 procent
k vinnor och 68 procent män
• 321 examinerade högskoleingenjörer, 25 procent kvinnor och
75 procent män
• 1 177 teknologie master/magisterexamina, 30 procent av kvinnor
och 70 procent av män
• 235 doktorsexamina, 24 procent av kvinnor och 76 procent av
män
• 153 licentiatexamina, 30 procent av kvinnor och 70 procent av
män

Ekonomi

•	4 214 mnkr i total omsättning (varav 266 mnkr transfereringar)
Högskoleanslag (exklusive transfereringar)
• 1 025 mnkr grundutbildning
• 987 mnkr forskning/forskarutbildning
Extern finansiering (exklusive transfereringar)
• 325 mnkr Vetenskapsrådet
• 292 mnkr EU
• 144 mnkr Vinnova
• 119 mnkr Wallenbergstiftelserna
• 334 mnkr övriga statliga myndigheter
• 427 mnkr övrig extern finansiering inklusive privata medel
Personal

•	4 811 anställda, motsvarande 3 542 årsarbetskrafter,
1 258 kvinnor och 2 284 män, varav
•	299 professorer, 39 kvinnor och 260 män (inklusive gäst
professorer och adjungerade professorer)
•	240 lektorer, 52 kvinnor och 188 män (inklusive biträdande
professorer)
Lokalarea

• 261 000 m2
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Organisation
K TH:s LEDNING OCH FAKULTET
KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa

finns institutioner, avdelningar, centrumbildningar och
utbildningsprogram. Skolorna är direkt underställda
rektor och leds av en skolchef och en ställföreträdande
skolchef. Varje skola har ett strategiskt råd som är ett råd
givande organ till skolchefen i vissa frågor. Varje skola har
dessutom en ledningsgrupp.
Universitetsstyrelsen har inseende över KTH:s alla
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.
Styrelsen består av totalt 15 ledamöter – rektor, 8 externa
ledamöter, 3 lärare och 3 studeranderepresentanter.
Rektor leder verksamheten under universitetsstyrel
sen. Prorektor är rektors ställföreträdare. KTH:s rektors
grupp tar upp övergripande forsknings-, utbildnings- och
kvalitetsfrågor. Den är sammansatt av rektor, prorektor,
fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektor för forsk
ning, förvaltningschef samt en studeranderepresentant.
KTH:s ledningsgrupp behandlar skolövergripande frågor
och består av rektor, prorektor, vicerektorer, fakultetens
dekanus och prodekanus, förvaltningschef, samtliga skol
chefer samt studeranderepresentanter.
Fakultetsrådet företräder hela fakulteten samt har ett
övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbild
ning, forskning och samhällssamverkan. Rådet är även ett
rådgivande organ till rektor. För att möjliggöra och stärka
fakultetens tillgång till information och inflytande på pro
cesser och beslut finns dessutom ett förtroenderåd. Detta

förtroenderåd har som främsta uppgift att förankra och
kommunicera frågor av särskild vikt med KTH:s fakultet.
Fakultetsrådets utbildningsutskott har tre huvuduppgif
ter: övergripande dimensionering av utbildningsutbud
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, beredning
av KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning
rörande utbildning samt beredning av KTH-övergripande
utveckling av regelverk och riktlinjer rörande utbildning.
Fakultetsrådets anställningsutskott har tre huvudupp
gifter: beredning och beslut rörande befordringsären
den, beredning och beslut rörande ärenden som gäller
rekrytering av lärare samt beredning av KTH:s arbete med
kvalitetsutveckling och uppföljning rörande läraranställ
ningar. Fakultetsrådets resursfördelningsutskott utreder
KTH:s tilldelningssystem med särskild tonvikt på resur
serna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetsstyrelsen

Fakultetsrådet

Rektor

Dekanus

Rektors ledningsgrupp

Skolchef
Ledningsgrupp

K TH : s  S KOLOR ME D  TILLH Ö RAN D E VER K SAMHETSOMRÅ D EN 
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Skolan för kemivetenskap (CHE)

-

-

- fiber- och polymerteknologi
- kemi
- kemiteknik

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

Skolan för bioteknologi (BIO)

-

biokemi och bioprocessteknologi
genteknologi
glykovetenskap
proteinteknologi
proteomik och nanobioteknologi
teoretisk kemi och biologi

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

- datalogi
-	High Performance Computing and
Visualization
- medieteknik och interaktionsdesign
- tal, musik och hörsel

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

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

-

energiteknik
industriell ekonomi och organisation
industriell produktion
industriell produktutveckling
materialvetenskap
tillämpad maskinteknik

Skolan för informations- och
kommunikationsteknik (ICT)

- elektroniksystem
-	integrerade komponenter, kretsar och
system
- kommunikationssystem
- material- och nanofysik
- programvaruteknik och datorsystem

Skolan för teknik och hälsa (STH)

- medicinsk teknik
- hälsa
- logistik
Skolan för teknikvetenskap (SCI)

-

farkostteknik
fysik
hållfasthetslära
matematik
mekanik
teoretisk fysik
tillämpad fysik

Skolan för teknikvetenskaplig
kommunikation och lärande (ECE)

-	bibliotekstjänster, språk och
kommunikation
- lärande
- KTH Education
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Rektors förord
Årsredovisningen för 2012 visar att mycket pekar i positiv
riktning. Under året har KTH fortsatt att växa ungefär i
samma takt som de senaste åren. Om vi jämför med siff
rorna för fem år sedan har intäkterna ökat med 40 pro
cent. Detta har öppnat för en stark tillväxt inom de flesta
av KTH:s verksamheter.
Externa intäkter har under den senaste femårsperio
den, liksom under 2012, ökat snabbare är statliga basan
slag vilket ger ett kvitto på KTH:s konkurrenskraft, men
som också innebär vissa negativa konsekvenser. Under
2012 utgjorde intäkter av statliga basanslag 51 procent av
KTH:s totala intäkter, vilket kan jämföras med 56 procent
under 2007. KTH:s möjligheter att ta egna initiativ minskar
därför, inte minst mot bakgrund av att externa finansiärer
ofta kräver medfinansiering från KTH.
Under 2012 har en ny utvecklingsplan för perioden
2013-2016 beslutats efter en bred diskussion på KTH.
Utvecklingsplanen präglas av optimism om framtiden och
ambitiösa målsättningar. Vision 2027, som beslutades 2011,
fungerade som riktlinje i arbetet. Ett nytt grepp var att sju
övergripande mål för KTH formulerades.
KTH växer inte bara kvantitativt. Det pågår ett kontinu
erligt och intensivt kvalitetsarbete som finns redovisat i den
årliga kvalitetsredovisningen. En indikation på att kvalite
ten förbättras är att KTH under året har tagit stora kliv uppåt
i de mest betydande rankinglistorna. Det är flera faktorer
som bidrar till detta, inte minst KTH:s starka varumärke.
Ett annat tecken på KTH:s kvalitet är antalet beviljade
anslag från European Research Council. KTH har totalt 17
Starting grants och Advanced grants vilket är ett mycket
bra resultat i jämförelse med andra svenska och europe
iska lärosäten.
Arbetet med fundraising har intensifierats under året.
En kampanjkommitté bestående av ett antal inflytelserika
personer har bildats och KTH:s ”Case for support” är nära
att kunna presenteras. Nära kopplat till fundraising är
uppbyggnaden av KTH Alumni som under 2012 har haft en
mycket bra utveckling av antalet medlemmar och aktivite
ter, både nationellt och internationellt.
Antalet civilingenjörs- och arkitektexamina var under
2012 på ungefär samma nivå som 2011. Mot bakgrund av
hur många studenter som tas in på utbildningarna borde
det vara fler som tar examen. Under 2012 har genomströ
mingsfrågan haft högsta prioritet. Utbildningsresultaten
följs upp kontinuerligt och många aktiviteter har initierats
för att vända utvecklingen.
Glädjande är att antalet sökande till KTH:s utbildning
ar fortsätter att öka. Jämfört med 2007 har antalet första
handssökande till civilingenjörsutbildningen ökat med 50
procent. Den ökande konkurrensen om platserna borde
innebära att de studenter som antas har bra förutsätt
ningar att följa studieplanerna, vilket också bör leda till
bättre genomströmning.
2012 var andra året som studieavgifter togs ut för utom
europeiska studenter. Antalet betalande ökade något i för
hållande till 2011. Vi är dock långt ifrån den antagningsvo
lym som gällde före införandet av studieavgifter. Under året

har avtal slutits med kinesiska universitet angående antag
ning av betalande studenter. Det första pilotprojektet fick ett
positivt utfall och vi tror på en stark utveckling de komman
de åren. Rekryteringsinsatserna har fortsatt hög prioritet.
KTH är mycket attraktivt för inkommande utbytesstu
denter. Mot bakgrund av minskande takbelopp för utbild
ningen kan inte alla erbjudas plats. De senaste två årens
arbete med att stimulera KTH-studenter till utlandsutby
ten börjar nu visa positiva resultat.
Forskarutbildningen växer kontinuerligt på KTH.
Detta reflekteras i ett kraftigt ökat antal antagna till fors
karutbildningen. Positivt är också att andelen av de fors
karstuderande som finansieras med doktorandtjänster
ökar. En större volym på forskarutbildningen ligger helt
i linje med Vision 2027.
Under 2012 genomfördes för andra gången en omfattan
de utvärdering av KTH:s forskning, Research Assessment
Exercice, RAE 2012. I jämförelse med den motsvarande
utvärderingen 2008 gjordes vissa förändringar. Ett större
fokus lades på forskningens genomslag och samhällspå
verkan. Genomgående fick KTH mycket goda betyg.
Resultaten för RAE2012 har använts för omfördelning
ar av basanslagen mellan KTH:s avdelningar. Erfarenhe
terna från RAE 2008 visar att KTH:s forskargrupper tar de
rekommendationer som ges på allvar och att förändringar
genomförs på skol- och avdelningsnivåer. Det är sannolikt
i detta avseende som forskningsutvärderingarna har det
största genomslaget.
Under hösten 2012 presenterades regeringens forsk
nings- och innovationsproposition för 2013–2016. Generellt
bedöms propositionen vara positiv för KTH. Av speciellt
intresse är den storsatsning som görs på Science for Life
Laboratory (SciLifeLab) som en nationell resurs. SciLi
feLab är ett samarbete inom bland annat biomedicinsk
teknik mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms
universitet och Uppsala universitet. KTH har ansvaret som
värduniversitet för SciLifeLab.
Arbetet med att stärka KTH:s samverkan med samhäl
let har varit fortsatt intensivt under 2012. Strategiska part
nerskap har vid 2012 års utgång slutits med fem partner och
fler är på gång. Kontinuerliga dialoger på ledningsnivå ska
föras om långsiktiga utbildnings- och forskningsfrågor. En
struktur för samverkan med parter på olika nivåer, från
småföretag till globala organisationer, har även utarbetats.
I arbetet med att stärka samverkan med omgivande
samhälle ingår också att öka mobiliteten av forskare och
lärare mellan KTH och andra aktörer. Vi ser nu en tydlig
ökning av antalet adjungerade professorer vid KTH. Under
2012 har även befattningen affilierad fakultet införts som
ett instrument för att få personer på en nivå under adjung
erad professor att på deltid verka på KTH som lärare eller
forskare. Jag ser fram emot en stark tillväxt av denna kate
gori de kommande åren.
KTH står väl rustat inför kommande år. Jag är över
tygad om att vi har goda förutsättningar att fortsätta de
senaste årens positiva utveckling.
Peter Gudmundson
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Utbildning
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
REKRYTERING AV STUDENTER 
Mål för rekrytering

Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att
intressera ungdomar för KTH:s utbildningar. Målgrup
per är främst gymnasieungdomar, komvuxelever samt
personer i arbetslivet. Dessutom arbetar KTH långsik
tigt med grundskoleungdomar som målgrupp. KTH har
en kommunikationsplattform för att främja och bredda
rekryteringen av studenter till KTH. Denna anger vad
KTH bör kommunicera till presumtiva studenter. Platt
formen ligger till grund för de aktiviteter och åtgärder
som planerats eller påbörjats för att bland annat åstad
komma en jämnare könsfördelning, minska social sned
rekrytering samt stimulera mångfalden avseende etnisk
tillhörighet bland KTH:s studerande. Högskolan har fått
en allt större roll i samhällsutvecklingen, vilket innebär
att den därför också bör spegla den mångfald som finns i
dagens samhälle. Breddad rekrytering är något som KTH
aktivt arbetar med inför varje nytt rekryteringsår. Arbetet
omfattar aktiviteter och möten med presumtiva studenter
med olika bakgrund, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet,
funktionshinder etc.
Genomförda aktiviteter
KTH har ett intensivt samarbete med gymnasieskolor och
har valt att lista 99 som särskilt prioriterade baserat på

snittbetyg, övergång till eftergymnasiala studier, geogra
fisk placering och skolans storlek. I rekryteringsarbetet
prioriteras det personliga mötet mellan företrädare för
KTH och presumtiva studenter. Detta arbete sker främst
med så kallade studentambassadörer som är cirka 40
till antalet. Studentambassadörerna representerar de
flesta av KTH:s utbildningar samt KTH:s olika campus
och valet av dem sker med stor omsorg där förmågan att
inspirera ungdomar prioriteras högt. Studentambassadö
rerna speglar mångfalden på KTH med avseende på kön,
geografisk härkomst, etnicitet och social bakgrund. Alla
studentambassadörer genomgår en bred utbildning som
omfattar ungdomskommunikation, presentationstek
nik, studentrekryterande budskap, målgruppskunskap
och individuell coachning. Under 2012 genomförde KTH:s
studentambassadörer cirka 160 skolbesök, tog emot cirka
50 studiebesök på KTH och besökte 85 procent av de prio
riterade gymnasieskolorna. I år har även tematiserade
besök införts vilket innebär att gymnasieskolor erbjuds
ett besök med ett särskilt tema som sker i tätt samarbete
med KTH:s skolor.
KTH:s webbplats är tillsammans med utbildningskata
logen och personliga möten, som skolbesök, de viktigaste
kanalerna för att nå målgruppen med information inför
valet av utbildning. För att förbättra informationen och
vägledningen om utbildningsvägar och om arbetsmark
naden för ingenjörer har KTH under de senaste fyra åren
tydligt fokuserat den studentrekryterande kommuni

kationen 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 den arbetar med. För att synliggöra kopplingen mel
lan utbildning och arbetsmarknad har yrkesverksamma
alumner från KTH berättat om sin utbildning och sin
nuvarande yrkesroll.
2012 års upplaga av Öppet hus hade cirka 1 800 besö
kare. För att göra det möjligt för presumtiva studenter från
hela landet att ta del av Öppet hus livesändes evenemanget
via KTH:s webbplats med 972 streamningar och 242 unika
tittare. Webbsändningarna gjordes till korta filmer som
även kunde ses i efterhand. KTH bjöd också in sex priori
terade gymnasieskolor från Borlänge, Eskilstuna, Söder
hamn, Västerås, Sandviken och Falun som fick ett speci
ellt program med lunch och föreläsning.
Studentchatten är ett webbaserat event där presumtiva
studenter från hela Sverige kan ställa frågor via en chatt
på KTH:s webbsida till studentambassadörerna strax före
sista ansökningsdag för högskolestudier. Syftet med akti
viteten är främst att informera dem som ännu inte valt
utbildning eller är osäkra på sitt val. Aktiviteten breddar
rekryteringen geografiskt och utökar KTH:s tillgänglighet.
Under vårterminen genomfördes cirka 160 chattkonversa
tioner under tre kvällar.
Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en
student på KTH under en vanlig dags studier. Under årets
första månader besökte cirka 240 elever från gymnasiesko
lans årskurs tre KTH varav 45 procent var kvinnor.
KTH deltar också i ett antal större utbildningsmässor i
Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå.
Generellt för KTH:s studentrekryterande aktiviteter är
att cirka hälften av de deltagande presumtiva studenterna
är kvinnor. Definitiv statistik för detta går inte att ta fram
under exempelvis mässor. Cirka hälften av KTH:s direkta
målgrupp (tredjeårsgymnasister på naturvetenskapliga
och tekniska program) består av kvinnor.
Under hösten 2012 genomförde KTH en omfattande
målgruppsundersökning i gruppen presumtiva kvinnliga
studenter inför ett ytterligare intensifierat arbete för att
bättre nå den gruppen.
Samarbete med grundskola och gymnasieskola

För att få fler barn och ungdomar intresserade av teknik
genomför KTH en rad aktiviteter.
Gymnasieelever och deras lärare får på olika sätt till
gång till KTH:s kompetens och utrustning, till exempel
genom föreläsningar, kurser, temaarbeten eller labora
tioner.
Via KTH:s webbplats erbjuds gymnasieelever projekt
arbeten inom områden där KTH kan ge kunskap och stöd.
Härigenom ges gymnasieeleverna möjlighet till ämnesför
djupning och närmare kontakt med högre utbildning.
Tillsammans med Tensta gymnasium startade KTH
hösten 2009 ett projekt som syftar till att introducera KTH
5
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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 motkraft till den sociala snedrekryteringen till
arkitekturskolan på KTH.
Vetenskapens Hus drivs av KTH och Stockholms uni
versitet med främsta syfte att öka intresset hos unga för
teknik och naturvetenskap. Detta görs främst genom att
låta ungdomar utföra experiment och laborationer inom
de naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena.
Vetenskapens hus är också värd för en mängd andra ini
tiativ med syfte att öka kunskap/intresse för teknik och
naturvetenskap. Hit hör t.ex. ”Teknik 8:an”, ”Forskarfre
dag” och ”First lego league”. Vetenskapens Hus tar emot
cirka 40 000 besökare per år.
KTH och studieavgiftsinförandet

Sedan riksdagen antog regeringens proposition om avgif
ter för utomeuropeiska studenter under våren 2010 har
den studentrekryterande verksamheten på KTH fått ett
nytt och bredare uppdrag. Under 2010 genomfördes där
för ett antal målgruppsundersökningar i, av KTH, utvalda
regioner för att få ett bra underlag för den internationella
studentrekryterande marknadsföringen. Detta arbete
har fortsatt under 2012 och en kommunikationsplattform
för den internationella studentrekryteringen har tagits
fram.
Sedan 2010 har KTH arbetat med digitala ambassadörer,
främst i form av masterstudenter från Indien, Kina, Brasi
lien och Sydostasien. Dessa ambassadörer har i uppgift att
blogga och vara aktiva i olika digitala marknadsförings
aktiviteter i syfte att attrahera betalande studenter. Detta
arbete riktas i huvudsak mot akademiskt ambitiösa stu
denter på tekniska universitet i KTH:s prioriterade regio
ner. Syftet är att spegla studenters studietid på KTH samt
livet i Stockholm och Sverige.
Se vidare under avsnittet Internationalisering.
Sökandetryck och platserfördelning
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att anta

let förstahandssökande till civilingenjörs- och arkitektut
bildningen skulle öka från 3 200 år 2008 till minst 3 700 år
2012. Antalet förstahandssökande till arkitekt- och civilin
genjörsutbildningarna hösten 2012 blev 4 451 (4 044 under
2011). Utvecklingsplanens mål för antalet förstahands
sökande till högskoleingenjörsutbildningarna var en
ökning från 470 till minst 700 år 2012. Utfallet blev 815 (756
under 2011). För kandidatutbildningarna 2012 var antalet
förstahandssökande 324 (356 under 2011). Antalet plane
rade nybörjarplatser sammantaget på dessa programut
bildningar var 2192, vilket är en liten ökning jämfört med
tidigare år (2080). Det innebär att utvecklingsplanens mål
för såväl civilingenjörs- och arkitektutbildningen som för
6

högskoleingenjörsutbildningen uppnåtts med god mar
ginal.
De mest eftersökta utbildningarna var, liksom tidi
gare, arkitektutbildningen med 968 (959) och civilingen
jörsutbildningen i industriell ekonomi med 667 (564)
förstahandssökande. Det var även stort intresse för civil
ingenjörsutbildningarna i datateknik med 401 (326) och
teknisk fysik med 359 (306) förstahandssökande.
Flest förstahandssökande av högskoleingenjörsutbild
ningarna hade byggteknik och design med 221 (216). Kandi
datutbildningen i fastighet och finans hade även detta år
många sökande, 164 (173) förstahandssökande.
Införandet av anmälnings- och studieavgifter för stu
denter från länder utanför EU, EES och Schweiz, från höst
terminen 2011, fick som konsekvens att antalet anmälning
ar till master- och magisterprogram minskade till cirka en
femtedel i jämförelse med höstterminen 2010. Till masteroch magisterutbildningar på engelska inkom 5 327 (5 123)
webbanmälningar inför höstterminen 2012 varav 2 935
(2 521) sökande skickade in kompletta ansökningshand
lingar i tid. Av dessa var 1 626 (1 471) avgiftsskyldiga och av
dem betalade 1 340 (1 168) anmälningsavgiften.
Till de svenskspråkiga master- och magisterutbild
ningarna var det 245 (214) förstahandssökande. Totalt antal
planerade platser på master- och magisterutbildningarna
var 620 (400).
KTH koordinerar fem masterprogram inom Erasmus
Mundus Action 1. Det inkom 1 553 (1 873) ansökningar till
programmen varav 129 (96) antogs. Av dessa beviljades 42
(72) stipendier av EU.
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 tillgodogöra sig en sökt högskoleutbildning, det vill
säga har reell kompetens.
KTH har en policy för bedömning och tillgodoräknande
av reell kompetens vid antagning till grundnivå och 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 2012 fick KTH 111 (154) ansökningar om tillgodo
räknande av reell kompetens, 39 (57) kom från kvinnor och
72 (97) från män. Av de inkomna ansökningarna beviljades
62 (93) stycken, 20 (26) från kvinnor och 42 (67) från män. De
särskilda prov i svenska B och engelska A, som funnits i 10
år, används dels som ett led i bedömningen av reell kompe
tens, dels i övrig bedömning av behörigheten. Under året
genomfördes 5 (14) prov i svenska, varav 5 (9) godkända,
samt 2 (14) prov i engelska, varav 2 (13) godkända. Den kraf
tiga minskningen beror delvis på att högre krav ställs på
sökande som vill göra provet.
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Figur 1

TOTALT ANTAL NYBÖRJARE OCH ANDEL KVINNOR AV NYBÖRJARE PÅ UTBILDNINGSPROGRAM 2009–2012
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Alternativt urval

I en pilotstudie har KTH 2011 och 2012 använt ett matema
tik- och fysikprov (MaFy) vid antagning till civilingenjörs
programmen i Teknisk fysik och Farkostteknik samt till
det nystartade kandidatprogrammet Simuleringsteknik
och virtuell design. Provet ges i samarbete med Chalmers
som har använt det som urvalsmodell sedan 2007. MaFy
syftar till att undersöka om detta är ett urvalsinstrument
som KTH kan använda för att fånga upp blivande studen
ter med goda förutsättningar att lyckas med studierna.
Maximalt en tredjedel av platserna till dessa program kan
tilldelas sökande med godkänt resultat på MaFy-provet.
För att kunna antas via MaFy måste ett minimiresultat på
provet nås.
De två år studien pågått har 41, respektive 20 studenter
antagits i urvalsgrupp MaFy till Teknisk fysik. För Far
kostteknik är siffrorna 4, repektive 1. Bland dessa finns
både studenter som har gymnasiebetyg nog för att komma
in via betygsurval och de som inte har det. Inga studenter
antogs till kandidatprogrammet via MaFy. Preliminära
resultat visar att den grupp som kom in genom MaFy,
och samtidigt inte hade gymnasiebetyg för att komma in
i annan urvalsgrupp, har något sämre resultat än de som
kom in direkt på gymnasiebetyg. Ett skäl till detta är att
betygskraven är så höga att studenter som antas direkt
från gymnasiet är mycket duktiga i matematik och fysik
och dessutom i alla andra ämnen de läst. De som har svå
rast att klara utbildningen är de som antas via tekniskt
basår respektive högskoleprovet och samtidigt har låga
gymnasiebetyg. Bäst studieresultat av alla har de som
uppfyller antagningskraven både för MaFy och gymna
siebetyg. Pilotstudien fortsätter och dessa resultat skall
ses som preliminära.
Nybörjare på KTH:s utbildningsprogram
Antagningen till KTH:s samtliga utbildningar sker i natio

nellt samordnade antagningsomgångar i antagnings
systemet NyA som förvaltats av Verket för högskoleser
vice (VHS). Även lokal antagning till de senare delarna av
KTH:s utbildningsprogram samt till program inom ramen
för europeiska samarbeten som Erasmus Mundus och
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
genomförs via VHS antagningssystem.
Under 2012 påbörjade totalt 2 551 (2 522) nybörjare i års
kurs 1 studier på KTH:s traditionella utbildningsprogram,
varav 1 875 (1 866) på arkitekt- och civilingenjörsutbildning
arna och 676 (656) på högskoleingenjörsutbildningarna.
Därutöver tillkom 816 (804) nybörjare på teknisk basut
bildning.
På KTH:s kandidatutbildningar 2012 började 161 (149)
studerande. Den tvååriga högskoleutbildningen i bygg
produktion hade sammanlagt 42 (45) nybörjare.
Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat om en ny
utbildningsstruktur för de femåriga utbildningarna som
bland annat innebär att de avslutande två åren på arki
8
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tekt- och civilingenjörsprogrammen samtidigt är master
program. Det innebär att sedan 2011 registreras alla arki
tekt- och civilingenjörsstudenter som påbörjar termin 7
som nybörjare på ett masterprogram.
Antalet nybörjare inom masterutbildningarna var
1 574 (1 210), varav 967 (657) sedan tidigare också är studen
ter inom ett civilingenjörsprogram. 141 (130) har påbörjat
ett ettårigt magisterprogram. Majoriteten av master- och
magisterutbildningarna har undervisning på engelska.
Av nybörjarna på master- och magisterprogrammen
var 188 (116) betalande varav 70 (54) hade tilldelats stipen
dium. Se vidare under avsnittet Internationalisering.
Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade
218 (144) nya studerande de senare delarna av KTH:s civil
ingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar under 2012.
Det finns även möjlighet att påbörja de senare delarna av
ett master- eller magisterprogram, vilket 137 (93) nya stu
denter gjorde.
Av det totala antalet nybörjare på KTH 2012 var 32 pro
cent kvinnor. Av nybörjarna på arkitekt- och civilingen
jörsutbildningen var 32 (32) procent kvinnor. Fördelningen
skiljer sig emellertid kraftigt åt mellan KTH:s olika pro
gram. På vissa av KTH:s utbildningsprogram har andelen
kvinnor under flera år överstigit 40 procent. Det gäller
arkitektutbildningen, civilingenjörsprogrammen i bio
teknik, design och produktframtagning, energi och miljö
samt medicinsk teknik. Av nybörjare på högskoleingen
jörsprogram var 23 (21) procent kvinnor. Andelen kvin
nor av nybörjarna på master- och magisterprogrammen
uppgick till 33 (32) procent. På kandidatutbildningarna var
andelen kvinnor 43 (40) procent och inom tvåårig högsko
leutbildning 26 (38) procent av nybörjarna.
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Figur 3
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Studenternas engagemang kopplat till jämställdhet,
mångfald och likabehandling (JML) stärks löpande genom
 ALVINA och
stöd till KTH:s kvinnliga teknologförening, M
studentföreningen Gay-tech. MALVINA har under 2012
beslutat att varje år ha en jämställdhetsvecka där både
studenter och anställda bjuds in.
Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civil
ingenjörsutbildningarna 2012 är 20 år, för både kvinnor
och män. För nybörjare på högskoleingenjörsutbild
ningarna är medianåldern 21 år. Medianåldern för både
kvinnor och män på master- och magisterprogram är 24
år. För kandidatutbildningar och teknisk basutbildning
är medianåldern 21 år för båda könen. Medianåldern för
tvåårig högskoleutbildning är 22 år (22 år för kvinnor och
21 år för män). Detta är i stort sett samma nivåer som 2011.

Nya högskoleplatser 2012
Takbeloppet 2012 minskade då regeringens tillfälliga sats
ning på högskoleplatser, motsvarande 700 helårsstudenter
för KTH, upphörde. KTH tilldelades dock medel för ytterliga

re nybörjarplatser (helårsstudenter inom ersättningstaket)
avseende höstterminen 2012. Platserna fördelades mellan
lärosätena baserat på det ökade intresset för civilingenjörs
studier. KTH har under tidigare år ökat planeringstalen för
civilingenjörsutbildningarna och valde denna gång att för
dela 150 platser på nio civilingenjörsprogram och tolv på
utbildningen till civilingenjör och lärare. Bortfallet under
antagningsprocessen, juli till september, är drygt 20 pro
cent för civilingenjörsutbildningarna. Trots detta kunde
den höga volymen nybörjare bibehållas. Än en gång blev det
totala utfallet för året i omedelbar närhet av ersättningstaket.
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Figur 4

H e l å r s s t u d e n t e r o c h p r e s tat i o n s g r a d 2 0 0 9 –2 01 2
2012

2011

2009

HST
495
201
122
563
384
182
158
327
585
240
218
1
526
128
0
140
250
104
633
457
1
123
5 837
1 056

pr grad
94%
92%
87%
91%
94%
93%
85%
95%
90%
79%
88%
56%
92%
103%
651%
81%
88%
91%
93%
88%
168%
84%
91%
80%

HST
460
259
122
614
460
218
89
380
612
227
302
0
570
153
0
141
301
141
701
513
2
122
6 386
327

pr grad
91%
88%
93%
91%
87%
86%
87%
87%
85%
70%
87%
678%
95%
90%
195%
83%
92%
69%
87%
85%
100%
74%
87%
68%

HST
531
288
140
647
500
253
29
411
636
221
350
2
641
154
1
113
341
148
724
551
3
109
6 793

pr grad
90%
83%
81%
75%
87%
80%
68%
82%
89%
71%
80%
143%
82%
87%
210%
70%
78%
73%
87%
81%
222%
87%
82%

HST
473
281
144
600
461
234

pr grad
86%
85%
86%
82%
90%
93%

402
603
203
366
2
611
165
2
76
310
140
703
497
4
107
6 386

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

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Byggteknik och design
Datateknik
Datateknik och elektronik
Elektronik och datorteknik
Elektronik och kommunikation
Elektroteknik
Informationssystem
IT-affärssystem
Kemiteknik
Maskinteknik
Medicinsk teknik
Medieteknik
Mekatronik och industriell IT
Teknik och ekonomi
Teknik och hälsa
Delsumma

429
290
1
72
0
100
0
0
83
282
104
3
1
165
0
1 530

98%
84%
124%
79%
0
79%
82%
0
85%
89%
72%
120%
110%
85%
320%
88%

399
282
4
67
0
81
0
0
86
270
107
11
1
136
1
1 445

87%
84%
191%
78%
0
80%
120%
0
84%
84%
72%
135%
108%
85%
378%
85%

397
282
7
65
1
67
1
1
91
258
92
27
0
132
12
1 435

84%
72%
118%
63%
122%
78%
232%
168%
78%
85%
72%
105%
187%
81%
95%
80%

346
244
24
39
7
47
9
3
75
230
79
54
4
99
19
1 279

92%
68%
105%
60%
115%
83%
90%
96%
81%
85%
81%
94%
90%
79%
86%
83%

Magisterutbildning 60/90 hp
Masterutbildning 120 hp
varav inom civilingenjörsutbildning

118
2 295
1 056

94%
89%
80%

131
2 386
327

96%
85%
68%

229
2 502

94%
85%

244
2 273

107%
85%

Kandidatutbildning

332

87%

316

80%

307

80%

274

77%

Tekniskt basår, teknisk bastermin

634

72%

596

71%

595

67%

599

68%

Högskoleutbildning 120 hp

105

91%

153

88%

168

89%

175

86%

1 134

90%

1 167

86%

1 178

88%

1 104

81%

379

58%

506

59%

632

60%

764

52%

14

189%

212

70%

234

62%

245

61%

12 377

88%

13 296

84%

14 073

81%

13 344

82%

Inkommande utbytesstudenter
Vidareutbildning
Övrigt*
Totalt

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter
* För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever
Källa: Ladok
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Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp
Arkitekt
Bioteknik
Civilingenjör och lärare
Datateknik
Design och produktframtagning
Elektroteknik
Energi och miljö
Farkostteknik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik
Lantmäteri
Maskinteknik
Materialdesign
Materialteknik
Medicinsk teknik
Medieteknik
Mikroelektronik
Samhällsbyggnad
Teknisk fysik
Väg- och vattenbyggnadsteknik
Öppen ingång
Delsumma
tillkommer, inom masterprogram
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Figur 5

H e l å r s s t u d e n t e r o c h a n d e l k v i n n o r 2 0 0 9 –2 01 2
2012

HST

5 837

32%

1 056

31%

HST
Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp
tillkommer, inom masterprogram

2011

andel
kvinnor

2010

andel
kvinnor

6 386

32%

327

29%

2009

HST

andel
kvinnor

HST

andel
kvinnor

6 793

31%

6 386

32%

Högskoleingenjörsutbildning

1 530

23%

1 445

23%

1 435

23%

1 279

24%

Magisterutbildning 60/90 hp

118

45%

131

44%

229

34%

244

28%

2 295

30%

2 386

28%

2 502

27%

2 273

27%

1 056

31%

327

29%

Masterutbildning 120 hp
varav inom civilingenjörsutbildning
Kandidatutbildning

332

37%

316

35%

307

37%

274

41%

Tekniskt basår, teknisk bastermin

634

33%

596

28%

595

30%

599

30%

Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning
Inkommande utbytesstudenter

105

36%

153

45%

168

46%

175

48%

1 134

30%

1 167

29%

1 178

29%

1 104

31%

Vidareutbildning

379

36%

506

37%

632

37%

764

32%

14

75%

212

38%

234

39%

245

39%

12 377

31%

13 296

30%

14 073

30%

13 344

30%

Övrigt*
Totalt

*) För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever
Källa: Ladok

Figur 6

H e l å r s s t u d e n t e r o c h h e l å r s p r e s tat i o n e r p e r u t b i l d n i n g s o m r å d e 2 0 0 9 –2 01 2
2012

2011

2010

2009

Utbildningsområde

HST

HPR

HST

HPR

HST

HPR

HST

Design

123

123

123

123

123

123

123

123

Humanistiskt

461

391

497

419

527

419

516

408

Juridiskt
Naturvetenskapligt
Samhällsvetenskapligt

HPR

76

72

100

95

116

108

117

105

2 348

1 945

2 454

1 891

2 521

1 931

2 464

1 949

465

447

566

543

731

646

721

608

Tekniskt

8 905

7 917

9 556

8 133

10 056

8 206

9 403

7 746

Totalt

12 377

10 895

13 296

11 204

14 073

11 433

13 344

10 940

Källa: Ladok

UTBILDNINGSRESULTAT FÖR GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ
Examina
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att genom

strömningen i civilingenjörsutbildningen uttryckt som
andel registrerade termin 3, som tagit examen efter åtta år,
ska öka från ca 70 procent 2008 till 75 procent 2012. Under
perioden har ett omfattande arbete gjorts för att bättre
kunna mäta och analysera genomströmningen. Mot bak
grund av detta är det också svårt att relatera till det mål
som angavs i utvecklingsplanen 2009–2012. Den samlade
bedömningen är att genomströmningen under perioden
fortfarande är alltför låg, men att en svag positiv tendens
kan urskiljas.
Ett mål i utvecklingsplanen för 2009–2012 var också att
akademisk introduktion ska integreras i alla utbildnings
program på grundnivå. Under 2012 påbörjade KTH ett
arbete med att bygga upp ett Akademiskt ResursCentrum
(ARC). Verksamheten syftar till att öka genomströmning
en, förbättra kvaliteten på studierna samt öka studenter
nas trivsel och möjlighet att slutföra sina studier på utsatt
tid. I mindre skala fanns redan verksamheter som språk
verkstad, sökverkstad och karriärstöd som nu integreras
i ARC.

Under 2012 examinerades totalt 920 arkitekter och civil
ingenjörer jämfört med 928 under 2011. Under 2012 utfärda
des 540 civilingenjörsexamina som omfattar 300 högskole
poäng vilket är en fördubbling jämfört med 2011. Antalet
utfärdade arkitektexamina som omfattar 300 högskolepo
äng var 41, vilket är något färre än föregående år. KTH:s
mål för antalet civilingenjörsexamina, som fastställs i res
pektive skolas verksamhetsuppdrag, var minst 4 660 för
perioden 2009–2012. Resultatet för perioden är 3 656 civilin
genjörsexamina, vilket motsvarar 78 procent av målet för
perioden.
KTH har även examinerat 321 (250) högskoleingenjörer
och utfärdat 68 (34) högskoleexamina.
KTH utfärdade 1 056 (708) masterexamina och 83 (123)
magisterexamina under året. Av de studenter som erhållit
masterexamen har 154 också erhållit civilingenjörsexamen
under 2012. I enlighet med äldre bestämmelser examine
rades 33 (43) teknologie magistrar och 5 (5) magistrar med
ämnesbredd.
Antalet teknologie kandidater fortsätter att öka från
föregående år. KTH har examinerat 347 (233) teknologie
kandidater 2012. Av dessa har 192 (93) tagits ut av studenter
på civilingenjörsprogram och 95 av studenter på arkitekt
program.
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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 30 (33) procent
och andelen män 70 (67) procent. Av de examinerade hög
skoleingenjörerna var andelen kvinnor 25 (24) procent och
andelen män 75 (76) procent.

Figur 7

H e l å r s s t u d e n t e r o c h h e l å r s p r e s tat i o n e r
19 9 9 –2 01 2
16 000
14 000
12 000

Prestationer

Antalet anslagsavräknade helårsstudenter och helårspresta
tioner i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2012
uppgår totalt till 12 377 respektive 10 895. Av det totala antalet
helårsstudenter hänför sig 91 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 319 helårsstudenter och 320 helårs
prestationer för 2012. De helårsstudenter och helårspresta
tioner som överstiger 123 avräknas mot utbildningsområdet
teknik. Till det totala antalet helårsstudenter på civilingen
jörs- och arkitektutbildningar 2012 ska också räknas 1056 hel
årsstudenter på masterprogram, avseende studerande som
läser de två sista åren av ett femårigt civilingenjörsprogram.
Prestationsgraden för KTH:s utbildning på grundnivå
och avancerad nivå är 88 (84) procent. Prestationsgraden
för civilingenjörs- och arkitektutbildningarna är 91 (87)
procent och för högskoleingenjörsutbildningarna 88 (85)
procent. Prestationsgraden för master- och magister
utbildningarna är 89 (85) procent. En förklaring till den
ökade prestationsgraden är att vid årsskiftet 2012/2013
ägde all examination för höstterminen rum i december,
medan examinationen vid årsskiftet 2011/2012 var uppde
lad mellan december och januari. För 2013 kommer sanno
likt effekten att bli den motsatta eftersom examinationen
för höstterminen 2013 till största del kommer att äga rum
i januari 2014. Utöver de anslagsavräknade prestationerna
har de betalande studenterna genererat 239 (67) helårsstu
denter och 212 helårsprestationer under 2012. Prestations
graden uppgick till 89 procent.
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att
andelen kvinnor som registreras på högskoleingenjörs-,
civilingenjörs- och arkitektutbildningen 2012 skulle vara
minst 35 procent. Ingen enskild utbildningsmiljö skulle ha
mindre än 10 procent kvinnor. För civilingenjörs- och arki
tektutbildningen uppgick andelen kvinnor av de registe
rade 2012 till 32 procent, vilket var samma andel som år 2011.
Andelen varierar stort beroende på ämnesområde. Drygt
hälften av programmen har mer än 35 procent kvinnor
totalt och inget program hade lägre andel kvinnor än 10
procent. För högskoleingenjörsutbildningen var andelen
kvinnor bland de registrerade 23 procent, samma som 2011.
Totalt hade 7 av 8 program mindre än 35 procent kvinnor,
men 5 av 8 program hade mer än 10 procent. Civilingenjörsoch arkitektutbildningen ligger närmare målet än högsko
leingenjörsutbildningen.
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Överbryggande kurser mellan gymnasieskola och
högskola
KTH har även under 2012 erbjudit sökande till tekniska

och naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade över
bryggningskurser mellan gymnasieskola och högskola.
Kurserna ska stödja nybörjare och underlätta övergången
från gymnasieskolan till högskolan.
KTH samverkar med flera andra högskolor och univer
sitet i de överbryggande studieförberedande kurserna i
matematik. De studerande registreras och examineras på
det lärosäte de söker till. Kurserna i matematik har haft
1 687 (907) deltagare.
Under 2012 erbjöd KTH också överbryggande kurser
mellan gymnasieskola och högskola i andra ämnen. Det
gäller fysik, kemi och datateknik. De överbryggande kur
serna hade sammanlagt 2 374 (2 537) deltagare.
Teknisk basutbildning

Tekniskt basår är en ettårig behörighetsgivande utbild
ning som vänder sig till studerande som inte nått fullstän
dig behörighet till KTH:s utbildningar under sina gymna
siestudier. Basåret sträcker sig över två terminer och ger
kompletterande 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 högskoleingenjörsutbildning
ar. KTH ger även en teknisk bastermin i kombination med
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högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik respek
tive teknik och ekonomi.
Av dem som började på basutbildningen höstterminen
2011 eller vårterminen 2012 har 44 (44) procent, eller totalt
347 studerande (29 procent kvinnor och 71 procent män),
fortsatt på en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsut
bildning på KTH under 2012.
Under 2012 började 816 studerande på de tekniska bas
utbildningarna jämfört med 804 året före. Av dessa nybör
jare var 33 (28) procent kvinnor och 67 (72) procent män.
Utfallet för 2012 är 634 (596) helårsstudenter och 457 (422)
helårsprestationer.

serats med 163 (357) sökande, där 28 (11) procent var kvinnor
och 72 (89) procent män. Från 1 juli 2012 kommer KTH, enligt
beslut av rektor, inte att inrätta några nya utbildningsbi
drag.
Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker även
utan föregående annonsering. Det gäller då stipendiater,
doktorander som finansieras via samarbeten med indu
strin samt doktorander inom utbildningssamarbeten.
Många intresserade kontaktar KTH direkt, t.ex. via e-post,
och dessa kan då oftast hänvisas till den samordnade
annonseringen.
Antagning

STUDENTINFLYTANDE 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 arbetsgrup
per. Här kan till exempel nämnas universitetsstyrelse,
fakultetsråd, KTH:s ledningsgrupp, utbildningsutskott,
anställningsutskott, disciplinnämnd, skolornas strate
giska råd, tjänsteförslagsnämnder samt arbetsgrupper för
olika utredningar. Det är även fortsättningsvis THS som
utser representanterna i dessa olika organ och grupper.
KTH:s erfarenhet är att THS väljer studenter som repre
senterar olika delar av KTH samt även i möjligaste mån
avspeglar social, etnisk och kulturell mångfald.
En annan viktig studentaktivitet som KTH och THS
samverkar kring är mottagningen av nya studenter. Mot
tagningen organiseras av äldre studenter och ansvarig
personal. Mottagningsaktiviteterna sker i samverkan med
de studerande inom studentkårens sektioner. De senaste
åren har särskild kraft lagts på att utveckla mottagningen
för internationella studenter. Både i år och nästa år är
huvudtemat ”Mångfald”. Särskilt uppmärksammas bud
skapet om nolltolerans mot diskriminering och trakas
serier.
UTBILDNING PÅ FORSK ARNIVÅ
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 2012 har KTH genomfört samordnad annonsering

av studieplatser på forskarnivå i dagspress vid fem tillfäl
len. Syftet är att synliggöra KTH samt öka intresset för KTH
både som arbetsplats och universitet.
Intresset för doktorandanställningar på KTH fortsätter
att öka. Under 2012 har 149 (133) anställningar som dokto
rand utannonserats. Till dessa sökte 6 639 (4 563) personer,
19 (14) procent kvinnor och 81 (86) procent män. Utöver dok
torandanställningar har 7 (58) utbildningsbidrag utannon

Utbildningen på forskarnivå vid KTH är mycket attraktiv
vilket gör att många söker till utannonserade doktorand
platser. Hög konkurrens om lediga platser bör gynna kva
liteten. Under året antogs 420 doktorander, jämfört med
350 under 2011. Det som begränsar antalet doktorander
som kan antas är i första hand möjlighet till studiefinan
siering, men även handledarkapaciteten kan i vissa fall
vara begränsande. Av de nyantagna forskarstuderande är
17 procent antagna med mål att avlägga licentiatexamen.
Av årets nyantagna har 42 (38) forskarstuderande, 33
procent kvinnor och 67 procent män, sin huvudsakliga
verksamhet utanför högskolan och bedriver forskarut
bildningen inom ramen för sin anställning vid till exempel
ett företag eller en myndighet (företagsdoktorander).
Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå
under 2012 hade 33 (45) procent eller 139 (155) stycken en
KTH-examen. Bland dessa är det vanligast att den antagna
har en masterexamen, vilket är nytt för 2012. Tidigare har
det varit vanligast med civilingenjörsexamen. Av de nyan
tagna med KTH-examen har 62 (48) procent en master- eller
magisterexamen, 29 (52) procent en civilingenjörsexamen
eller arkitektexamen och 9 procent en kandidatexamen.
För fyra år sedan, 2008, var förhållandena omvända och
62 procent hade en civilingenjörsexamen och 36 procent en
magister- eller masterexamen av dem med KTH-examen.
Andelen nyantagna forskarstuderade med utländsk
utbildningsbakgrund har ökat jämfört med 2011. Av de
nyantagna under 2012 har 46 (38) procent examen från ett
annat land än Sverige.
Åtgärder för jämnare könsfördelning
Enligt KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 ska andelen
kvinnor som registreras på forskarnivå 2012 vara 35 pro
cent. Under 2012 uppgick andelen kvinnor av de nyantagna
på forskarnivå till 34 procent, vilket är en ökning jämfört
med 2011. Det är även en ökning jämfört med de närmast

föregående åren. Av samtliga registrerade forskarstude
rande var andelen kvinnor lika stor som föregående år, 29
procent. Enligt KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 ska
ingen utbildningsmiljö ha mindre än 10 procent kvinnor.
År 2012 är det endast inom ett ämne som andelen kvinnor
är under 10 procent.
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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 stude
rande på grund- och avancerad nivå är hög, är också ande
len kvinnor inom utbildningen på forskarnivå hög. Inom
vissa ämnesområden och forskargrupper är dock andelen
kvinnor alltjämt mycket låg.
Studiefinansiering
Av samtliga 2 160 registrerade i KTH:s utbildning på fors
karnivå under 2012 har 1 869 doktorander haft en aktivi
tetsgrad på minst 50 procent och 2 127 en aktivitetsgrad på

minst tio procent.
Under 2012 var doktorander med anställning den fort
satt dominerande formen av studiefinansiering. Vid årets
slut hade 1 138, eller 58 (55) procent, av KTH:s studerande på
forskarnivå denna form av finansiering på hel- eller del
tid. Av dem som hade doktorandanställning var 31 procent
kvinnor och 69 procent män.
Utbildningsbidrag är en annan typ av studiefinansie
ring som har använts i begränsad omfattning. Vid utgång
en av 2012 hade fem procent av de forskarstuderande (27
kvinnor och 62 män) denna finansiering på hel- eller del
tid. Från 1 juli 2012 inrättas inga nya utbildningsbidrag vid
KTH och andelen doktorander med denna form av studie
finansiering kommer därför snabbt att sjunka.
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 14 procent genom förvärvsarbete
med anknytning till utbildningen (företagsdoktorander),
5 procent genom annan tjänst inom högskolan och 16 pro
cent genom stipendier på hel- eller deltid. 7 procent finan
sierar, på hel- eller deltid, sina studier på annat sätt.
Doktorsprogram och forskarskolor
Enligt KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 ska utbild

ning på forskarnivå organiseras i doktorsprogram. Dok
torsprogrammen etablerades 2011 och är idag 29 stycken.
Samtliga nya doktorander antas till ett doktorsprogram.
Doktorsprogram innebär en sammanhållen utbildnings
struktur med ett eller flera forskarutbildningsämnen där
större handledarkapacitet och finansieringsbas garante
rar en långsiktigt robust utbildningsmiljö. Doktorspro
grammen kan involvera en eller flera skolor inom KTH
och ger möjlighet till samverkan mellan utbildningsom
råden för ett bredare kursutbud och större perspektiv i
avhandlingsarbetet. Det ger också doktoranderna möjlig
het att ingå i en större studerandegrupp samt att delta i
programgemensamma aktiviteter för bättre social sam
hörighet inom utbildningen. Inom doktorsprogrammen
finns även stora möjligheter att arbeta med komplemen
tära färdigheter, vilket var ett annat mål i KTH:s utveck
lingsplan.

KTH deltar för närvarande i ett tiotal samarbeten med
andra lärosäten och/eller med industrin i form av fors
karskolor. En forskarskola definieras som ett samman
hållet program med deltagande från KTH och partneruni
versitet. Forskarskolor har ofta extern finansiering och en
bestämd livslängd. Forskarskolor kan också ha tvärveten
skaplig bredd.
Examina
Under 2012 examinerades 235 (235) doktorer och 153 (150)
licentiater. Av de examinerade doktorerna är 24 (26) pro
cent kvinnor och 76 (74) procent män. Av dem som avlagt
licentiatexamen är 30 (31) procent kvinnor och 70 (69) pro

cent 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
så att summa examina för en person aldrig överstiger 1,0. En
doktorsexamen räknas då som 1,0, en licentiatexamen som
0,5 och en doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexa
men som 0,5. För 2012 är resultatet 257 (249), vilket innebär
totalt 941 för fyraårsperioden. Målet är därmed 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.
Av de examinerade doktorerna under 2012 har 46 procent
tidigare avlagt en licentiatexamen. En teknisk licentiat
examen har också hög relevans för anställningar inom
industrin. KTH har fattat beslut om att starta en pilotverk
samhet med en tvåårig industrikopplad forskarutbildning
som kommer att avslutas med en licentiatexamen.
Beräkningar av studietiden för studenter som avlägger
en forskarexamen visar att bruttostudietiden för den som
avlägger en doktorsexamen är 5,5 år under 2012, vilket är
något längre än föregående år. Bruttostudietiden är den
samma för kvinnor och män. Nettostudietiden har också
ökat något och är 4,3 år. Nettostudietiden för kvinnor är
något längre än för män. För dem som avlägger en licenti
atexamen är bruttostudietiden 3,5 år, vilket är samma nivå
som föregående år. Bruttostudietiden för licentiatexamen
är densamma för kvinnor och män. Nettostudietiden är
2,8 år, densamma som föregående år. Den är något längre
för kvinnor än för män. Beräkningarna av studietiden är
gjorda enligt de rutiner som tillhandahålls genom studie
dokumentationssystemet Ladok.
SAMARBETEN INOM UTBILDNINGEN
Programmet Civilingenjör och lärare
KTH utvecklar och fortsätter sitt samarbete rörande en

kombinerad civilingenjörs- och lärarutbildning med
Stockholms universitet, ett samarbete som pågått sedan
2002. I samband med att alla lärosäten 2010 var tvungna
att ansöka på nytt om examensrätter för lärarexamen
ansökte KTH om egen examensrätt för lärarexamen. KTH:s
ansökan utföll positivt, och programmet ges från hösten
15
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2011 i en nyutvecklad form där synergierna mellan de två

professionsutbildningarna har utvecklats vidare och där
även ämneslärarexamen utfärdas av KTH. Det första året
är gemensamt för alla studenter, och till årskurs 2 väljer
studenterna en av fyra inriktningar: matematik och fysik,
matematik och kemi, matematik och teknik med inrikt
16

ning mot informations- och kommunikationsteknik eller
matematik och teknik med inriktning mot energi och
miljö. Programmet leder till en civilingenjörsexamen och
en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet.
Intresset för lärarutbildning i ämnena fysik, kemi och
teknik är mycket lågt nationellt sett. KTH:s kombinations
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utbildning Civilingenjör och lärare har över åren haft ett
stabilt söktryck, med 66 förstahandssökande hösten 2012,
och är dominerande nationellt som ämneslärarutbildning
inom dessa ämnen. Utbildningen är alltså avgörande för
framtida försörjning av lärare till det naturvetenskapliga
programmet och teknikprogrammet på gymnasiet. Att
programmet ger examen både som civilingenjör och som
ämneslärare minskar känsligheten för fluktuationer på
arbetsmarknaden.
Höstterminen 2012 påbörjade 50 studerande utbild
ningen. Andelen kvinnor bland nybörjarna på program
met är 40 procent. Under 2012 har 19 studenter examinerats
från programmet.
Teknikämnet i grundskolans lärarutbildning

Teknikämnet i Stockholms lärarutbildningar har nu en
naturlig plats på skolan för teknikvetenskaplig kommuni
kation och lärande. Här bedrivs undervisning i teknikäm
nets didaktik i Stockholms universitets utbildningar för
lärare F-3, 4–6 samt i fritidspedagogutbildningen. KTH fick
i juni 2012 rätt att examinera ämneslärare med inriktning
mot grundskolans årskurs 7–9 med huvudämne teknik.
Ett nytt utbildningsprogram, lärarutbildning, ämneslä
rare årskurs 7–9 (teknik), startar därför på KTH hösten
2013. Detta program kommer att drivas i samverkan med
Stockholms universitet.

Figur 10
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1) Antal examina, utan omräkning
2) Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregåtts av licentiat
examen. Doktorsexamen som föregåtts av licentiatexamen och licentiatexamen
räknas som en halv examen
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Samarbete inom medicinsk teknik
KTH har, genom skolan för teknik och hälsa, ett nära
samarbete med Karolinska Institutet (KI). Samarbetet

sker inom ramen för högskoleingenjörsutbildning, civil
ingenjörsutbildning och masterutbildning i medicinsk
teknik. Under 2012 har samarbetet mellan KTH och KI tagit
ytterligare ett steg genom planeringen av en gemensam
utbildning på forskarnivå som ska leda till en gemensam
examen. Ett doktorsprogram har etablerats på KTH inom
medicinsk teknik och detta kommer att ingå i samarbetet.
Ett avtal mellan KTH och KI har arbetats fram under 2012.
Det kommer att slutbearbetas under våren 2013.
I samarbete med KI har också, för första gången, en
vidareutbildningskurs i medicinsk teknik med inriktning
på patientsäkerhet genomförts. Kursen gavs som upp
dragsutbildning för Stockholms läns landsting (SLL).
I samarbete med Linköpings universitet, Tekniska
högskolan i Jönköping och Lunds universitet ges en
utbildning inom ergonomi, vars övergripande mål är att
bidra till ett hållbart arbetsliv. Det är ett tvärvetenskapligt
magisterprogram som främst riktar sig till redan yrkes
verksamma, magisterprogram ergonomi och MTO (män
niska, teknik, organisation).
Ytterligare exempel på samarbete är Centrum för tek
nik i medicin och hälsa, som är ett samarbetsorgan mel
lan KI, KTH och SLL i syfte att bidra till en utveckling av
Stockholmsregionen som ett medicintekniskt centrum i
världsklass. Inom centrumbildningen bedrivs sedan ett
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par år programmet Clinical Innovation Fellowships, vars
mål är att identifiera och utbilda framtidens ledare för
medicinteknikindustrin, sjukvården eller det egna företa
get och att samtidigt bidra till utvecklingen av Stockholms
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.
Övriga samarbeten

Samarbete med Stockholms universitet sker vid AlbaNova
som är Stockholms centrum för fysik, astronomi och bio
teknik. Vidare har KTH och Stockholms universitet under
2012 ingått en överenskommelse om gemensam utbildning
på masternivå i matematik som ska leda till gemensam
17
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examen. Det är KTH:s första överenskommelse om gemen
sam utbildning som ska leda till gemensam examen.
År 2011 undertecknades en avsiktsförklaring om för
djupat samarbete inom utbildning och forskning mellan
KTH och Konstfack. Under 2012 startades en arbetsgrupp
med syfte att formulera en utbildning på forskarnivå inom
ramen för detta samarbete. Arbetet kommer att fortgå
under 2013 och målsättningen är att ta fram ett doktors
program på KTH där Konstfack står för en betydande del
av utbildningen.
KTH och Mittuniversitetet (MIUN) träffade i januari
2011 en överenskommelse för att tillsammans stärka civil
ingenjörsutbildningen. Överenskommelsen gäller till och
med 2017. Samordning sker via en styrgrupp med deltagare
från båda lärosätena. KTH och MIUN vill bygga en långsik
tig relation där båda universitetens egenintresse kan lyfta
verksamheten och skapa långsiktig stabilitet. Samarbetet
innebär att studerande, efter tre inledande år inom civilin
genjörsutbildningen som MIUN ansvarar för, kan fortsätta
på vissa masterprogram på KTH. Dessa masterprogram
utgör de avslutande två åren inom civilingenjörsutbild
ningen. KTH kan på så sätt öka antalet studenter på avan
cerad nivå i de egna utbildningsprogrammen vilket ger ett
bättre utnyttjande av befintliga utbildningsplatser. Efter
avslutade studier får studenterna en civilingenjörs- och/
eller masterexamen från KTH. De första studenterna börjar
på KTH tidigast 2014.

18

Samarbetet med Högskolan Dalarna inom civilingen
jörsprogrammet 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.
Samarbete finns också inom lantmäteri med Lunds
universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Gävle.
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 kom
mun, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Utbildningen ger invandrade ingenjörer kunskaper i svens
ka, engelska, teknik samt svenskt näringsliv och syftar till
att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden.
Cirka 100 studenter deltar i utbildningen varje år.
Liksom under 2011 har studenterna under 2012 i större
utsträckning auskulterat på kurser på grundnivå och
avancerad nivå i stället för att följa hela kurser. Redovis
ning har skett i form av rapporter integrerade i svenskun
dervisningen som bidragit till betyg i svenska.
Efter avslutad utbildning har cirka 40 procent av del
tagarna i den senaste kullen ingenjörsrelaterade arbeten.

Forskning
KTH:s forskning är till stor del externt finansierad. På
nationell nivå erhåller KTH forskningsmedel från ett flertal

myndigheter och stiftelser samt från näringsliv för sam
verkansforskning. Internationellt sett utgörs den största
delen av EU-medel.
Under året har KTH utvärderat all sin forskning genom
en andra Research Assessment Exercise (RAE2012) – den
första gjordes 2008. Vid denna granskning lades – för första
gången i Skandinavien – lika stort fokus vid forskningens
påverkan på det omgivande samhället som vid forskning
ens kvalitet. Processen involverade alla forskare och bestod
av tre delar: en intern utvärdering av alla forskningsgrup
per, en bibliometrisk analys av alla publikationer samt
en extern utvärdering som genomfördes av ett hundratal
experter. En slutrapport med resultat och rekommenda
tioner, inklusive bibliometrisk analys samt beskrivning
och exempel på samverkan med samhället, publicerades i
januari 2013. Se vidare avsnittet Kvalitetsarbete.
KTH:s strategiska engagemang som ledande partner
inom EIT (European Institute of Innovation and Techno
logy) har utvecklats väl under 2012 och ligger i linje med
KTH:s övergripande och långsiktiga målsättningar.
Forskningspl at tfor m ar
KTH:s forskningsplattformar inom områdena energi, infor

mations- och kommunikationsteknik, material, medicinsk
och biomedicinsk teknik samt transport har 2013 varit verk
samma i fyra år.
Forskningsplattformarna arbetar främst med stöd till
multidisciplinära forskningsinitiativ, externa samarbeten,
forskningsinfrastruktur och kommunikation. Plattfor
marna fungerar som katalysatorer för nya initiativ, som
sedan drivs av KTH:s skolor.
Under hösten 2012 gjordes en utvärdering av plattfor
marnas verksamhet för att definiera deras fortsatta roll,
relaterat till KTH:s utvecklingsplan 2013-2016. Utvärde
ringen genomfördes bland annat genom intervjuer med
olika nyckelgrupper på KTH och pekar på att det arbete
som bedrivs inom plattformarna har levt upp till förvänt
ningarna. Den bekräftar vidare nyttan med att ge stöd för
multidisciplinära forskningsinitiativ via gemensamma
samverkansplattformar. Se vidare avsnittet Kvalitetsarbete.
Energiplattformen har tillsammans med KTH-Sustai
nability initierat och utvecklat projektet ”Zero Emission
Campus” med målsättningen att på olika sätt använda
KTH som en testbädd för initiativ kring ett hållbart cam
pus.
Plattformen för informations- och kommunikations
teknik har under året arbetat med att öka sitt EU-engage
mang och att stimulera samarbete inom stora internatio
nella ansökningar.
Materialplattformen har startat ett decentraliserat, vir
tuellt ”KTH Materials Laboratory” som ska bidra till att ge
en bättre överblick över KTH:s infrastruktur inom materi
alforskningen.

Figur 12

FORS K NING 2 0 0 9 –2 01 2
Forskarutbyte

2012

KTH-forskare, minst 1
mån utomlands

139

2011
127

2010
122

2009
113

Konferensbidrag
Nationellt
Internationellt

520

520

507

518

2 177

1 897

2 062

1 859

Uppdrag
Sakkunnig
Nationellt

153

172

204

167

Internationellt

155

133

134

139

Opponent
Nationellt
Internationellt

94

88

92

84

143

112

115

88

Referee
Nationellt
Internationellt

176

449

306

262

3 367

3 530

3 447

3 344

Källa: KTH:s skolor

Plattformen för medicinsk och biomedicinsk teknik
har koordinerat ett antal större forskningsansökningar.
Plattformen är också drivande i planeringsarbetet för en
kommande ansökan inom ”innovation for healthy living
and active ageing”.
Transportplattformen har medverkat till Transport
Labs, ett tvärvetenskapligt resurscenter/laboratorium
finansierat av flera skolor, där framtida hållbara trans
portlösningar undersöks i projektform.
Str ategisk a initiativ

Den långsiktiga utvecklingen av KTH:s forskning sker
genom flera olika initiativ: de strategiska forskningsmil
jöerna (SRA), centrumbildningar på olika områden och
engagemang inom EIT.
SRA
KTH fick från och med 2010 del av regeringens satsning på
strategiska forskningsområden (SRA). För KTH gäller det
forskningsområdena energi, e-vetenskap, IT och mobil

kommunikation, molekylär biovetenskap, produktions
teknik och transportforskning.
Under 2012 innebär dessa medel en förstärkning av
KTH:s fakultetsanslag på 215 mnkr, varav 98 mnkr transfe
rerats till medsökande lärosäten. KTH har därutom erhål
lit 29 mnkr i bidrag från andra lärosäten, där KTH är med
sökande till av dem erhållna SRA.
Som en del av satsningen på de strategiska forsknings
områdena har under flera år nyrekryteringar skett till
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anställningar som biträdande lektor inom karriärpro
grammet Tenure Track. Under 2012 har ytterligare några
tjänster tillsatts.
De strategiska forskningsområdena kommer på reger
ingens uppdrag att utvärderas 2014/2015. Fram till dess
genomförs årlig uppföljning och i februari 2012 lämnades
den andra uppföljningsrapporten in som visade att samt
liga strategiska forskningsområden, där KTH är ansvarigt
lärosäte, är i fas med sina åtaganden.
Science for Life Laboratory
Under 2012 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
molekylär biovetenskap. Inriktningen är storskalig biolo
gisk och medicinsk forskning med fokus på automation,
tekniskt avancerad datagenerering samt uppbyggnad av
kompetens inom bioinformatik och systembiologi. I forsk
nings- och innovationspropositionen hösten 2012 avisera
de regeringen ytterligare satsningar på SciLifeLab.
European Institute of Innovation and 
Technology (EIT)
EIT är ett tvärvetenskapligt EU-samarbete, vars vision är

att vara en motor för europeisk innovations- och affärsut
veckling genom att förena kunskapstriangelns tre sidor:
högre utbildning, forskning och industri.
KTH har deltagit aktivt i uppbyggnaden av EIT och är,
enligt det uppsatta målet i utvecklingsplanen 2009–2012,
en ledande partner i två av EIT:s tre programområden och
KIC (Knowledge and Innovation Communities); ICT Labs
och InnoEnergy. KTH:s engagemang inom EIT har utveck
lats väl under 2012.
EIT kommer att få en betydande resursökning och
expansion mot nya områden planeras. KTH har under året
positionerat sig för att i framtiden kunna vara delaktig i att
etablera dessa som nya KICs.
EIT ICT Labs
EIT ICT Labs konsoliderade under 2011 en stabil bas med

väl fungerande interna processer och har därför under
2012 kunnat utveckla partnerskap och aktiviteter med

fokus på kvalitet.
Sammantaget har utvecklingen för KTH inom EIT ICT
Labs varit mycket positiv under 2012 och prognosen för
2013 är att den trenden fortsätter, liksom ett fortsatt fokus
på kvalitet snarare än volymtillväxt. EIT ICT Labs har inte
bara lett till fördjupat samarbete på europeisk nivå utan
även med de övriga svenska deltagarna som Ericsson, The
Swedish Institute for Computer Science (SICS), Stockholm
Innovation & Growth (STING) med flera.
Särskilt viktiga aktiviteter för KTH har varit inom Net
working for Future Media, Smart Spaces och Cloud Com
20

puting men KTH deltar i alla delprogram, vilket har gjort
KTH till den enskilt största partnern i hela konsortiet. Ett
aktivt nätverk av teknikrådgivare och affärscoacher i alla
EIT ICT Labs noder har etablerats och flera företag med
ursprung i EIT ICT Labs aktiviteter har startats med fram
gång.
Verksamhetens nav är det Co-location Center som
etablerats i Kista. Detta har utökats under året och är en
välbesökt mötesplats för både interna och externa evene
mang och möten.
EIT InnoEnergy

Visionen för InnoEnergy är att bana väg för ett oberoende
och hållbart energisystem genom framgångsrik kommersi
alisering av innovationer i form av nya produkter, tjänster
och affärsidéer. Verksamheten inom InnoEnergy bedrivs
genom sex noder, där varje nod ansvarar för särskilda
tematiska områden. Den svenska nodens ansvar är att leda
projekt inom smarta nät och elektrisk energilagring.
KTH har under året medverkat i totalt 36 projekt, varav
23 innovationsprojekt, tio utbildningsprogram och tre så
kallade Lighthouse projects. Genom dessa projekt med
verkar KTH inom samtliga sex noders tematiska områden
och är därmed en av de mest aktiva partnerna inom Inno
Energy.
Centr a och annan sa mverk an
På KTH finns drygt 40 centrumbildningar där merparten

är finansierade via långsiktiga åtaganden från exempelvis
Vinnova, Energimyndigheten eller Trafikverket. Inom
dessa centra sker en aktiv samverkan med industriföretag
och andra intressenter i samhället.
Under 2012 har fyra nya centra startats: två med lång
siktig finansiering (SwedGrid och Road to Science) och två
med fokus på att konsolidera forskningsbasen och utveck
la finansieringen (JINGLE och Wind Centre). Ytterligare ett
antal förslag på centrumbildningar är under bearbetning.
Därutöver har fem VinnExcellence centra fått förlängd
finansiering från Vinnova (ProNova, CESC, IPACK, Hero-M,
BiMac), två centra har beviljats fortsatt Linnéstöd (Access,
FLOW) och ett centrum har beviljats förlängd finansiering
från Energimyndigheteten (Turbokraft).
Under 2011 förhandlades en strategisk femårig sam
verkanssatsning fram mellan Trafikverket, VTI och KTH
(Bana Väg För Framtiden, BVFF). Under 2012 började kon
kreta aktiviteter genomföras, vilka för KTH:s del kanalise
ras genom centret Road to Science (R2S). Avsikten är att
samverkan också utvecklas mot såväl SRA (se ovan) som
transportplattformen.
KTH har också de senaste åren etablerat fem samver
kanscentra med kinesiska universitet. Denna samverkan
utvecklas successivt till att omfatta såväl utbildning som
forskning samt i ett fall även utveckling av infrastruktur.
Etableringarna kan bli en viktig grund för utökad samver
kan med Kina inom forskning och utbildning.
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EXTERNA FORSKNINGSANSLAG 
Nationella forskningsanslag

Den enskilt största forskningsfinansiären för KTH
är Vetenskapsrådet (VR). VR har under året beslutat om
förlängning till 2016 av tre Linnéstöd riktade till två av
KTH:s Linnécentra, som beviljades 2006: ACCESS – Auto
nomic Complex Communication networks, Signals, and
Systems; Linné Flow Centre – A blueprint for future flow
research; och ACCESS Doctoral Programme.
Wallenbergstiftelserna införde 2011 ett ansöknings
system där respektive lärosätes rektor nominerar ansök
ningar inom olika program. Under 2012 har KTH beviljats
anslag enligt följande:
• Två projektanslag; Sergei Glavatskih, professor i
maskinelement, erhöll 32 mnkr för ett femårigt pro
jekt om utveckling av jonvätskor som smörjmedel och
Joakim Lundeberg, professor i molekylär bioteknik,
erhöll 16 mnkr för tvåårigt projekt som ska öka förstå
elsen av hjärnan och dess sjukdomar.
• Ett infrastrukturanslag på 30 mnkr för utrustning för
nanoteknologi och medicinsk teknik.
• Ett Wallenberg Scholars anslag om 15 mnkr tilldelades
Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, för fri forsk
ning under fem år. Wallenberg Scholars är ett program
som avser att stödja och stimulera några av de mest
framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

KTH har under 2012 erhållit två Starting grants och ett
Advanced grant från European Research Council (ERC).
Totalt har KTH tilldelats 17 ERC-projekt. Anslagen är per
sonliga. KTH ligger på tredje plats i Sverige när det gäller
antalet ERC-anslag, efter KI med 24 anslag och Uppsala
universitet med 22 anslag.
De forskare som erhållit ERC starting grants under
2012 är Alexandre Proutiere, universitetslektor vid avdel
ningen för reglerteknik som erhållit 1,2 mn euro för forsk
ning som syftar till att öka kapaciteten i framtidens tråd
lösa internetsystem och Max Lemme, gästprofessor på
skolan för informations- och kommunikationsteknik som
erhållit 1,5 mn euro för forskning om elektroniska kretsar
som baseras på grafen istället för kisel. Ett ERC advan
ced grant har utdelats till Alexander Balatsky, professor
i teoretisk fysik, om 1,7 mn euro för forskning syftande
till att utöka förståelsen av så kallade Dirac-material där
grafen ingår.
Under året har KTH också fått anslag från forsknings
finansiärer utanför EU, även om de utgör en begränsad
andel i förhållande till den europeiska och nationella
forskningsfinansieringen.
Utmärkelser under året

•

Samverkansforskning

Vinnova har under året initierat en ny satsning kallad
utmaningsdriven innovation för att stimulera samver
kansprojekt där resultaten kan leda till nya tillämpningar.
Under 2012 erhöll KTH ett större antal projekt inom pro
jektform A (initiering av projekt) framför allt inom områ
dena biomedicinsk teknik och informations- och kom
munikationsteknik. Den sista nivån, C – implementering,
som avser den fas som ligger närmast tillämpning och lan
sering, kommer att öppna under 2013. Några av de KTHprojekt som idag befinner sig i uppbyggnadsfasen (nivå B)
har under året visat tillräckligt med resultat för att kunna
bli aktuella för en ansökan till nivå C.
Under året har KTH också varit aktiv inom ramen för
Vinnovas samverkansprogram FFI (Fordonsstrategisk
Forskning och Innovation), som i första hand berör forsk
ningsplattformarna material och transport.

•

•

•

Henrik Alfredsson, professor i strömningsfysik vid
KTH och Dan Henningson, professor i strömnings
mekanik vid KTH, har tilldelats så kallade fellowships
(APS Fellow) av American Physical Society för sina
insatser inom fysiken.
Bo Sundman, professor emeritus i termodynamisk
modellering vid KTH, är mottagare av ett av 2012 års
Humboldt Research Awards. Dessa ges till forskare
som utmärkt sig för att göra betydande, grundläg
gande upptäckter inom sina respektive discipliner.
Pristagarna inbjuds att tillbringa upp till ett år vid ett
forskningsinstitut i Tyskland för att samarbeta med
kolleger inom något långsiktigt forskningsprojekt.
Fredrik Lundell, docent i strömningsfysik vid KTH,
har fått årets Lärarpris av Ångpanneföreningens
Forskningsstiftelse. Stiftelsen delar varje år ut ett pris
till särskilt duktiga tekniklärare vid landets högskolor
och universitet.
John Ågren, professor i metallurgi vid KTH, erhöll årets
Säfströmmedalj av Svenska Bergsmannaföreningen.

Internationella forskningsanslag

Hedersdoktorer 2012

De internationella anslagen utgörs till största delen av
EU-anslag, varav den dominerande delen utgörs av anslag
inom EU:s sjunde ramprogram för forskning, FP7. Under
2012 utgjordes 10 procent av de totala forskningsintäkterna
av EU-finansiering. Antalet nya FP7-projekt som startats
under året är 44. Sedan 2007 då FP7 startades har KTHforskare varit delaktiga i totalt 237 projekt. KTH har även
varit aktivt i andra typer av EU-projekt exempelvis Joint
Technology Initiatives.

•

•

Ružena Bajcsy, professor vid University of California
at Berkeley, USA, är en av de verkliga nestorerna inom
artificiell intelligens, datorseende och robotik. Hon har
varit med om att bygga upp och forma dessa ämnes
områden, och har haft stort inflytande på detta forsk
ningsområdes inriktning.
Susan Owens, professor vid University of Cambridge,
Storbritannien, har gjort stora insatser för att visa den
historiska och samhällsvetenskapliga miljö- och pla
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neringsforskningens betydelse för hållbar utveckling,
bland annat under sin vistelse vid KTH läsåret 2008/09.
Stefan Persson, styrelseordförande, H&M, har förut
om ett framgångsrikt ledarskap för H&M varit starkt
engagerad i utvecklingen av utbildning och forskning
i Stockholmsregionen. Han ligger bland annat bakom
bildandet av Stockholm School of Entrepreneurship
(SSES) där studenter utbildas inom innovation och
entreprenörskap.

•

Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, professor vid Uni
versity of California at Berkeley, USA, har som interna
tionellt framstående lärare, forskare och entreprenör
genom flera betydelsefulla samarbeten främjat KTH:s
verksamhet inom systemdesign, inbyggda reglersys
tem, trådlösa nätverk och andra närliggande områden
inom informations- och kommunikationsteknik och
mjukvaruteknik.
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Samverkan
Under 2012 har KTH:s ambitioner om fördjupad samverkan
med det omgivande samhället utvecklats vidare i nära dia
log med KTH:s lärare och forskare. Arbetet har bedrivits
i en positiv anda där KTH:s alumner, partner och andra
nyckelpersoner medverkat till att stärka KTH:s position
som ett ledande tekniskt universitet, vars verksamhet ska
leda till att finna lösningar på vår tids stora samhällsutma
ningar genom excellent forskning och genom att utbilda
innovativa människor.
K TH -modell för sa mverk an: partnersk ap,
personrörlighet, arenor
KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 innehöll målet att
KTH skulle bygga upp en ”Industrial Faculty” bestå

ende av forskare från samarbetspartner som är knutna
till KTH genom olika adjungeringar och affilieringar. Ett
forum för adjungerad fakultet vid KTH inrättades från
och med 1 juli 2012. Det ska vara en arena för diskussion
rörande samverkan mellan akademi, näringsliv och sam
hälle samt ett rådgivande organ till KTH:s ledning. Anta
let adjungerade professorer har under året ökat från 43
till 48 personer.
Under året har det inom vicerektorsuppdraget för
fakulteten för Innovative Engineering utvecklats olika
modeller för stärkt samverkan. KTH-modellen för sam
verkan innehåller formaliserade partnerskap, personrör
lighet samt arenor som stärker stockholmsregionen och
KTH. En process har utarbetats, vilken ger stöd för ini
tiering, drift och uppföljning/utveckling av samverkans
relationer. På så sätt skapas förutsättningar för genom
förandet av KTH:s utvecklingsplan 2013–2016 där en tydlig
målsättning är att inrätta fler långsiktiga partnerskap, på
både central nivå och skolnivå.
En struktur för personutbyten med den nya benäm
ningen affilierad fakultet har under året etablerats och
rekommendationer för industridoktorander vid KTH har
tagits fram. Affilierad fakultetsmedlem innebär nivån
under adjungerad professor och kan ha inriktning mot
utbildning, forskning eller bådadera. Det är ett sätt att
utveckla kombinationskarriärer för KTH:s partner i nära
samarbete med akademin, som efterfrågats av såväl part
ner som fakultet.
Förutom samarbetsavtal med Scania och Stockholms
läns landsting (SLL), som finns sedan 2011 finns nu strate
giska partnerskap med Skanska, Ericsson och ABB. Dialo
ger med ytterligare ett antal företag pågår. I november 2012
beslutade ledningen för Stockholms stad, SLL, Länsstyrel
sen i Stockholms län, Karolinska Institutet, Stockholms
universitet, Södertörns högskola samt KTH att etablera
närmare samarbete genom OpenLab. Där ska personer
från olika kunskapsfält mötas för att inom utbildning och
forskningssamarbeten lösa komplexa samhällsproblem i
nära samarbete med en aktiv uppdragsgivare. Verksamhe
ten ska etableras på KTH:s campus vid Valhallavägen där
ett hus byggs om för ändamålet.
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Näringslivssamverkan
KTH ska främja, bredda och fördjupa relationerna med
det omgivande samhället. Enheten KTH Näringslivs

samverkan agerar bland annat som kontaktlänk mellan
omvärlden och KTH:s forskare när det gäller inkommande
förfrågningar. Cirka 130 samarbetsförfrågningar och tek
niska förfrågningar har tagits emot och behandlats under
2012. Under året har ett team med fem samverkanskoordi
natorer arbetat för att främja samverkan. De agerar som
lotsar för KTH:s skolor, strategiska forskningsplattformar
samt företag och organisationer. De har också under året
drivit, och samarbetat med externa parter kring, ett antal
samverkansprojekt och aktiviteter, däribland:
• Stockholm Cleantech Business Network, ett före
tagsnätverk som syftar till att öka tillväxten och
exporten av miljöteknik. KTH anordnar bland annat
möten inom nätverket där akademi, företag och
övriga aktörer 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 miljöteknikföretag installerat
och visat sina produkter.
• Kraftcentrum Stockholm Life, är ett treårigt projekt
som avslutas under 2013, med syfte att utveckla verk
tyg och processer för samverkan och kunskapsöver
föring mellan akademi, hälso- och sjukvård samt
industri inom livsvetenskaper i regionen. I projektet
ingår förutom KTH, Karolinska Institutet Science
Park, fastighetsaktörer och Stockholm Science City
Foundation.
• Kunskapslotsen arbetar för att utveckla effektiva
samverkansformer mellan små och medelstora före
tag och akademi i regionen, främst inom hälsa och
miljö. Projektet, som finansieras av regionalfonden,
drivs sedan 2008 av KTH, Karolinska Institutet och
Stockholms Akademiska Forum. Inom ramen för
Kunskapslotsen har KTH vidareutvecklat konceptet
AIMday (Academy Industry Meeting day) i samar
bete med Uppsala universitet och anordnat AIMday
Image, AIMday Patient Safety och AIMday Materials
under 2012. En workshopserie för att starta samver
kansprojekt mellan utförare och akademi inom temat
äldreboende har drivits under året med fem möten.
Konceptet ForestBeyond, som syftar till att skapa fler
innovationer från skogsbaserade material, har vida
reutvecklats.
Under 2012 har stort fokus lagts på att utveckla och lansera
KTH:s exjobbportal. Den svenska versionen lanserades i
april och en engelsk version i oktober. Under året har näs
tan 600 annonser publicerats, däribland examensarbeten,
traineeanställningar, extraarbeten och projektuppgifter.

samverkan

Notis

Under 2012 startade KTH tillsammans med Stockholms
universitet ett EES-finansierat projekt, Notis, med syfte att
öka lärarnas kontakter med studenternas möjliga arbets
givare. Genom dessa projekt och övriga interna aktiviteter
sprids goda exempel inom KTH och mellan KTH och andra
universitet och högskolor.
Stiftelsen Flemingsberg Science

Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Bot
kyrka kommun har bildat stiftelsen Flemingsberg Science
i syfte att stödja utvecklingen av Flemingsbergsområdet
som forsknings- och utbildningsmiljö. Mot bakgrund av
den verksamhet som KTH bedriver i Flemingsberg är sats
ningen välkommen. KTH har under året ansökt hos reger
ingen att få utge fortsatt stöd till Stiftelsen Flemingsberg.
Enligt uppgift pågår beredning av ärendet i Regerings
kansliet.
Under 2012 har KTH betalat 500 tkr till Stiftelsen
Flemingsberg Science i syfte att stärka samverkan mellan
akademi, sjukvård och industri.
Future Female Leader Award (FFLA)
KTH driver tävlingen Future Female Leader Award. Syftet
är att locka fler kvinnliga studenter till KTH, att motivera

dessa att i framtiden axla en ledarposition, samt ge dem
möjligheter att bygga nätverk. Under året har inspira
tionsaktiviteter, tävlingsmoment, företagsbesök, mentor
program och nätverksträffar arrangerats i samarbete med
FFLA:s partnerföretag: Scania, Astra Zeneca, Ericsson,
Sandvik, Electrolux, Skanska, Fortum och TeliaSonera.
K arriärut veckling
KTH har under snart tio år gett studenter stöd för en fram

gångsrik etablering på arbetsmarknaden. Stödet har bestått
av mentorprogram, karriärutvecklingsmoduler i civilin
genjörsprogrammen, seminarier kring arbetsmarknaden
och karriärcoachning. De senaste åren har en rad aktivi
teter riktats särskilt mot KTH:s internationella studenter.
Under 2012 har sex lunchseminarier med tema hur man
söker arbete i Sverige arrangerats med 140 deltagande stu
denter. Under året har även informationen på den engelska
webbplatsen utökats med information om karriärplane
ring och ansökningsprocess för internationella studenter.
Under 2012 fick sammanlagt 214 studerande i årskurs
3 på civilingenjörsprogrammen i farkostteknik, kemive
tenskap och bioteknik möjlighet att delta i kursmodu
len Aktiv karriärstart. På civilingenjörsprogrammet i
materialdesign erbjöds Aktiv karriärstart som ett valfritt
moment och ett tiotal studenter valde att delta.
Karriärcoachning sker individuellt mellan en karriär
coach på KTH och en student. Under 2012 har 32 studenter,
(13 kvinnor och 19 män), fått möjlighet till mellan tre och
fem coachningssamtal, sammanlagt 120 samtal. Av dessa
32 studenter var 8 internationella studenter.

Från och med 2012 startas två mentorprogram per år,
ett på vårterminen och ett på höstterminen. Under 2012 har
29 studenter (14 män och 15 kvinnor) påbörjat ett årslångt
mentorprogram.
Utöver utvecklingen av aktiviteter och information
till de internationella studenterna pågår ett kontinuer
ligt utvecklingsarbete för att på bästa sätt förbereda stu
denterna inför steget ut i arbetslivet. Kursmodulen Aktiv
karriärstart utvecklas löpande och genom olika kontak
ter pågår ett arbete för att sprida modulen till fler utbild
ningsprogram på KTH. Även inom karriärcoachning och
mentorskap pågår ett utvecklingsarbete, som bland annat
syftar till att verksamheten ska nå fler studenter.
Uppdrags- och vidareutbildning

I samverkansuppgiften ingår bland annat att erbjuda
vidareutbildning för yrkesverksamma. KTH ger kurser
inom en rad olika områden som syftar till en breddad
eller fördjupad kompetens för i första hand yrkesverk
samma ingenjörer och arkitekter, men som även vänder
sig till andra grupper med behov av kompetenshöjning, till
exempel lärare.
KTH har under året erbjudit kurser och kurspaket
både inom den ordinarie anslagsfinansierade verksam
heten och i form av speciellt utformade uppdragsfinan
sierade kurser. Kurserna är tänkta att kunna kombineras
med yrkesverksamhet. Flera av dem har getts på distans,
vilket har gjort det möjligt även för personer som inte är
bosatta i Stockholm att följa kurserna. Vissa kurser ges på
engelska.
Universitetsstyrelsen beslutade inför 2012 att minska
utrymmet för den anslagsfinansierade vidareutbildningen
med 50 helårsstudenter. Planeringstalet för vidareutbild
ning 2012 blev därmed 300 helårsstudenter. Minskningen
fortsätter med ytterligare 50 helårsstudenter 2013.
Antalet helårsstudenter i KTH:s vidareutbildning upp
gick till 379 (502). Antalet helårsprestationer uppgick till 221
(296). Prestationsgraden är 58 procent, vilket är lågt i för
hållande till andra typer av utbildningar på KTH. Av de
379 helårsstudenterna hänförs 234 till den särskilda sats
ningen på yrkesutbildning för yrkesverksamma, ”Plussa
din karriär”, som inleddes 2010. De kurser som haft flest
deltagare finns inom data- och IT-området samt kurser
som är internetbaserade.
Antalet helårsstudenter i poänggivande uppdrags
utbildning uppgick till 54 (46) under 2012. Intäkterna för
uppdragsutbildningen uppgick totalt till 41 mnkr i jämfö
relse med 22 mnkr 2011. Bland de större uppdragsgivarna
kan nämnas TeliaSonera, Astra Zeneca och SLL. KTH har
också gett kurser inom regeringens satsning ”Lärarlyftet”
som syftar till att vidareutbilda yrkesverksamma lärare i
grundskola och gymnasieskola.
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Alumni
KTH:s alumniverksamhet ska skapa möjligheter för före
detta studenter att behålla kontakten med KTH och bidra
till KTH:s strategiska utveckling och nätverk.
KTH Alumni har under 2012 arbetat aktivt med att pre

sentera olika sätt för hur alumner kan engagera sig för
KTH, och ett stadigt växande antal har bidragit finansiellt
eller med sin tid och kunskap. Under våren genomfördes
en omfattande attitydundersökning bland alumnerna som
visade på ett stort intresse för att samverka med KTH.
KTH:s alumner har getts möjlighet att utveckla sina
personliga och professionella nätverk både vid något
av de 32 event som anordnats i och utanför Sverige och
genom digitala mötesplatser. Det finns nu 54 000 kontakt
bara alumner i registret, varav 16 300 har aktiverat sin
profil i KTH Alumni Community. I KTH:s utvecklingsplan
för 2009–2012 var målet att minst 12 000 alumner skulle
vara registrerade i KTH:s alumninätverk. KTH Alumnis
grupp på LinkedIn är den största alumnigruppen i
Sverige med cirka 11 000 medlemmar, en ökning med 50
procent under 2012.
Utvecklingsplanen för 2009–2012 innehöll också målet
att minst 2000 alumner deltar vid återträffar och karriär
event på KTH campus per år och minst ett KTH alumni
event i utlandet per år. Utvecklingen av KTH:s globala nät
verk av alumner har lett till ökad aktivitet internationellt.
Från att ha arrangerat ett internationellt alumnimöte per
år 2009 och 2010 genomfördes 18 sådana event under 2012.
Alumniföreningar har etablerats i Indien, Singapore,
Schweiz och USA. Vid slutet av både vår- och hösttermi
nerna arrangerades avskedsfester för hemresande inter
nationella studenter där kontaktuppgifter samlades in.
Digitala kanaler har också använts i större grad under 2012
för att återknyta kontakten med alumner internationellt.
Resultatet av aktiviteterna har varit positivt, och cirka
2 800 alumner utanför Sverige är nu kontaktbara vilket
är en 70-procentig ökning under 2012. Antalet deltagande
alumner i träffarna har utvecklats i linje med detta och
betydligt fler än 2 000 alumner har deltagit i de olika alum
niträffarna. Under första veckan i oktober arrangerades
KTH:s första alumnivecka då 500 alumner och gäster häl
sades välkomna till campus för att ta del av familjeaktivi
teter, föreläsningar och guidade turer. Veckan avslutades
med att utmärkelsen Årets Alumn 2012 tilldelades Christer
Fuglesang.
Innovationsstöd vid K TH
KTH Innovation arbetar för att forskningsresultat och
affärsidéer från forskare och studenter på KTH utvecklas

och möter marknaden.
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att
KTH skulle ha utvecklat ett marknadsorienterat stödsys
tem för kommersialisering av forskning om ny teknik.
Utvecklingsarbete för att uppfylla detta mål har skett
inom KTH Innovation sedan verksamheten där startade
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2007 och senare också inom innovationskontoret InterAct,
som funnits sedan 2010. KTH Innovation har byggt upp en

strukturerad process och tagit fram verktyg för alla delar
av kommersialiseringsprocessen.
Under året har KTH Innovation stärkt och utökat sitt
stöd till studenter genom den fortsatta satsningen på Stu
dent Inc., KTH:s studentinkubator. Student Inc. drivs i
samarbete med studenternas entreprenörsförening Exci
tera och stödet innefattar KTH Innovations affärsutveck
lingscoacher, workshops, kommersiell support, kontors
plats samt tillgång till kontakter och nätverk. Student Inc.
har under året hyst 18 studentprojekt varav 11 finns kvar
vid årets slut. Två har antagits till affärsinkubatorn STING
i samband med utträdet ur Student Inc. Under perioden
2009-2012 har KTH Innovation haft en ökningstakt i anta
let nya idéer på i genomsnitt 24 procent per år. Det ökade
inflödet av idéer och arbetet med successiv förbättring av
kommersialiseringsprocessen har lett till att fler projekt
antagits till STING.
KTH Innovation har under 2012 tagit emot 178 nya idéer,
varav cirka 60 procent kommer från forskare och 40 pro
cent från studenter. De kommersialiseringsprojekt som
KTH Innovation stödjer har dragit in sammanlagt tio
mnkr i finansiering från bl.a. Innovationsbron och Vin
nova, och finansieringsansökningar har i drygt 90 procent
av fallen gett utdelning. Under året har elva bolag bildats
och tolv kommersiella avtal med kund slutits baserade på
KTH-forskning. 51 patentansökningar har lämnats in och
18 patent har beviljats.
Innovationskontoret InterAct
Enligt regleringsbrevet för 2009 skulle bland andra KTH

starta innovationskontor. En förutsättning för kontoret var
att KTH bjöd in andra lärosäten att samverka inom ramen
för innovationskontoret. Uppbyggnaden av verksamheten
började under 2010 och fortsatte 2011 och 2012. Verksam
hetsidén är att med existerande verksamheter som bas,
och i nära samarbete med regionala partners, bygga ett
stödsystem för kommersialisering av teknisk forskning
vid lärosäten i Mälardalen. KTH:s innovationskontor, som
är ett partnerskap mellan KTH, Mälardalens högskola och
Stockholms universitet, har fått namnet InterAct.
De kvalitativa målen för InterAct är att bredda, fördju
pa och effektivisera innovationssystemet i Mälardalen. Ett
antal kvantitativa mål har fastställts i ett omfattande mål
dokument och följs kontinuerligt upp. Som exempel kan
nämnas ett ökat idéinflöde, ökat antal idéer som avancerar
framåt, ökad kvalitet och kvantitet i utflödet samt samord
ning och delning av processer, strukturkapital och aktivi
teter.
Ett syfte med satsningen på innovationskontor var att
skapa synergieffekter mellan olika aktörer inom innova
tionssystemet. Partnerskapet InterAct bidrar till att maxi
mera synergier bland annat genom att bygga samarbetet
med existerande verksamheter som bas och stärka kom
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petens lokalt. Partnerskapet gick under året in med en
gemensam ansökan om medel från VINNOVA:s program
Verifiering för Tillväxt. Ansökan topprankades och Inter
Act tilldelades störst andel av medlen.
Samarbeten med lärosäten och institut utanför part
nerskapet har stärkts under 2012, med bland annat sam
rekrytering av en patentingenjör tillsammans med Upp
sala universitet och utvecklingen av ett antal projekt från
SICS (Swedish Institute of Computer Science), Innventia
och Swerea i InterActs innovationsprocess. Det nära sam
arbetet med de olika affärsinkubatorerna i regionen har
också stärkts.
Under 2012 har strategiarbetet, som inleddes 2011 med
hjälp av innovationskontorets Advisory Board, gått vida
re in i en mer praktisk tillämpningsfas. I syfte att öka
utvecklingstakten i innovationsprojekt genomfördes på
KTH satsningen Summer of Innovation 2012. Program
met, där 14 studenter under två sommarmånader bidrog
till konkreta framsteg i 12 forskningsbaserade projekt,
var inspirerat av Mälardalens högskolas arbete med att
använda studenter för att utveckla forskningsbaserade
innovationsprojekt.
K TH HOLDING AB
KTH:s universitetsstyrelse antog i juni 2012 reviderade
ägardirektiv för KTH Holding AB och dess helägda dotter
bolag. Ägardirektiven reglerar övergripande hur KTH ska

utöva sin roll som ägare i, och beakta statens ägarpolicy
i sin förvaltning av, KTH Holding AB och dess helägda
dotterbolag.
KTH Holding AB har under 2012 antagit en ny bolags
ordning. Inom koncernen fanns vid årets början tre hel
ägda dotterbolag, varav verksamhet bedrivits i ett av dem,
KTH Executive School AB. KTH Applied Finance Institute
AB, har avvecklats under året. Verksamheten i KTH Edu
cation AB ligger vilande.
Hösten 2011 antog KTH Holding AB en ny strategisk
plan för verksamhetens framtida utveckling. Under 2012
har verksamheten utvecklats i linje med planen och fram
för allt två områden har prioriterats, dels nyinvesteringar
i avknoppningsbolag samt investering i immateriella rät
tigheter (IP) som har sitt ursprung ur KTH:s forskning.
Vad gäller nyinvestering i avknoppningsbolag har KTH
Holding AB under året utvärderat fem potentiella investe
ringar varav en har genomförts.
KTH Holding AB tilldelades under året medel inom
ramen för en av regeringen beslutad utlysning avseende
uppbyggnad av idébanker hos holdingbolag. Dessa medel
på knappt 1,7 mnkr används för att driva det nystartade
projektet IP-2-Market och därigenom utveckla den del av
den strategiska planen som rör investering i IP.
Inom ramen för arbetet med IP är bolaget part i olika
VINNExcellence-center vid KTH. Uppgiften är att äga och
kommersiellt exploatera IP som KTH:s forskare produce
rar inom centret. Under 2012 har ett projekt framgångs

rikt avslutats och ett avtal har slutits med företag. Utöver
detta har, inom ramen för arbetet med IP och uppbyggnad
av idébank, arbete initierats med att överta resultat och
immateriella rättigheter från KTH-forskare.
I enlighet med ägardirektiven ska bolagsstämman,
efter förslag från styrelsen, fastställa mål för avkastning
på det egna kapitalet för verksamheten. Målet bör avse
avkastningen över en längre period, minst fem år. Års
stämman 2012 beslutade att sätta avkastningsmålet till en
procent.
Samverkan mellan KTH Holding AB, KTH och andra
lärosäten
KTH Holding AB och dess dotterbolag är nära samman
kopplade med de verksamheter som finns inom KTH
Innovation (innovationskontoret – InterAct) och KTH

Näringslivssamverkan. Under året har också samarbe
tet stärkts med industriforskningsinstituten i regionen,
Mälardalens högskola, Stockholms universitet samt Han
delshögskolan i Stockholm. I enlighet med ägardirektiven
ska KTH Holding AB agera affärsmässigt både i relation
till KTH och externt. Under 2012 har tre personalunioner
funnits mellan KTH Holding AB, dess dotterbolag och
KTH. Samtliga personalunioner ska i enlighet med ägar
direktiven skriftligen redovisas för KTH:s universitets
styrelse.
Under året har KTH Holding AB fått i uppdrag av
 INNOVA att tillsammans med KTH Innovation driva och
V
utveckla programmet ”Verifiering för Tillväxt” (VFT). KTH
Holding AB har ansvarat för den första fasen i program
met och inom denna bedömt sammanlagt 33 projekt varav
26 har beviljats medel. Syftet är att förbereda för en mer
omfattande kommersiell och teknisk verifiering.
KTH Holding AB har också omfattande samarbeten
med Chalmers och Innovationsbron Sverige AB som till
sammans är komplementärer i riskkapitalfonden KTHChalmers Capital KB.
PRESTATIONSMÅTT FÖR SAMVERK AN
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (SFS 2000:605) om årsredo

visning och budgetunderlag ska myndigheterna kommen
tera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter
som framgår av myndighetens instruktion och till vad
regeringen, i förekommande fall, har angett i reglerings
brev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska
främst visa hur verksamhetens prestationer har utveck
lats med avseende på volym och kostnader. Redovisning
en ska lämnas enligt den indelning som myndigheten
bestämmer om inte regeringen beslutat annat.
2011 redovisade KTH för första gången prestationsmått
för samverkan. De redovisade prestationsmåtten hade
föreslagits efter diskussioner mellan landets universitet.
Dessa har sin utgångspunkt i utbildning, forskning samt
innovation. KTH redovisar för 2012 samma prestationsmått
för samverkan som 2011. Uppgifter för tidigare år har jus
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terats i några fall efter att ytterligare kvalitetssäkring av
data gjorts.
Varje lärosäte är 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 KTH.

Figur 14
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Forskning
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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 uppgifter via årsredovisningenkäten startade 2011
Källa: HR+, Ladok, databasen KONTAKT (KTH Innovation), KTH:s skolor

28

Kvalitetsarbete
Övergripande k valitetsarbete
Ramar för kvalitetsarbetet
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att ”Alla
verksamheter vid KTH har väl kommunicerade och för

ankrade kvalitetssystem som bygger på principerna om
ständiga förbättringar.” Målet är övergripande och har
ägnats kontinuerligt arbete. En kvalitetspolicy för perio
den 2011–2015, ”Kvalitet genom ständiga förbättringar”, har
beslutats av universitetsstyrelsen. Till denna hör en hand
lingsplan som följs upp årligen. Däri ingår en tidplan för
när större uppföljningsprojekt ska initieras och genom
föras. Exempel på sådana projekt som genomförts enligt
planen är Education Assessment Exercise (EAE) 2011 och
Research Assessment Exercise (RAE) 2012.
KTH:s kvalitetspolicy och handlingsplan utgår från
områdena utbildning, forskning, kompetensförsörjning
och samverkan. Det kvalitetsarbete som genomförts
under 2012 inom dessa områden är i huvudsak beskrivna
under avsnitten Utbildning, Forskning, Personal respektive
Samverkan.
Sedan 2011 har KTH gjort en fristående kvalitetsredo
visning. Syftet med denna är att ge en samlad och fördju
pad bild av kvalitetsarbetet, samt att lyfta fram de utvär
deringar och uppföljningar som gjorts för att förbättra och
säkra kvaliteten i KTH:s olika verksamheter. Kvalitetsre
dovisningen är därmed en del av strävan att kommunicera
kvalitetsarbetet såväl internt som externt.
Den formella ansvarsfördelningen och den administra
tiva stödorganisationen ger ramarna för KTH:s kvalitets
arbete. Denna innebär i korthet att fakultetsrådet, lett av
dekanus, är det kollegiala organ som har det övergripande
ansvaret för utbildningens kvalitet (grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå), för forskningens kvalitet och för
kvaliteten i samhällssamverkan. Vid varje skola finns en
ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
benämnd grundutbildningsansvarig (GA) och en ansvarig
för utbildning på forskarnivå, benämnd forskarutbild
ningsansvarig (FA). Varje utbildningsprogram har en pro
gramansvarig (PA).
Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är det strategiska dokument som
styr KTH:s verksamhet på ett övergripande plan. Målen i
utvecklingsplanen för perioden 2009–2012 följs upp under
relevant avsnitt i årsredovisningen för 2012.
Under 2012 har ett omfattande förankringsarbete, bl.a.
innefattade tematiska diskussionsseminarier och remiss
rundor, genomförts för att ta fram KTH:s utvecklingsplan
för den kommande perioden. Utgångspunkten för detta
arbete var den långsiktiga vision, Vision 2027, som togs
fram under 2011. Utvecklingsplanen för 2013–2016 besluta
des av universitetsstyrelsen i december 2012 och fokuse
rar på KTH:s omvärld, identitet och värdegrund samt på
områdena utbildning, forskning och innovation, samver
kan, karriärer och gemensamma resurser.

Ranking
I KTH:s strategiska utvecklingsarbete är det viktigt

att förhålla sig till internationella rankinglistor och
benchmarkingverktyg. Rankinglistorna har t.ex. stor
betydelse för studentrekrytering, rekrytering av inter
nationella forskare och finansieringsmöjligheter. Därför
har KTH valt att prioritera rankinglistor som kan kopplas
till konceptet World Class University – dvs. främst Times
Higher Education men även QS World University Ran
kings och Shanghai Jiao Tong som samtliga i första hand
fokuserar på forskningsexcellens. Ytterligare ett initiativ
som KTH har engagerat sig i är U-Multirank som initierats
av EU-kommissionen och lanseras 2013 som en fullskalig
europeisk multidimensionell ranking med många olika
dimensioner inklusive utbildningskvalitet.
För KTH var 2012 ett framgångsrikt år på rankinglis
torna. På Times Higher Education avancerade KTH 47 pla
ceringar till plats 140. Framgången berodde på flera fak
torer men främst på ett antal vetenskapliga artiklar inom
astrofysik, solcellsforskning, högenergi, partikelfysik
och bioteknik som fick många citeringar i inflytelserika
internationella tidskrifter. Även på QS World University
Rankings klättrade KTH under 2012: från plats 180 till 142.
Den främsta orsaken var att KTH fick goda resultat i de
internationella enkäter som skickats ut till forskare och
arbetsgivare, vilket visar att KTH har ett starkt varumärke
i akademi och näringsliv.
K valitetsarbete inom utbildning
Uppföljning av Education Assessment Exercise
Under 2011 utvärderades all utbildning på KTH i en s.k.
Education Assessment Exercise (EAE). Under 2012 inled

des ett systematiskt uppföljningsarbete. Detta märktes i
skolornas verksamhetsuppdrag, och i en särskild hand
lingsplan kring den centrala nivåns ansvar. Flera konkre
ta satsningar blev direkta resultat av EAE-projektet. Till
dessa hör ett förstärkt programansvar bl.a. i form av ett
förtydligande av ansvar och arbetsuppgifter och ett nytt
nätverk för programansvariga. Kopplat till EAE-resulta
ten har även satsningar gjorts exempelvis på matematik,
hållbar utveckling och genomströmning.
Vidare genomförde fakultetsrådets utbildningsutskott
under våren en övergripande uppföljning av EAE-resul
taten. Utskottet genomförde en serie särskilda uppfölj
ningsmöten med skolchefer, grundutbildningsansvariga
och programansvariga. Inför dessa möten fick skolorna
lämna in ett underlag angående det egna EAE-resultatet.
Huvudsyftet var att ge utbildningsansvariga på olika nivå
er en möjlighet att ventilera särskilt angelägna frågor och
därmed uppmärksamma deras vardagsproblematik. Från
mötena utkristalliserade sig ett antal punkter som dels
har överförts till skolornas verksamhetsuppdrag för 2013,
dels kommer att bevakas löpande av utbildningsutskottet.
Dessutom tjänade utskottets uppföljning till att lyfta fram
goda exempel.
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Högskoleverkets utvärdering
Under 2012 inledde Högskoleverket utvärderingar av Sve

riges alla utbildningar till arkitekt, civilingenjör och hög
skoleingenjör samt utbildningar inom teknikvetenskap
och matematik. För KTH innebar detta ett omfattande
arbete med att tillhandahålla underlag.
För KTH:s del medförde utvärderingen att sammanlagt
cirka 600 examensarbeten, vilka slumpats fram för att utgö
ra bedömningsunderlag, avidentifierades och laddades upp
i Högskoleverkets databas. Dessutom levererades samman
lagt 36 självvärderingsrapporter, som beskriver och analy
serar måluppfyllelse för respektive examensinriktning.
Förberedelserna för utvärderingen började under
våren då det fastställdes vilka utbildningar som skulle
ingå samt vilka de ansvariga kontaktpersonerna skulle
vara. Under våren gick också en enkät ut till KTH:s pro
gramansvariga angående lärandemålen kring miljö och
hållbar utveckling. Enkäten syftade bl.a. till att förbereda
för självvärderingsarbetet.
Huvuddelen av höstens självvärderingsarbete ägde
rum på lokal nivå, samordnat av klusteransvariga och
med omfattande bidrag både från kurs- och programan
svariga. KTH inrättade även en administrativ stödorgani
sation och en kollegial organisation bestående av läsgrup
per ledda av ledamöter från utbildningsutskottet.
Resultat från utvärderingen förväntas komma i mitten
av 2013. Arbetet med utvärderingen har, tillsammans med
EAE dessförinnan, lett till nya kunskaper och till att delvis
nya frågor har kommit i dagen. Tidigt under 2013 kommer
därför ett internt uppföljningsarbete att inledas som foku
serar på dessa.
Uppföljning av studenter och doktorander
KTH genomför med jämna mellanrum fyra undersök

ningar riktade till studenter och alumner: startenkäten,
mellanårsenkäten, karriäruppföljningen och doktorand
uppföljningen. De tre förstnämnda ger möjlighet att följa
studenter på grundnivå och avancerad nivå från det att de
antas till det att de avslutar sina studier och senare etablerat
sig på arbetsmarknaden. Genom att enkäterna upprepas
är det möjligt att följa utvecklingen över tid. Enkätsvaren
kan analyseras efter kön, ålder, svenska som modersmål
och föräldrarnas akademiska bakgrund. Resultaten pre
senteras både i övergripande termer och i särskilda tabel
ler för KTH som helhet, programtyp, program och skola.
På så vis kan enkäterna fungera som underlag i det konti
nuerliga kvalitetsarbetet på olika nivåer.
Under 2012 följdes resultaten av karriäruppföljningen
och startenkäten, vilka båda genomfördes under 2011,
upp på olika sätt. Studievägledare hör till dem som haft
användning för karriäruppföljningen i kontakten med
potentiella studenter och arbetsgivare. Även i arbetet med
Högskoleverkets utvärdering var den ett viktigt underlag
då den kunnat ge belägg för att studenterna uppfyller exa
mensmålen.
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Vidare genomfördes en mellanårsenkät under 2012.
Enkätfrågorna var delvis nya och särskilt anpassade för
att kunna användas i arbetet för att förbättra genomström
ningen i KTH:s utbildningar. Enkäten fokuserade därför
bl.a. på identitet och identifikation – frågor som anses vik
tiga för att förklara studentavhopp. Resultaten var ur den
aspekten goda. De flesta studenter trivs och känner loja
litet med sin utbildning och med KTH. Mellanårsenkäten
visade generellt att yngre män och civilingenjörsstudenter
är de som är mest nöjda med sin utbildning. Kvinnor, äldre
studenter samt studenter med annat modersmål än svens
ka är mindre nöjda, och det finns också en problematik
kring att andelen studenter som inte har studiemedel för
hela tidsperioden är relativt stor.
Under året skickades också en doktoranduppföljning
ut. Enkäten gick till de sista doktorander som antogs före
doktorsprogrammens införande och innehåller frågor om
arbete efter examen och synen på utbildningen, forskar
miljön och KTH. Resultaten blir klara under 2013.
K valitetsarbete inom forskning
Research Assessment Exercise
Under 2012 har KTH genomfört en andra egeninitierad, hel

täckande forskningsutvärdering, Research Assessment
Exercise (RAE2012). Den första gjordes 2008. Utvärdering
arna har stor strategisk betydelse för KTH, då huvudsyftet
är att identifiera styrkor och svagheter och på så sätt vara
kvalitetsdrivande och ge vägledning inför framtida sats
ningar.
RAE2012 involverade en stor andel av KTH:s fakultet
och administration samt en rad externa nyckelpersoner.
Utvärderingen innehöll tre huvudsakliga delmoment: en
intern utvärdering genomförd av KTH:s forskningsgrup
per (sammantaget 47 stycken), en bibliometrisk analys
av samtliga publikationer samt en extern utvärdering
genomförd av drygt 100 internationellt framstående exper
ter uppdelade på 13 paneler. De externa bedömarna besök
te KTH under en vecka i juni 2012.
Utvärderingen gjordes utefter tre kategorier: forsk
ningskvalitet (quality of research output), påverkan på
och samverkan med omgivande samhälle (impact and
engagement with society) och forskningsmiljö (research
environment).
I utvärderingen identifieras generella styrkor inom
KTH:s forskning, men även några svagheter. På ett över
gripande plan lyfts kvaliteten i forskningsproduktionen
fram som KTH:s stora styrka. Av de 47 forskargrupperna
bedöms 22 bedriva världsledande forskning i majoriteten
av sin verksamhet. Dessutom får 24 av forskargrupperna
det högsta omdömet vad gäller samverkan med samhället.
När det gäller vitala och hållbara forskningsmiljöer är det
16 forskargrupper som anses kunna utgöra grogrund för
framtida världsledande forskningsproduktion.
Den bibliometriska analysen bekräftar KTH:s kända
styrkor inom områden med stark publiceringstradition
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i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta visar på
vikten av att rekrytera fler internationellt framstående
forskare som kan bidra till KTH:s fortsatta framgång. Sam
tidigt lyfter RAE2012 även fram framgångsrika forskar
grupper som har andra publiceringsmönster t.ex. böcker,
konferensbidrag och populärvetenskaplig publikation.
Liksom i 2008 års utvärdering anses KTH:s samverkan
med samhället, inklusive företag och myndigheter, vara en
tydlig styrka. Det går också att se en positiv utveckling mel
lan de båda utvärderingarna t.ex. i form av fler samarbets
projekt, gemensamma publikationer, personutbyten och
innovationsarbete. Dessutom bedöms KTH-forskningens
samhällspåverkan vara stor och relevant. De 94 fallstudier
som presenteras i utvärderingen är en illustration av detta.
De svagheter som utvärderingen visar handlar till stor
del om behovet av långsiktiga investeringar i forskningens
infrastruktur, för att säkra miljöernas framtida vitalitet
och framgång. Ytterligare rekommendationer rör det fort
satta behovet av satsningar på multidisciplinärt samarbe
te, men också av satsningar på de grupper som är starka
inom grundforskning. I några fall identifierar panelerna
enskilda forskargrupper som behöver stärkas.
Ett arbete för att följa upp resultatet av RAE2012 inled
des under året och fortsätter under 2013 och framåt. Utvär
deringsresultatet följs upp i den interna resursfördelning
en och i skolornas verksamhetsuppdrag.
Utvärdering av forskningsplattformarna
Under 2012 genomfördes en utvärdering av KTH:s forsk

ningsplattformar, med betoning på hur dessa har levt upp
till nyckelgruppers förväntningar. Uppdraget genomför
des av en extern sakkunnig, professor Lennart Josefson
från Chalmers.
Utvärderingen visar att plattformarna generellt kan
sägas ha levt upp till nyckelgruppernas förväntningar.
Även om det finns variation mellan plattformar och sko
lor, är de intervjuade överlag positiva både till att platt
formarna skapats och till hur de har utvecklats över tid.
Det gäller t.ex. möjligheten att initiera nya former av sam
arbeten, att samordna forskningsansökningar och att få
återkoppling från internationella rådgivare. Utvärderarna
rekommenderar därför att KTH fortsätter på inslagen väg,
men ytterligare tydliggör och förankrar forskningsplattfor
marnas roll. Rekommendationerna har varit underlag i for
mulerandet av forskningsavsnittet i KTH:s utvecklingsplan
för 2013–2016.
K valitetsarbete inom kompetensförsör jning
Utvärdering av karriärstöd inom Tenure Track

Under året gjordes en utvärdering av karriärstödet inom
Tenure Track. Studien, som bygger på intervjuer, doku
mentstudier och benchmarking med andra lärosäten,
visar att KTH:s karriärstöd står sig väl i såväl nationell
som internationell jämförelse. Deltagarna är i huvudsak
positiva till de ingående delarna. Däremot föreslås att

organisationen kring stödet förstärks, dels genom en tyd
ligare central samordning, dels genom ett bättre system
för kontinuerlig karriärplanering på skolnivå. Utvärde
ringens förslag kommer att följas upp under 2013.
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
KTH har ett krav på högskolepedagogisk utbildning om 15
hp för läraranställning. Under 2012 har poänggivande kur

ser hållits inom tre olika områden:
• Inledande högskolepedagogisk utbildning för dokto
rander (en kurs)
• Högskolepedagogisk utbildning för lärare (samman
lagt fem olika kurser)
• Utbildning för handledare inom utbildning på fors
karnivå (en kurs)
De högskolepedagogiska kurser som genomförts under
2012 har sammanlagt haft 386 deltagare (lärare och dokto
rander). Bland deltagarna på lärarkurserna var 81 kvinnor
och 203 män. Under 2012 har följande tre kurser haft flest
deltagare:
Lärande och undervisning, 7,5 hp, har haft 111 deltagare.
Fokus ligger på att undersöka och förbättra studenternas
lärande genom god kursutformning. Deltagaren vidareut
vecklar en egen kurs med designval som motiveras ur ett
lärandeperspektiv (constructive alignment). Deltagaren får
också påbörja arbetet med sin pedagogiska meritportfölj.
Forskarhandledning, 3 hp, har haft 94 deltagare. Kur
sens teman är: forskarutbildningens struktur, handled
ningens ”how to”, att skapa en god forskningsmiljö, målet
är en självständig forskare, genus och etnicitet, ledarskap
och relation, stödja doktoranden att skriva och presentera,
komma till avslut samt redovisning av egenreflektion.
Kursen Grundläggande kommunikation och undervis
ning, 3 hp, för doktorander har haft 102 deltagare under
2012. Syftet med kursen är att stödja doktorander och nya
lärare att kunna värdera studenters förståelse, diskutera
och förklara sitt ämne, aktivera och motivera samt ge väg
ledning vid övning och handledning. Kursen består av
besök hos erfarna lärare, kommunikationsövningar, pro
jektarbete i grupp och individuella skriftliga reflektioner.
Utöver ovanstående har enheten Högskolepedagogik
under 2012 inlett en större översyn av utbudet av behörig
hetsgivande utbildningar i syfte att erbjuda ett tydligare,
mer sammanhängande system med större möjlighet att
välja inriktning efter behov och intresse. De första kurs
omgångarna, som ett resultat av revisionen, startar hösten
2013. Ett program för de som leder utbildningsutveckling
sätts också i drift.
Risk analys
KTH omfattas av förordningen (2007:603) om intern styr

ning och kontroll. Den ska säkerställa att myndigheters
verksamhet bedrivs både enligt gällande regelverk och
effektivt, med god hushållning av statens medel, samt att
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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 2012 års riskanalys base
ras på KTH:s ledningsprocess, som består av de fem stegen
utvecklingsplan/budgetunderlag, verksamhetsplan, bud
get, årsredovisning samt uppföljning och analys. Riskana
lysarbetet utgör en integrerad del av denna ledningspro
cess. Den kan också ses som en integrerad del av KTH:s
kvalitetsarbete.
KTH:s riskanalys baseras på riskanalyser som genom
förts på såväl central som lokal nivå. KTH:s skolor har
under året genomfört egna riskanalyser. Den slutliga risk
analysen, med bedömningar av de största riskerna, har
gjorts utifrån universitetsstyrelsens bedömning av KTH:s
risker i ett helhetsperspektiv.
I många avseenden har skolorna 2012 identifierat
samma områden som identifierades i 2011 års riskanalys.
Några av dessa är:
Införandet av studieavgifter
Under 2012 har KTH för andra året tagit ut studieavgifter
för tredjelandsstudenter enligt förordningen (2010:543)

om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor. Införandet av avgifter togs upp som den största
utbildningsrisken i skolornas riskanalys. Rekryteringsin
satser för att locka betalande studenter genomförs för att
mildra konsekvenserna av införandet av studieavgifter.
Brist på studentbostäder

Bristen på studentbostäder har under många år utgjort en
risk för rekryteringen av studerande till universitet och
högskolor i Stockholmsområdet. Med de senaste årens
ökade årskullar har situationen förvärrats. KTH försöker
kontinuerligt, och i samverkan med andra universitet och
högskolor, påverka lokala aktörer att verka för fler stu
dentbostäder. Genom aktivt arbete har ett läge på KTH
Campus identifierats, där ett studentbostadshus snart
kommer att uppföras.
Svag genomströmning

Brister i utbildningsprocessen är faktorer som kan leda
till studieavbrott. Om studentens förväntningar på den
valda utbildningen inte infrias eller om utbildningen upp
levs alltför krävande kan det också leda till avhopp. Bris
tande grundkunskaper inom naturvetenskapliga ämnen
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hos en del av dagens gymnasieelever medför att dessa
studenter får svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen.
Detta kan leda till avhopp, studieavbrott eller förlängda
studietider.
Genomströmningsarbetet har intensifierats under 2012
och nya verktyg har tagits fram för att ge bättre under
lag för analys och uppföljning av studenters studiegång.
Enskilda kurser eller ämnen med sämre resultat håller
på att identifieras, exempelvis har ett matematikprojekt
satts igång för att höja prestationsgraden inom matema
tikkurserna. Skolchefer och grundutbildningsansvariga
har fått tydliga uppdrag och ansvar att öka antalet uttagna
examina. Särskilda resurser har avdelats till skolorna för
detta arbete.
Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering togs upp som den största forsk
ningsrisken i skolornas riskanalys. Största enskilda risk
är att flertalet externa forskningsfinansiärer ger otillräck
liga bidrag till projektens indirekta kostnader på avdel
nings-, skol- och central nivå. Flera av de stora forsknings
finansiärerna lämnar inte heller bidrag till projektens
infrastrukturella satsningar, vilket dels riskerar att styra
fakultetsanslagen mer till infrastruktur än till personal,
dels riskerar att utrustning blir föråldrad och/eller min
dre driftsäker.
Krav på medfinansiering vid stora forskningsprojekt
innebär också att fakultetsmedlen urholkas och minskar
utrymmet för egeninitierad forskning.
Internrevisionens gr anskningar
En del i uppföljningen av KTH:s interna styrning och kon

troll är internrevisionens granskningar. Internrevisionen
har under 2012 rapporterat om brister avseende studiead
ministrativa processer vid KTH. Med anledning av rap
porterade brister har KTH beslutat om att vidta en rad
åtgärder med främsta syfte att stärka processerna utifrån
krav på enhetlig hantering och effektivitet. Arbetet med
att genomföra beslutade åtgärder har påbörjats och kom
mer att fortsätta under 2013.
Internrevisionen genomför kontinuerligt skolvisa
granskningar av regelefterlevnaden vid KTH och har gjort
så även under 2012. I de fall brister har iakttagits har detta
rapporterats till berörd skola som upprättat en åtgärds
plan. Därtill har internrevisionen följt upp beslutade
åtgärder utifrån tidigare års granskningar.

Miljö och hållbar utveckling
Hållbarhetsfrågor driver idag en stor del av den tekniska
forskningen. Det ingår i KTH:s målsättning att vara ett av
Europas ledande tekniska universitet inom miljö och håll
bar utveckling. KTH:s identitet och varumärke ska därför
förknippas med ett gediget arbete inom dessa områden.
KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning,
forskning och samverkan med det omgivande samhället,
men påverkar också miljön genom den verksamhet som
bedrivs. Exempel på miljöpåverkan är energiförbrukning,
materialanvändning, byggande samt resor och transporter.
Den nysatsning på miljö och hållbar utveckling som
inleddes vid KTH under 2011 har fortsatt under 2012 inom
de två sammanflätade områdena KTH-Sustainability och
Hållbart Campus. En mängd aktiviteter har genomförts
under året.

preciseringarna som rådgivande till program- och kurs
ansvariga. KTH-Sustainability kommer att fortsätta att
arbeta med frågan under det kommande året.
KTH-Sustainability har under året genomfört flera
aktiviteter för att få forskare och andra medarbetare på
KTH att träffas och diskutera aktuella frågor, exempelvis
gröna byggnader och avfallshantering. I oktober arrang
erades KTH Sustainability Research Day med cirka 200
deltagare, interna såväl som externa.
KTH-Sustainability har, för att uppmuntra till ökad
samverkan inom KTH, delfinansierat flera projekt under
året, både inom utbildning och forskning. KTH-Sustaina
bility har även påbörjat ett arbete med att utveckla ett dok
torandforum inom hållbar utveckling som bland annat
ska kunna erbjuda forskarutbildningskurser och nätverk.

K TH -SUSTAINABILITY
Under 2011 bildades rådet KTH-Sustainability för att arbeta
med miljö och hållbar utveckling i KTH:s utbildning, forsk
ning och samverkan. KTH-Sustainability är rådgivande

Hållbart C a mpus
I KTH:s utvecklingsplan för 2009-2012 var målet att en

åt rektor och beredande åt fakultetsrådet. Det leds av
vicerektor för hållbar utveckling och består av lärar- och
studeranderepresentanter samt miljöchefen. Ett nyhets
brev ges ut regelbundet, och information förmedlas om
forskningsutlysningar inom miljö och hållbar utveckling.
En projektplan har upprättats för det fortsatta arbetet.
Miljö och hållbar utveckling står i fokus för flera
utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogram
met energi och miljö där fyra av KTH:s skolor samver
kar. Dessutom finns flera masterprogram med miljö och
hållbar utveckling som tema. Delvis som ett resultat av
utbildningsutvärderingen EAE (Education Assessment
Exercise) under 2011 har det utvecklats nya kurser på flera
skolor med relevans för miljö och hållbar utveckling och
nya moment har kommit in i existerande kurser.
Under 2012 fick alla programansvariga för KTH:s civil
ingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitektutbildningar
en självvärderingsenkät med syfte att stödja det konti
nuerliga kvalitetsarbetet kring hållbar utveckling i KTH:s
utbildningar. Dessa självvärderingar kommer att följas
upp under 2013.
Under året har KTH-Sustainability arbetat fram preci
seringar av de övergripande lärandemålen gällande håll
bar utveckling. Fakultetsrådet har ställt sig positivt till

utvecklingsplan för den fysiska miljön med särskilt
fokus på en integrerad, hållbar campusmiljö skulle tas
fram. Under 2012 har de betydande miljöaspekterna för
KTH identifierats som: energianvändning, transporter,
användning av kemiska produkter, avfall, upphandling
och användning av varor och tjänster, utbildning, forsk
ning och samverkan.
En ny miljöpolicy fastställdes av KTH:s universitetssty
relse under hösten, och övergripande miljömål beslutades
av rektor för de kommande tre åren.
Fokus för arbetet med Hållbart Campus har under året
varit införandet av ett certifierbart miljöledningssystem.
Grunden för ett miljöledningssystem har lagts och under
de två kommande åren ska implementeringsarbetet av det
systematiska miljöarbetet genomföras. KTH:s mål är att ha
ett certifierbart miljöledningssystem 2014.
Arbetet med miljöledningssystemet drivs centralt av
miljögruppen inom Miljö- och byggnadsavdelningen på
universitetsförvaltningen. Miljögruppens roll är också att
stötta och vägleda KTH:s skolor och universitetsförvalt
ning i deras miljöledningsarbete. Bland de aktiviteter och
åtgärder som har genomförts under året kan bland annat
nämnas kartläggning av vilka miljölagar och krav som
skolorna och universitetsförvaltningen omfattas av, och
utbildning för skolornas miljöombud i miljöledningssys
tem, ISO 14 001.
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Internationalisering
INTERNATIONELL MOBILITET
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att KTH:s

examinerade studenter ska vara attraktiva på en interna
tionell arbetsmarknad. Vartannat år gör KTH en omfattan
de karriäruppföljning av alumner. Den senaste är från 2011.
Av uppföljningen framgår att 20 procent av examinerade
studenter läsåret 2008/2009 idag arbetar utomlands. När
mare 70 procent av studenterna anser att deras utbildning
vid KTH väl förberett dem för en internationell karriär. I
karriäruppföljningen 2009 var motsvarande utfall 59 pro
cent. Av internationella studenter som studerat vid KTH
anser 79 procent att utbildningen är väl sammansatt för en
internationell karriär.
Alumniverksamheten vid KTH arbetar kontinuerligt
och systematiskt med att förvalta och återknyta kontakten
med tidigare studenter. Ett ökat fokus på den internatio
nella alumniverksamheten har resulterat i uppbyggnad av
ett tiotal alumniföreningar och KTH har vid utgången av
2012 kontakt med 2 800 alumner utanför Sverige (se vidare
avsnittet Samverkan). Detta är en ökning med 75 procent
enbart under 2012.
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att
antalet utresande KTH-studenter skulle fördubblas från
338 år 2007 till 675 år 2012. Under 2012 påbörjade samman
lagt 509 (443) studenter studier utomlands. Av dem stude
rade 288, 56 procent, vid ett universitet utanför Europa. Av
de examinerade civilingenjörerna och arkitekterna har 33
(27) procent bedrivit utbytesstudier under minst en termin
under sin utbildning. Totalt studerade 651 (581) KTH-stu
denter utomlands under 2012. De vanligaste länderna för
utlandsstudier var Frankrike, Singapore, Schweiz, Tysk
land, USA och Australien. Sammantaget innebär det att
KTH i det närmaste uppnått utvecklingsplanens mål om
antalet utresande 2012.
Ett mål i KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var också
att antalet europeiska studenter som registreras på mas
ter- och magisterutbildningar vid KTH skulle öka från
250 till minst 450. År 2012 registrerades 364 studenter med
europeisk utbildningsbakgrund på KTH:s master- och
magisterutbildningar. Det innebär att utvecklingsplanens
mål trots ansträngningar inte uppfyllts.
Under året påbörjade 1 372 (1 535) utbytesstudenter stu
dier vid KTH. Totalt antal inresande utbytesstudenter vid
KTH var 1 895 varav 1 459 kom från universitet inom EU/EES
och flest studenter kom från universitet i Frankrike, Tysk
land och Spanien. Från länder utanför EU/EES hade KTH
436 studenter där flest kom från Singapore, USA och Kina.
Då KTH samarbetar med välrenommerade univer
sitet uppnår de inresande utbytesstudenterna över lag
mycket bra studieresultat och utvärderingar visar att
utbytesstudenterna generellt är mycket nöjda med stu
dier och studiemiljö på KTH.
Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2012 att dimen
sioneringen av studieutbytesverksamheten ska styras
i riktning mot balans och antalet inkommande utbytes
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studenter ska minskas. Samtidigt ska förutsättningarna
för KTH:s studenter att åka utomlands på utbytesstudier
säkras och utvecklas. Denna process är långsiktig och
bedöms få fullt genomslag först 2015. Ett viktigt led i detta
arbete är att KTH:s skolor i sina verksamhetsuppdrag får
precisa uppgifter om hur många in- respektive utresande
utbytesstudenter skolan förväntas ha. Under en längre
period har antalet inresande studenter varit större än
antalet utresande. En vändning av trenden kunde skönjas
2011, med en ökning av antal utresande och relativt kon
stant antal inresande. Trenden befästs under 2012, vilket
gör att förutsättningarna att balansera flödena är goda.
Under 2012 har KTH, som ett led i att balansera stu
dentutbytet, arbetat med att definiera ett antal prioritera
de universitet för utbyte. Utbytesuniversiteten kan delas
in i tre grupper:
• Prioriterade universitet i Europa. KTH har definierat
drygt 40 universitet för långsiktig satsning på utbyte.
Generellt samarbetar samtliga skolor med dessa och i
den mån det är möjligt är avtalen centrala. Ett förslag
på dimensionering av utbytet med dessa universitet
har tagits fram.
• Universitet utanför Europa med vilka KTH har centrala
avtal, vilket är det i särklass vanligaste för utomeuro
peiska samarbeten. I och med införandet av studieav
gifter behöver KTH garantera en konsekvent uppfölj
ning av studentutbyten utanför Europa och säkra en
relativt stabil balans. Dimensioneringen av denna stu
dentkategori förväntas vara relativt stabil de närmaste
åren. Centrala avtal gör det lättare att upprätthålla ett
stabilt och långsiktigt studentutbyte.
• Lokala utbytessamarbeten där en skola inom KTH är
ansvarig för sina avtal. Skolorna ska själva prioritera
sina avtal. Dimensionering för lokala platser avgörs i
avtalsprocessen och i skolans årliga verksamhetsupp
drag med KTH:s ledning. Antalet inresande studenter
från dessa universitet förväntas minska.
Som ett stöd för att öka antalet utresande studenter slut
fördes 2012 en målgruppsundersökning för att identifiera
vilka faktorer som påverkar vid val av utlandsstudier och
vilka åtgärder som kan vidtas för att få fler att resa ut.
Undersökningen har utmynnat i en kommunikations- och
aktivitetsplan för framtida informationssatsningar mot
studenterna. Andra identifierade frågor som skulle behö
va hanteras är en mer transparent hantering av studiepla
nering och tillgodoräknande av utlandsstudier, samt fler
utbytesplatser vid attraktiva engelskspråkiga universitet.
En större händelse 2012 var evenemanget Go Global,
vilket är exempel på informationssatsning som efterfrå
gades i målgruppsundersökningen. Syftet var att inspi
rera fler studenter att ta del av de internationella möj
ligheter som erbjuds av KTH. Under en vecka i oktober
erbjöds en mängd aktiviteter; såsom lunchföreläsningar
med inbjudna talare, kvällsevenemang med fokus på
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prioriterade regioner, en internationell mässa med cirka
40 deltagande partneruniversitet och frukostmöten på
skolorna. Aktiviteterna kombinerades med webbase
rade satsningar, såsom bloggande utbytesstudenter och
tävlingar. Intresset för Go Global var mycket stort. Samt
liga aktiviteter som krävde föranmälan blev fullbokade,
vilket innebar sammanlagt 3 500 registreringar och Go
Globals webbplats hade 20 000 besök månaden innan
evenemanget. I en utvärderingsenkät som kartlade stu
denternas inställning till utlandsstudier innan respektive
efter evenemanget visade det sig bland annat att 100 stu
denter planerar att läsa utomlands som en följd av delta
gande i Go Global samt att en övervägande majoritet av
besökarna har spridit ett positivt budskap om utlands
studier vidare till andra KTH-studenter. Tack vare det
positiva utfallet av Go Global planeras ett liknande eve
nemang under 2013.
Intresset för projekt utomlands ökar, exempelvis i
form av examensarbete, och KTH strävar efter att i högre
grad kunna erbjuda stipendier för dessa ändamål. Under
året påbörjade 37 studenter Erasmuspraktik vid ett företag
eller en organisation i Europa och 40 studenter beviljades
stipendium för att göra fältarbete i ett utvecklingsland
inom det Sida-finansierade programmet Minor Field Stu
dies (MFS). En ny satsning vid KTH möjliggjorde även för
utländska studenter, vilka inte är behöriga att söka MFS,
att ta del av liknande stipendier. Satsningen kallades Field
Studies och finansierade stipendier för 12 studenter.
Studentmobilitet inom utbildning på forskarnivå
Det internationella inslaget i KTH:s utbildning på fors
karnivå är stort. Närmare hälften av KTH:s studerande på

forskarnivå har en tidigare examen från ett annat land än
Sverige.
Av de examinerade på forskarnivå har 16 (13) procent
av licentiaterna och 14 (15) procent av doktorerna tillbring
at minst tre månader av sin totala studietid utomlands.
Betydligt fler, 81 (95) procent av licentiaterna och 84 (88)
procent av doktorerna, har under sin forskarutbildning
deltagit i, och redovisat egna forskningsrön vid, någon
internationell konferens. Under året tillbringade 60 (62)
studerande på forskarnivå minst en månad utomlands
medan 97 (85) utländska studerande på motsvarande sätt
tillbringade minst en månad på KTH.
STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER
Under 2012 har KTH för andra året tagit ut studieavgifter
för tredjelandsstudent enligt förordningen (2010:543) om

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och hög
skolor. Handläggningsrutiner har etablerats och fortsätter
utvecklas.
Under 2011 levererade Ladokkonsortiet systemstöd för
att hantera studieavgifter på kursnivå samt elektronisk
överföring av uppgifter till Migrationsverket. Under 2012
utökades systemstödet bl.a. med att avgifter även kan han

teras på programnivå. KTH har medverkat aktivt i natio
nella sammanhang för att förbättra systemstödet.
Studieavgiften för tredjelandsstudenter ska faststäl
las av lärosätet så att full kostnadstäckning uppnås. Stu
dieavgiften för merparten av KTH:s program och kurser
är 145 000 kronor per läsår. För program och kurser inom
arkitektur är avgiften 245 000 kronor per läsår. Grunden
för beräkningen av avgifterna är förutom ett belopp som
motsvarar statens ersättning för helårsstudent och hel
årsprestation, vissa kostnader som kan betraktas som säroch merkostnader för denna grupp studenter: mottagning,
bostadshantering, avgiftshantering, stipendiehantering
samt marknadsföring och rekrytering. Dessutom finns en
merkostnad för antagning på grund av de mer komplice
rade bedömningar som måste ske av utländska meriter.
KTH:s mål är tusen nyantagna betalande studenter
hösten 2016. För att nå målet görs stora satsningar på
bland annat rekrytering och uppbyggnad av en effektiv
administration av de betalande studenterna vilket leder
till att verksamheten kring utbildning av studieavgifts
skyldiga studenter uppvisar ett underskott. KTH bedö
mer inte att kostnaderna kommer att utvecklas i samma
takt som intäkterna. På några års sikt räknar KTH med
att intäkter och kostnader kommit i balans samtidigt som
underskottet hämtats hem.
Under hösten 2012 registrerades totalt 243 (316) av
nybörjarna som studieavgiftsskyldiga programstudenter.
Av dessa var 54 (191) betalningsbefriade genom undantag
i förordningen eller till följd av särskilt regeringsbeslut
för studerande på Erasmus Mundusprogram. Totalt antal
nybörjare som registrerats som betalande på program var
189 (125) varav 70 (62) hade tilldelats stipendium. Nytt för
2012 är att av de egenfinansierade nybörjarna kommer 24
genom samarbete med Beijing Jiatong Technical Univer
sity i Kina och 19 respektive 13 studenter via EIT ICT Labs
och EIT InnoEnergy.
Totalt hade KTH 2012 619 studieavgiftsskyldiga pro
gramstudenter, varav 228 är egenbetalande, 135 har erhållit
stipendium och 256 var betalningsbefriade genom undan
tag i förordningen eller till följd av särskilt regeringsbeslut
för studerande på Erasmus Mundusprogram.
Nytt för 2012 var att utöver de studieavgiftsskyldiga
programstudenterna har KTH också studenter på fristå
ende kurser som betalar studieavgift. Under året uppgick
de till 18 studenter, motsvarande 4 helårsstudenter.
Stipendier

Möjligheten att erbjuda stipendier kan vara avgörande för
att rekrytera toppstudenter. Tillgången till stipendier, för
att reducera eller helt finansiera avgiftsskyldiga studen
ters studieavgift, har under 2012 därför varit en fortsatt
prioriterad fråga.
KTH kunde erbjuda stipendier i form av hel avgifts
frihet till sammanlagt 100 (65) nybörjare. Av dem var 51
registrerade efter den 15 september. De stipendiekategorier
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som KTH hade att tillgå var dels stipendier genom förord
ningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga
studenter (IPK-stipendier), dels stipendier finansierade av
Stiftelsen Ingenjör Ernst Johnsons fond som administre
ras av KTH. Den instiftades för studenter boende i Sverige,
men kan sedan 2011 även tas i anspråk för reducering eller
borttagande av utländska studenters avgifter för magisteroch masterprogram. Under 2012 beviljades åtta stipendier
finansierade genom Ernst Johnson-stiftelsen, 41 var IPKstipendier och två genom stiftelsen The KTH – India Scho
larship Foundation. Utöver dessa erhöll också 19 studenter
stipendier genom Svenska Institutet. Av befintliga KTHstipendiater bekostas 25 av Ernst Johnson-stiftelsen, 75 är
IPK-stipendier och två stipendium från stiftelsen The KTH
– India Scholarship Foundation. Endast avgiftsskyldiga
studenter är behöriga att söka KTH:s stipendier. Urvalet
baserades på akademisk excellens.
Utöver KTH-stipendiater finns sammanlagt 33 master
studenter med stipendier genom Svenska Institutet.
Sammantaget hade KTH 135 stipendiater finansierade
av KTH eller svenska stipendieprogram. Utöver dessa kate
gorier finns även stipendiater finansierade av Erasmus
Mundus Action 1 och 2 inskrivna på KTH:s masterprogram.

Figur 15
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Anpassning av studentservice till avgiftsfinansierade
studenter
KTH inrättade i mars 2011 International Student Office
(ISO) med uppdrag att samordna frågor kring avgiftsskyl

diga studenter i synnerhet, men även att erbjuda service
och information till KTH:s internationella studenter i all
mänhet. ISO ansvarar bland annat för frågor kopplade till
mottagning, studentservice, övergripande studierådgiv
ning samt bostadshantering.
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Samarbetet med Migrationsverket

De betalande studenternas ansökningar om uppehålls
tillstånd ska behandlas först när de betalat in avgiften till
KTH. Av den anledningen överförs uppgifter löpande från
Ladok, där betalningarna noteras, till Migrationsverket.
Verket hade till en början teknikbekymmer, men under
2012 har det fungerat väl.
Även 2012 har studenter från länder som inte är vise
ringsfria haft problem med sina uppehållstillståndskort.
En del studenter har tvingats resa till en svensk ambassad
eller generalkonsulat i ett närliggande land för att lämna
biometriska data. Detta har i vissa fall inneburit att pro
cessen dragit ut på tiden, vilket lett till att de har tvingats
påbörja sina studier efter terminsstart.
För studenter från viseringsfria länder har det fung
erat bättre. De har kunnat lämna biometriska data och fått
uppehållstillståndskortet utfärdat i Sverige.
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.
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Antal studenter som påbörjat utbytesstudier under året:
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ISO har organiserat mottagandet av samtliga interna
tionella studenter vid KTH, vilket har skett genom speciel
la ankomstdagar, så kallade Arrival Days. Dessa dagar har
studenterna blivit mottagna på Arlanda och Stockholms
central och sedan blivit slussade till KTH där nyckelutläm
ning och kontraktsskrivning för bostad har skett. Stu
denterna har även erbjudits ett välkomstmöte, ett intro
duktionsprogram innehållande sociala aktiviteter samt
informationsmöten.
De avgiftsskyldiga studenterna, som innefattar stipen
diater och egenbetalande studenter, har fortsatt erbjudits
det så kallade Studentpaketet. I paketet ingår bland annat
bostadsgaranti i upp till två år. Rummen är belägna på
eller i närheten av studentens campus. Därutöver har stu
denterna erbjudits kostnadsfri primärvård inom ramen
för KTH:s studenthälsa, ett utökat försäkringsskydd via
försäkringen FAS+ framtaget av Kammarkollegiet, en
introduktionskurs i svenska språket och den svenska kul
turen samt medlemskap på KTH-Hallen. Studenterna har
bjudits in till ett särskilt informationsmöte vid termins
start där denna information har presenterats.
De egenbetalande studenterna har även, i en begränsad
omfattning, erbjudits möjlighet till extrajobb på campus.
PRIORITERADE REGIONER

I samband med avgiftsinförandet intensifierade KTH
arbetet med att prioritera ett antal utvalda regioner för
riktade satsningar. Regionerna har sedan 2010 varit Kina,
Indien, Sydostasien och Brasilien. Under 2012 har KTH fat
tat beslut om att vidareutveckla, fördjupa och utöka akti
viteterna i dessa fyra regioner. För varje region har KTH
också utsett en ansvarig person med uppgiften att sprida
KTH:s varumärke, öka studentutbytet med de främsta uni
versiteten inom regionen, skapa möjligheter att rekrytera
avgiftsbetalande studenter till KTH samt att också på sikt
utveckla forskningssamarbete. Under 2012 har detta inne
burit att nära nog all internationell kommunikation med
målgruppen presumtiva avgiftsskyldiga studenter fokuse
rats på dessa prioriterade regioner.
Kina

Kina har varit prioriterat i studentrekryteringssyfte under
2012 och detta i stor utsträckning på grund av de informa
tionsmässiga utmaningar som finns i landet. För att nå
presumtiva kinesiska avgiftsskyldiga studenter har KTH
därför satt upp en kinesisk webbplats samt inlett en tyd
lig närvaro i kinesisk social media. Samarbetet med Kina
innebär att hittills två avtal för rekrytering av avgiftsbe
talande studenter som läst tre år på ett kandidatprogram
i Kina, s.k. 3+2-samarbete, slutits. Hösten 2012 påbörjade
24 studenter studier på KTH inom ramen för ett av dessa
samarbeten. Nya samarbeten startar 2013. Vidare har fem
avtal slutits med kinesiska universitet där studenterna
har avslutat fyra år på kandidatnivå, s.k. 4+2-avtal. Inom
stipendiesamarbetet med China Scholarship Council, CSC,

har KTH under året mottagit 40 doktorander och forskare
och tre masterstudenter. Även här startar flera nya samar
beten under 2013. Under året sökte 321 studenter från Kina
till masterprogram på KTH. Av dem antogs 91 studenter
och 37 (25) betalade studieavgift och påbörjade sina studier.
Indien

Samarbete med Indien innebär att KTH har nio etable
rade partneruniversitet och de strategiska satsningarna
i regionen fokuserar på dem. KTH deltar i två Erasmus
Mundus Action 2 projekt (INDIA4EU och Svagata) som
främst syftar till mottagande av indiska stipendiater på
master- och forskarnivå. Vidare har universitetsbesök och
mässdeltagande ägt rum i syfte att rekrytera avgiftsbeta
lande studenter. Under året sökte 346 indiska studenter ett
masterprogram på KTH, 98 antogs och av dem betalade 23
(7) studieavgift och påbörjade sina studier.
Sydostasien

I Sydostasien har KTH ett omfattande och balanserat stu
dentutbyte med de framstående universiteten National
University of Singapore och Nanyang Technological Uni
versity i Singapore. Totalt omkring 40 årsplatser finns att
tillgå för utbyte i vardera riktningen. Under året hölls även
den första alumniträffen i Singapore med 37 deltagare.
Vidare har kontakter knutits för framtida samarbete, såväl
med universitet som med företag och andra organisatio
ner. Under året blev KTH medlem i Thai Chamber of Com
merce och diskussioner förs med Ericsson om uppdrags
utbildning i Indonesien. Under året sökte 33 studenter från
regionen ett masterprogram på KTH. Sex av dem antogs,
varav en betalade studieavgift och påbörjade sina studier.
Brasilien
KTH har som prioriterad målsättning att öka KTH-stu

denternas intresse för studier i Brasilien. Under året har
ett flertal aktiviteter genomförts. Ett nytt utbytesavtal
har slutits med Universidade Federal Do Rio Grande Do
Sul och mobiliteten med KTH:s numera fem brasilianska
partneruniversitet har ökat till att omfatta 5 (2) utresande
studenter 2012. Ett antal aktiviteter har också genomförts
för att utöka samarbetet med näringslivet i regionen. Som
ett led i den satsningen har KTH ingått medlemskap i den
svensk-brasilianska handelskammaren samt i svenskbrasilianska innovationscentret CISB. Under 2012 påbör
jade 1 (2) brasiliansk student sina studier vid KTH. Därut
över har ytterligare fyra studenter antagits och betalat för
kurser mellan 30–60 hp. KTH har under året varit drivande
part i det svenska deltagandet i det brasilianska stipen
dieprogrammet Science without Borders. Programmet
riktas till brasilianska medborgare och finansieras av bra
silianska staten. Studieperioden ska omfatta ett läsår och
ska inte leda till examen i Sverige. KTH har under hösten
beslutat att inför höstterminen 2013 erbjuda 29 kurspaket
om 60 hp till omkring 190 studenter inom ramen för detta
37
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stipendieprogram. Utbildningsnivån i kurspaketen mot
svarar första året inom masterprogrammen.
Sa m arbete med utl ändsk a universitet
Strategiskt samarbete med University of Illinois,
Urbana-Champaign
KTH:s samarbete med University of Illinois, UrbanaChampaign (UI) inom den strategiska allians som skapa
des 2011 har fördjupats under året. Ett fyrtiotal samarbe

ten pågår inom olika ämnesområden och på olika nivåer,
såsom mobilitet på student- och på forskarnivå och forsk
ningsprojekt inom bland annat avfallshantering, stadspla
nering och trådlösa nätverk. I april signerades ett Letter of
Intent för framtida samarbete mellan UI, KTH, Stockholms
universitet och Karolinska Institutet. Under året genom
fördes även en sommarkurs på temat ”Changing Arctic”
med cirka 30 studenter, varav hälften från de svenska läro
sätena och hälften från UI. Kursen hölls på KTH och inklu
derade även en fältvistelse på Svalbard.
CLUSTER
CLUSTER-nätverket består av tolv framstående tekniska

universitet i Europa. Nätverket har utvecklats till att bli
en plattform och kompetensbas för utveckling av framti
da gemensamma masterprogram, för ansökningar inom
olika EU-program samt en sammanhållande aktör för
kontakter med EU-kommissionen. Under 2012 har strate
giska samarbeten skapats med nätverken IDEA-League
och Eurotech med syfte att driva gemensamma lobbying
aktiviteter på EU-nivå. Samarbetet mellan CLUSTER-nät
verket och de kinesiska universiteten inom plattformen
SINO-European Engineering Platform, S3EP, har fördju
pats. Under 2012 hölls ett möte vid Harbin University där
parterna bland annat tog fram riktlinjer för gemensam
ma masterprogram, doktorandskola och sommarskola.
Därutöver har ett projekt som syftar till erfarenhetsut
byte på temat ”Strategic University Management” (SUM
UP) inom ramen för EU-programmet Lifelong Learning
startats. Karlsruhe Institute of Technology tog över ord
förandeskapet från IST Lisbon 1 juli 2012.
Projektet Attract (Enhancing the Attractiveness of
Studies in Science and Technology) slutredovisades 2012.
Attract var en uppföljning av det svenska projektet “Ung
ingenjör” och syftade till att undersöka hur man kan öka
europeiska ungdomars intresse för teknisk utbildning.
Slutrapporten utmynnar bland annat i ett stort antal
rekommendationer som kan tjäna som underlag för framti
da åtgärder och satsningar. Projektet drevs inom CLUSTER
och koordinerades av KTH. Förutom universiteten inklu
derade projektet även gymnasieskolor och arbetsgivare.
Mer information finns på www.attractproject.org.
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gemensamma styrkor och därmed skapa synergieffekter
inom utbildning, forskning och innovation. Nätverket
ger nu fem gemensamma masterprogram, varav tre star
tade hösten 2012. Nordiska ministerrådet har under 2012
beviljat utvecklingsmedel för ett masterprogram inom
polymerteknik med KTH som koordinator. Samarbetet
inom masterprogrammen har bland annat lett vidare
till pedagogiskt utvecklingsarbete, peer evaluation av
program och studentkårssamarbete. För utbildning på
forskarnivå har grunden för en gemensam kursdata
bas skapats. Vidare har en jämförande kartläggning av
nationella regler och lokala riktlinjer genomförts för att
underlätta utveckling av samarbete även inom utbildning
på forskarnivå.
Våren 2012 lämnade KTH över ordförandeskapet till
Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Samarbete med Pharos University in Alexandria
KTH:s samarbete med Pharos University in Alexandria
(PuA), Egypten, invigdes officiellt 2012. Samarbetet går
främst ut på att KTH granskar och validerar fem av PuA:s

kandidatprogram, med syfte att PuA ska uppnå en utbild
ningsstandard som motsvarar KTH:s. Programmen som
avses är inom maskinteknik, elektroteknik, petrokemi,
datateknik samt arkitektur. Den första studentgrupp som
genomgått utbildning, granskad av KTH, examineras 2014.
Samarbetet innefattar även möjligheter till studentutbyte i
form av kortare workshops, projekt eller examensarbeten.
Under 2012 tillbringade tio studenter från PuA tre veckor
på KTH för en KTH-handledd projektuppgift.
Samarbete inom Dean's forum
KTH är sedan 2010 medlem i det nystartade nätverket
”Dean’s Forum” som förutom KTH består av University of
Tokyo, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Uni
versity of California, Berkeley, ETH Zürich och Imperial

College. Nätverket initierades av University of Tokyo för
att få i gång ett samarbete på global nivå om de tekniska
lärosätenas gemensamma framtidsfrågor.
Global Education for European Engineers and
E ntrepreneurs
KTH har beslutat att lämna samarbetet inom nätverket

Global Education for European Engineers and Entrepre
neurs (GE4) och tecknar istället under 2013 bilaterala avtal
med två av de universitet som ingått i nätverket; Universi
dad Católica Argentina i Buenos Aires och Instituto Poli
técnico Nacional i Mexico City.

Nordic Five Tech

Deltagande i internationell a progr a m och
projek t
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Enligt KTH:s utvecklingsplan för 2009—2012 ska KTH fort

Målet för nätverket Nordic Five Tech (N5T), bestående av
Nordens fem största tekniska högskolor, är att utnyttja

satt vara en ledande partner inom European Institute of
Innovation and Technology (EIT). KTH är partner i två av
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de tre första KIC:arna (Knowledge and Innovation Com
munity) som lanserades inom EIT; KIC InnoEnergy och
EIT ICT Labs.
EIT ICT labs har implementerat en projektstruktur
med omkring 15 övergripande projekt, en masterskola och
en forskarskola. Master School Office som samordnar
masterskolan är ett av projekten som koordineras av KTH.
Avtal för forskarskolan har ingåtts 2012. Under 2012 sjö
sattes masterskolan med omkring 120 antagna studenter,
varav 94 påbörjade sina studier. Av dem påbörjade 21 sina
studier vid KTH, resterande på något av de övriga part
neruniversiteten inom konsortiet. KTH erbjuder tre olika
spår inom programmet – Digital Media Technology (4
studenter), Embedded Systems (11 studenter) och Human
Computer Action and Design (6 studenter). 37 procent av
studenterna betalar studieavgift (ett antal av dem är dock
delstipendiater).
Inom KIC InnoEnergy erbjuds sju masterprogram,
varav KTH deltar i fem. Programmen har byggts upp
enligt en modell snarlik Erasmus Mundus, med ett kon
sortium av universitet bakom varje program och ett koor
dinerande universitet med huvudansvar för antagning,
programutveckling och drift. KTH har fått uppdraget att
anordna en gemensam antagning för samtliga program
med start 2013. Studenter har antagits till masterstudier
inom ramen för InnoEnergy sedan 2010. Hösten 2012
påbörjade 22 studenter sitt första år på KTH och 22 stu
denter andra året av sina studier. Se vidare under avsnit
tet Forskning.
Erasmus Mundus
KTH har under 2012 koordinerat fem masterprogram och
tre doktorandprogram inom Erasmus Mundus Action 1.
Sammanlagt deltar KTH i nio masterprogram och fem dok
torandprogram. Totalt 431 (353) Erasmus Mundus Action
1-studenter fanns registrerade under 2012, varav 18 (10) på

doktorandnivå.
Under våren gjordes en resa till Kina där semina
rium om Erasmus Mundus-programmen hölls vid fyra
partneruniversitet och kinesiska studenter som antagits
till något av KTH:s masterprogram bjöds in till träff med
KTH-representanter. Av de 21 studenter som deltog i dessa
möten påbörjade 14 personer sina studier vid KTH.
KTH koordinerar två Erasmus Mundus Action 2 pro
jekt för mobilitet av studenter och forskare mellan ett
tjugotal tekniska universitet i Europa, Indien samt Cen
tralasien. KTH deltar som partner i ytterligare åtta projekt,
varav två nya projekt riktade mot Indien för 2012. Under
året tog KTH emot totalt 13 nya stipendiater inom Erasmus
Mundus Action 2, varav sju på doktorandnivå, fyra post
doc och två gästforskare.
Tempus

Tempus är ett EU-finansierat samarbetsprogram som möj
liggör samarbete mellan EU-länder och en rad länder som

gränsar till Europa. KTH är en stor aktör inom Tempusprogrammet och var det mest framgångsrika universitetet
vid beviljande av nya projekt 2012. Av 108 beviljade projekt
deltar KTH i elva, varav två som huvudansvarig. KTH med
verkar för närvarande i 31 Tempusprojekt.
De nya projekten genomförs i f.d. Sovjetrepubliker,
Nordafrika, Mellanöstern samt Västra Balkan. Projekten
handlar om utveckling av nya utbildningar inom teknik,
miljö och hållbar utveckling, ”geographic information
system” (GIS) och geoinformatik, företagssystem samt
utveckling av infrastruktur för stöd till studenter, innova
tioner och universitetsförvaltning.
Samarbete i Östersjöregionen
1 januari 2012 bildade Svenska Institutet en ny enhet för

samarbete i Östersjöregionen och lanserade Östersjöpro
grammet för samarbete inom utbildning. KTH beviljades
under våren tre projekt varav två som koordinator. Pro
jekten involverar andra svenska aktörer såsom Karolin
ska Institutet, Östersunds kommun, Blekinge Tekniska
högskola (BTH) och Högskoleverket. Andra partner är
från Estland, Lettland, Ukraina, Vitryssland, Ryssland,
Georgien och Moldavien. Varje projekt har en budget på
cirka 3 mnkr och löper i tre år.
Marie Curie
PEOPLE/Marie Curie är en av de fyra delarna av EU:s
sjunde ramprogram (FP7) där grundtanken är mobilitet

av forskare och doktorander för att främja innovation
och samverkan med industrin och därmed stärka Euro
pas konkurrenskraft på världsmarknaden. KTH deltar i
12 gemensamma doktorandutbildningar (ITN) som rekry
terar studenter från hela världen, tre forskningssamver
kansprojekt med regioner utanför Europa (IRSES) och tre
projekt med fokus på forskarsamverkan med industrin
(IAPP). Sju nya större projekt där KTH medverkar bevil
jades medel under 2012, av vilka KTH koordinerar två.
Därutöver finns ett antal mindre individuella mobilitets
projekt. Marie Curie ger bidrag till forskar- och dokto
randlöner, rörliga medel, administration samt resor och
traktamenten.
Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram
riktat mot utvecklingsländer. Programmet baseras på
samarbete mellan institutioner och kan omfatta lärar- och
studentutbyten. KTH deltar för närvarande i nio projekt
varav fyra är nya för 2012.
Stockholm Summer School

Stockholm Summer School är ett samarbete mellan Stock
holms universitet, Karolinska Institutet och KTH med
syftet att marknadsföra de tre lärosätenas gemensamma
styrkor och på sikt rekrytera fler internationella studen
ter till universitetens masterutbildningar. Sommarsko
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lan genomfördes för första gången sommaren 2012 då fem
kurser, vardera om 6 hp, gavs parallellt under fyra veckor.
Totalt deltog 67 studenter vid sommarskolan.
PERSONALMOBILITET
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att utbytet
av lärare med utländska lärosäten skulle öka. Knappt 300
(280) av KTH:s lärare har under 2012 forskat eller undervi

sat utomlands under en period, i de flesta fall kortare än
en månad. Det är en liten ökning jämfört med 2011. Även
omvänt har drygt 300 (350) forskare tillbringat en tid vid
KTH för att undervisa eller bedriva forskning. Sammanta
get över perioden innebär det att såväl antalet inresande
som utresande ligger kring 300 personer. KTH:s lärare och
forskare deltar i hög grad i internationella samarbeten
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med universitet världen över. I vissa fall sker samarbetena
inom program som finansieras av Sida, Svenska Institutet
eller EU. Flera av KTH:s lärare och professorer är också
gästprofessorer vid andra universitet.
Vid KTH anordnas varje år ett stort antal nationella och
internationella konferenser. Under 2012 var KTH värd för
122 (129) konferenser/workshops med sammanlagt cirka
11 000 (9 500) deltagare.
Under året har fem lärare och 12 administratörer
varit på utbyte vid partneruniversitet inom programmet
Lifelong Learning/Erasmus. KTH tog emot sex besökare
för ”jobbskuggning” där anställda från utländska part
neruniversitet följer en kollega vid KTH, med likvärdiga
arbetsuppgifter, med syfte att utbyta erfarenheter kring
gemensamma arbetsområden.

Personal
I KTH:s personalpolicy anges att KTH ska vara ett univer
sitet där människor med olika bakgrund och erfarenhe
ter verkar med gemensamt syfte att förvalta, förnya och
förmedla kunskap för dagens och morgondagens sam
hälle. KTH skall vara en arbetsplats där viljan till person
lig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras.
Nedan presenteras ett urval av personal- och arbetsmiljöak
tiviteter som genomförts under 2012 i enlighet med policyn.
Medarbetarskap och ledarskap

Som ett resultat av samverkan mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna genomfördes i slutet av 2011
den andra gemensamma medarbetarundersökningen på
KTH. Med utgångspunkt i KTH:s strategiska styrdoku
ment, utvecklingsplan och personalpolicy, har ett antal
teman/områden valts ut som i medarbetarundersökning
en bildat frågeområden.
Resultaten, som sammanställdes och presentera
des under 2012, liknar i hög grad resultaten från första
omgången: KTH:s medarbetare är högt motiverade och
starkt engagerade i sitt arbete. För att stärka medarbetare
och chefer kommer en större satsning på stresshantering
att prioriteras under våren 2013 med stöd från partsgemen
samma medel. Satsningen på seminarier för utvecklings
samtal, som startades med hjälp av partsgemensamma
medel under 2011, har fortsatt under 2012.
Exempel på andra områden där stöd behövs enligt
medarbetarundersökningen gäller behov av större kun
skap om vart man skall vända sig vid eventuell förekomst
av diskriminering och trakasserier. Detta kommer att ingå
i det kommande mångfaldsprojektet som nämns nedan.
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
På KTH är jämställdhet, mångfald och likabehandling
(JML) viktiga kvalitetsfrågor. De utgör stöd för att kunna

erbjuda ett universitet som välkomnar alla teknik- och
samhällsintresserade. KTH har i många år strävat efter att
öka andelen kvinnor, både bland anställda och studenter.
Idag är andelen kvinnor drygt 30 procent bland studeran
de och närmare 40 procent bland anställda. KTH verkar i
en global miljö och har idag anställda och studenter från
cirka hundra olika nationer.
KTH vill kunna erbjuda den optimala studie- och arbets
platsen där JML-frågorna integreras inom olika verksam
hetsområden och också blir till stöd för nytänkande och
handlande inom det egna området. En förstudie kring
mångfaldsfrågornas betydelse för KTH idag och imorgon,
med huvudsyfte att ge all personal JML-kompetens, har
gjorts under året. Utifrån studien har ett mångfaldsprojekt
inletts under 2012. Projektet ska pågå under 2013 och 2014.
Avsikten är att frågorna därefter ska ingå i den ordinarie
verksamhetens olika delar. KTH:s studenter har via Tek
niska Högskolans Studentkår (THS) också ställt sig bakom
KTH:s initiativ. THS betonar vikten av att i utbildnings- och
undervisningssammanhang tidigt få in JML-frågor.

Det är inskrivet i bedömningsgrunderna för anställ
ning på en akademisk tjänst att den sökande ska visa
insikter om jämställdhet. Detta används bland annat för
att driva på en utveckling av tjänsteförslagsnämndernas
(TFN) arbetssätt. Tjänsteförslagsnämndernas ledamöter
har utbildats på temat ”Hur kan TFN arbeta med jäm
ställdhet?” Forskare från KTH:s forskargrupp Genus,
organisation och ledning har ansvarat för utbildningen.
Under året har också administrativa chefer och tjänsteför
slagsnämndernas ordförande erbjudits riktad utbildning i
jämställdhetsfrågor.
Den årliga nationella jämställdhetskonferensen för
universitet och högskolor ägde rum på KTH 14–15 novem
ber 2012, med cirka 140 deltagare. Temat för 2012 års konfe
rens var hur ledarskapet och jämställdhetsarbetet behö
ver förändras för att svara mot det ökade ansvar som läggs
på högskolorna i och med en allt större autonomi.
Nätverket för kvinnliga professorer och docenter på
KTH arbetar aktivt och har under året bland annat bjudit
in till två öppna seminarier om trakasserier p.g.a. kön.
Tillsammans med Stockholms läns landsting, Länssty
relsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms
län och ett antal företag har KTH under året arbetat under
temat ”Mångfald på riktigt – nu händer det”! Detta är ett
projekt där deltagande verksamheter lär av varandra samt
har som syfte att verka både opinionsbildande och kun
skapsförmedlande gentemot länet och samhället.
Med medel från Delegationen för jämställdhet i hög
skolan har KTH genomfört ett omfattande jämställdhets
projekt; ”Inventera kopplingen mellan kön och faktisk
arbetssituation inom fakulteten”. Projektet avslutades
under 2012. Målet med projektet var att genomföra en
kartläggning samt utveckla en modell för systematisk
kartläggning och uppföljning. Syftet med kartläggningen
var att synliggöra eventuella hinder och mekanismer som
bidrar till ojämn könsfördelning.
Projektet kartlade sju områden; lön, arbetsförhål
landen, föräldraskap, karriär, makt och inflytande, led
ningsstyrt jämställdhetsarbete samt öppenhet och noll
tolerans.
Projektet redovisas i fyra resultatdelar. Den första
resultatdelen synliggör organisationsstrukturen vad gäl
ler arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Den andra delen
handlar om de mekanismer för exkludering och inklude
ring inom fakulteten som identifierats. Den tredje delen
består av fallbeskrivningar om hur de olika mekanismer
na tar sig uttryck. Den fjärde och sista resultatdelen består
av handlingsalternativ för att nå en jämställd organisation.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kvinnor på
KTH, generellt sett, inte har en faktisk arbetssituation på
lika villkor som män.
Framöver kommer resultaten, som visar att KTH har
många förbättringsmöjligheter, att användas inom KTH
på flera olika sätt både centralt och ute på skolorna. De
indikatorer som har tagits fram görs tillgängliga för KTH:s
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olika nivåer. Fallbeskrivningarna som tagits fram vid
workshops och intervjuer kommer att användas i intern
utbildningen på KTH. Under 2013 kommer i en första
omgång KTH:s ledningsgrupp att tränas i jämställt ledar
skap med utgångspunkt i fallbeskrivningarna.
Lönebildning
Under 2012 har arbetet för en kvalitetssäkrad lönekart
läggning fördjupats. KTH:s lönebildning sker i regelrätta

lönerevisioner, samtidigt som diskrimineringslagen stäl
ler krav på att syna och analysera lönestrukturen.
För att genomföra ett analys- och uppföljningsarbete
per skola, har det visat sig att den s.k. BESTA-kodningen
(Befattningsgruppering för statistik) måste göras på ett
enhetligt sätt och att befattningar måste definieras lika
på alla skolor inom KTH. HR-ansvariga och administra
tiva chefer har utbildats i metoder att identifiera lika och
likvärdiga arbeten och även i att anta ett genusmedvetet
perspektiv på hur befattningar beskrivs i BESTA och hur
KTH ska sortera och bedöma olika befattningar. Detta är
ett nödvändigt arbete för att den kommande lönekart
läggningen och tillhörande analysen av löneskillnader ska
kunna visa vilka andra parametrar än arbetskraven, som
påverkar lönestrukturen.
Arbetet fortsätter och under 2013 kommer en lönekart
läggning att presenteras och en analys göras av de eventu
ella löneskillnader som identifieras.
Kompetens- och karriärutveckling
KTH har under 2012 fortsatt göra satsningar på kompe
tensutveckling och fortbildning. I KTH:s utvecklingsplan
för 2009–2012 var målet att ett systematiserat program för

ledarskapsutveckling skulle vara implementerat vid perio
dens slut. KTH har nu ett ledarprogram som omfattar tre
steg. Dessutom finns ett chefsförsörjningsprogram, Mor
gondagens Akademiska Ledare (MAL), som ges gemen
samt mellan lärosätena i Stockholm. KTH:s centrala perso
nalutbildningsprogram innehåller dessutom bland annat
introduktion för nyanställda, som även ges på engelska,
och olika funktionsutbildningar. KTH samarbetar med
andra lärosäten i Stockholmsregionen och har med dessa
lagt upp gemensamma personalutbildningar.
Tenure Track
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att KTH

skulle ha implementerat ett Tenure Track-system enligt
mönster från ledande inernationella universitet och att
tyngdpunkten i framtida rekrytering av ny fakultet lig
ger på nivån under lektor. Ett sådant system infördes på
KTH 2010 och har vidareutvecklats under 2011 och 2012.
Kännetecknande är att biträdande lektor/lektor är den
huvudsakliga vägen till professor. Ett karriärutvecklings
program är kopplat till Tenure Track-systemet och där
tydliggörs vad som krävs för vidare meritering till lektor
och professor. Det består av fyra delar: ett mentorprogram
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samt seminarier om vetenskaplig utveckling, pedagogisk
utveckling och ledarskapsutveckling.
Befordringar

Under perioden 2010–2012 registrerades närmare 160
ansökningar från lärare om befordran. KTH har under
2012 arbetat med att effektivisera handläggningen av
befordringsärenden och gjort stora ansträngningar för att
hantera den stora ärendemängd som KTH hade vid bör
jan av 2012. I december 2012 kvarstod endast omkring 30
ansökningar som då ännu inte hade beslutats. Merparten
av dessa hade registrerats under 2012.
En nyhet för 2012 är att det i anställningsordningen
numera finns bestämmelser om att när en biträdande
lektor ansöker om befordran till lektor ska skolan utar
beta ett utlåtande angående den sökandes förmåga att leda
utbildnings- och forskningsverksamhet. En motsvarande
bestämmelse finns för den lektor som ansöker om beford
ran till professor.
KTH Relocation
KTH har en stark internationell prägel. I juni 2012 påbör
jades därför arbetet med KTH Relocation. Syftet är att

centralisera, systematisera och professionalisera mot
tagande av personer som anställs från utlandet eller av
extern part. KTH har bedömt fördelarna med en centra
liserad mottagning som flera: att säkerställa en jämn och
hög nivå på mottagandet, möjliggöra en god introduktion
i KTH:s verksamhet och i det svenska samhället, rekry
teringsfördelar för alla kategorier av anställningar samt
minskad administration ute i verksamheten.
Arbetsmiljö
KTH låter genomföra återkommande hälsoundersökning
ar för sina skolor och under 2012 har universitetsförvalt

ningen och en skola genomfört sådana.
Under våren genomfördes utbildning i rehabilitering,
kris och medmänskligt stöd, hantering av fall av kränkan
de särbehandling och diskriminering samt kemikaliehan
teringssystemet KLARA för skyddsombuden.
Arbetsmiljöutbildningen som ges på KTH vänder sig
till chefer, arbetsledare och personalansvariga. Syftet är
att förmedla kunskap om gällande regelverk och hur det
tillämpas på KTH.
PERSONALSTRUK TUR

Medelantalet anställda har ökat under 2012 med 196 per
soner till 4 811, jämfört med 4 615 under 2011 och 4 276 under
2010. Medelantalet anställda beräknas utifrån mätningar
varje månad under 2012. Vid omvandling till årsarbets
krafter är det en ökning med 167 till 3 542 under 2012, jäm
fört med 3 375 under 2011 och 3 157 under 2010. Andelen kvin
nor är 36 procent vilket är en ökning med en procentenhet
jämfört med 2011. Doktorander är den grupp som under
2012 har ökat mest räknat i årsarbetskrafter.

P ersonal

Åldersstruktur

Medelåldern för de anställda vid KTH är 40,3 år (kvinnor
40,4 år och män 40,2 år). Medelåldern för lärare och forska
re är 43,2 år (kvinnor 40,9 år och män 44,0 år). Medelåldern
för doktorander med anställning eller utbildningsbidrag
är 30,5 år (kvinnor 30,6 år och män 30,4 år). Medelåldern
för teknisk och administrativ personal är 45,2 år (kvinnor
45,1 år och män 45,3 år).

Figur 17
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Antalet lärare har ökat med 9 årsarbetskrafter till 848
(kvinnor med 13 till 175 och män har minskat med 4 till 673).
I gruppen lärare ingår professorer, kallade professorer,
gästprofessorer, adjungerade professorer, biträdande pro
fessorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter,
adjunkter samt gästlärare. Ökningen återfinns inom kate
gorierna professorer, lektorer och biträdande lektorer där
lektorer står för den största delen av ökningen. Andelen
kvinnor av lärarna utgör 21 procent, vilket är en ökning
med 2 procentenheter sedan 2011.
I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 var målet att
andelen kvinnor i KTH:s fakultet skulle öka från 15 procent
till 20 procent. De lärarkategorier som inkluderas i fakul
teten är professor, lektor, biträdande lektor samt forskar
assistent. Andelen kvinnor av fakulteten är nu 19 procent,
vilket visar att KTH gjort ansträngningar för att nå målet.
Vid en närmare analys kan man också konstatera att anta
let kvinnor i fakulteten ökat från 84 årsarbetskrafter till
119, d v s en ökning med 42 procent, samtidigt som fakulte
ten totalt ökat från 572 årsarbetskrafter till att nu omfatta
642, en ökning med 12 procent. Hälften av ökningen för
fakulteten totalt utgörs därmed av kvinnor.
Antalet forskare, forskningsingenjörer och postdokto
rer, det vill säga personal som främst arbetar med forsk
ning och forskningsstödjande verksamhet, har ökat med
28 årsarbetskrafter till 582 (kvinnor med en till 148 och män
med 27 till 434).
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a n s tä l l da 2 01 2 ( å r s a r b e t s k r a f t e r 1 )
Per ålderskategori
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Professorer
Antal årsarbetskrafter inom professorsgruppen (profes
sor, kallad professor, gästprofessor och adjungerad pro
fessor) har under 2012 ökat med 4 årsarbetskrafter till 299
(kvinnor med 6 till 39 och män har minskat med 2 till 260).
Professorer inkl. kallade professorer har ökat med 5
årsarbetskrafter till 268 (kvinnor med 5 till 29 och män är
oförändrat 239). Andelen kvinnor har under året ökat med
2 procentenheter till 11 procent.
KTH har i anställningsordningen infört möjligheten att
kalla en person till anställning som professor om anställ
ningen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid
högskolan. Skälen till varför en anställning är av särskild
betydelse ska dokumenteras. Rektor fattar beslut om
anställningen. KTH har hittills kallat två personer.
Gästprofessorer har minskat med 2 årsarbetskrafter
till 20 (kvinnor har ökat med en till 9 och män har minskat
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med 3 till 11). Andelen kvinnor har ökat med 9 procenten
heter till 45 procent.
Adjungerade professorer hade vid utgången av 2012 ökat
med 5 personer till 48 (kvinnor med en till 7 och män med 4
till 41). I årsarbetskrafter motsvarar det en ökning med en
till 11 (kvinnor är oförändrat en och män har ökat med en till
10). Andelen kvinnor mätt i antal har ökat med en procent
enhet till 15 procent och mätt i årsarbetskrafter har andelen
minskat med en procentenhet till 9. Under året har 6 perso
ner rekryterats som adjungerad professor (en kvinna och 5
män), att jämföra med 2011 då 10 personer rekryterades (en
kvinna och 9 män). Alla adjungerade professorer är anställ
da av KTH men har sin huvudsakliga verksamhet förlagd
utanför KTH. Anställningen omfattar lägst 20 procent och
högst 50 procent av heltid och flertalet av de adjungerade
professorena uppbär ingen lön från KTH.
Under året har 9 personer utsetts till affilierad profes
sor (en kvinna och 8 män) samtidigt som affiliering för en
person har upphört (en kvinna). Detta innebär att KTH vid
utgången av 2012 har 28 affilierade professorer (2 kvinnor
44

och 26 män). Syftet med utnämningen av affilierad profes
sor är främst att stärka KTH:s internationella kontaktnät
genom att länka välrenommerade utländska forskarkol
legor till lärosätet. En affiliering innebär inget ekonomiskt
åtagande från KTH:s sida och något anställningsförhål
lande föreligger inte. De affilierade professorerna ingår
således inte i redovisningen av antalet anställda och års
arbetskrafter i årsredovisningen.
Lektorer, biträdande professorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare
Antalet lektorer inkl. biträdande professorer har ökat
med 12 årsarbetskrafter till 240 (kvinnor med 5 till 52 och
män med 7 till 188). Andelen kvinnor har ökat med en pro
centenhet och uppgår till 22 procent 2012.
Antalet biträdande lektorer har ökat med 9 årsarbets
krafter till 83 (kvinnor med 4 till 21 och män med 5 till 62).
Andelen kvinnor har ökat med 2 procentenheter till 25
procent jämfört med 2011. Under året har 11 biträdande
lektorer rekryterats (2 kvinnor och 9 män).

P ersonal

Regeringen beslutade under 2010 om avregleringar i
högskoleförordningen rörande tidsbegränsade anställ
ningar. Detta innebar bland annat att möjligheten att
anställa biträdande lektor tidsbegränsat upphörde. KTH
beslutade i samband med detta att tills vidare inte utlysa
några nya biträdande lektorat. I augusti 2012 infördes en
tidsbegränsad meritanställning på nytt i högskoleför
ordningen och KTH har därmed valt att nu åter utlysa
tidsbegränsade anställningar som biträdande lektor.
Anställningsformen gäller för personer som är i början av
karriären som lärare. Anställningen är tills vidare, dock
längst fyra år, med möjlighet till förlängning i två år. Den
biträdande lektorn har under sin anställning rätt att söka
befordran till lektor. För att kunna bli lektor ska personen
uppfylla KTH:s behörighet för lektor.
Antalet forskarassistenter har under 2012 minskat med
11 årsarbetskrafter till 20 (kvinnor med en till 7 och män
med 10 till 13). Anledningen till att antalet forskarassis
tenter minskat är att KTH, i enlighet med karriärsystemet
Tenure Track, inte ska anställa forskarassistenter utan
istället rekrytera biträdande lektorer som den huvudsak
liga vägen in i karriärsystemet.
Antalet adjunkter har minskat med 4 årsarbetskrafter
till 168 (kvinnor med en till 41 och män med 3 till 127). Ande
len kvinnor inom denna kategori är oförändrat 24 procent.
Antalet gästlärare har minskat med en årsarbetskraft
till 38 (kvinnor är oförändrat 15 och män har minskat med
en till 23). Gästlärare vid KTH har tidsbegränsade anställ
ningar och omfattningen är oftast deltid.
Affilierad fakultet
KTH införde under hösten 2012 positionen affilierad fakul
tet vilken kan innehålla antingen den huvudsakliga upp
giften forskning, eller undervisning, eller en kombination
av dessa. Utnämningen ska ses som ett strategiskt instru
ment för båda parter att stärka och påverka inriktningen
av ett forskningsområde, eller stärka grund- och avancerad
utbildning vid KTH. Under 2012 utnämndes en kvinna till
positionen affilierad fakultet. Något anställningsförhållan
de föreligger inte. Dessa ingår således inte i redovisningen
av antalet anställda och årsarbetskrafter i årsredovisningen.
Forskare och forskningsingenjörer
Forskare och forskningsingenjörer har ökat med 16 årsar
betskrafter till totalt 488 (kvinnor med 3 till 128 och män
med 13 till 360). Andelen kvinnor är oförändrat 26 procent
jämfört med 2011.

Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag

Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag
har under 2012 ökat med 85 årsarbetskrafter till totalt 1 034
(kvinnor med 28 till 310 och män med 57 till 724). Av de 1 034
var 68 doktorander med utbildningsbidrag (22 kvinnor och
46 män). Andelen kvinnliga doktorander med anställning
eller utbildningsbidrag var 30 procent vilket är oförändrat
jämfört med 2011.
Teknisk och administrativ personal

Den tekniska och administrativa personalen, inklusive
bibliotekspersonalen, har ökat med 34 årsarbetskrafter
till totalt 949 (kvinnor med 24 till 574 och män med 10 till
375). Andelen kvinnor var oförändrat 60 procent jämfört
med 2011.
SJUKFRÅNVARO 

Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, har sjunkit
till 1,5 procent under 2012. Andelen långtidssjuka (60 dagar
eller mer) har minskat med 4,3 procentenheter till 48 pro
cent av den totala sjukfrånvaron. Antalet långtidssjuka,
mätt i årsarbetskrafter, har minskat med 4,3 årsarbets
krafter till 24,0 under 2012 jämfört med 28,3 under 2011 och
27,1 under 2010. Antal långtidssjuka mätt i årsarbetskrafter
har nästan halverats sedan 2007 då antalet var 44,7.
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Postdoktorer
Antalet postdoktorer har ökat med 12 årsarbetskrafter till
94 (kvinnor har minskat med 2 till 20 och män har ökat
med 14 till 74). Andelen kvinnor är 21 procent, vilket är en
minskning med 6 procentenheter jämfört med 2011. Post
doktor är en tidsbegränsad anställning om högst två år
som infördes 2009.
45

Lokaler
K TH:s lok alsituation i en expansiv tid
KTH disponerar vid utgången av 2012 cirka 261 000 (238 000)

m2 lokalarea, en ökning med nio procent jämfört med situ
ationen vid föregående årsskifte.
Den dominerande hyresvärden är Akademiska Hus
som äger alla lokaler som KTH disponerar på KTH Cam
pus, i Kista, Solna och Huddinge. Akademiska Hus andel
av lokalbeståndet uppgår till cirka 80 procent.
Andelen tomställda eller outnyttjade lokaler är vid
utgången av 2012 mycket låg, cirka en procent av den hyrda
arean. Det innebär att utrymmet för att möta det växande
lokalbehovet som följd av KTH:s expansion för närvarande
är mycket litet.
Under 2012 har beslut fattats om flera omfattande nyoch ombyggnadsprojekt, samtidigt som det är klart för
byggstart för tidigare beslutade lokalprojekt. Nedan redo
visas några av dessa, som inom de närmaste åren kommer
att avhjälpa den akuta bristen på lokaler.
•

•

•

•

•
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Ombyggnaden av före detta Röda Korsets sjukhus
avslutades i december 2012 och i början av 2013 flyttar
ledningen och en större del av universitetsförvaltning
en in i moderna och ändamålsenliga kontorslokaler.
Totalt kommer drygt 250 personer att ha sin arbets
plats i byggnaden som omfattar drygt 7 300 m2.
I december 2012 togs första spadtaget för nya Arkitek
turskolan och KTH:s nya entré på Campus och hösten
2015 kommer de nya lokalerna stå klara för inflyttning.
Projektet omfattar totalt drygt 11 000 m2 varav 7 000 m2
är nyproduktion.
Om- och tillbyggnaden av hus 14 för Teknikveten
skap, totalt drygt 10 000 m2 kommer att avslutas under
våren 2013. Förutom en uppgradering av befintliga
lokaler kommer skolan att få tillgång till ytterligare
cirka 2 500 m2.
I väg- och vattenkvarteret pågår flera större bygg
projekt. En om- och tillbyggnad av hus 11 pågår och
de nya lokalerna kommer att stå klara för inflyttning
i januari 2014. Vidare har beslut fattats om en omfat
tande verksamhetsanpassning av hus 12 som följd av
universitetsstyrelsens beslut att flytta högskoleingen
jörsutbildningen i byggteknik och design från Haninge
till Campus. Det kommer också att uppföras ett nytt
undervisningshus i väg- och vattenkvarteret. Totalt
tillkommer i kvarteret drygt 6 000 m2 när dessa projekt
är färdigställda, preliminärt hösten 2015.
Universitetsstyrelsen har under hösten 2012 beslutat
att Skolan för teknik och hälsa på sikt ska koncentrera
sin verksamhet till Huddinge i direkt anslutning till
Karolinska universitetssjukhuset. Ett lokalprojekt har
initierats och ambitionen är att skolan ska kunna flytta
in i nya lokaler i Huddinge senhösten 2015.

•

Hösten 2011 beslutades att ICT-skolan i Kista skulle
samla all verksamhet i Electrumkvarteret och lämna
Forumbyggnaden. Motivet till detta beslut var dels
ett behov av att minska lokalbeståndet i Kista, dels att
Stockholms universitet har beslutat att lämna Forum,
vilket innebär att vissa samordningsvinster kommer
att upphöra. Projekteringen av de tillkommande loka
lerna i Electrum är nu avslutade och ett nytt hyresavtal
är tecknat och vid inflyttningen hösten 2014 kommer
ICT-skolan att minska sitt lokalbestånd med drygt
4 000 m2.

Student- och forsk arbostäder
KTH har enligt ett regeringsbeslut möjlighet att upplåta

lägenheter i andra hand till studenter och gästforskare.
Tillståndet gäller 2010–2015.
KTH förmedlar idag ett stort antal studentlägenheter
och studentrum till utbytesstudenter och utländska mas
terstudenter. Under 2012 förfogade KTH över 1 310 platser
i 1 037 studentrum och lägenheter. Dessa har under året
hyrts ut till 1 522 studenter. Beläggningsgraden har varit
cirka 80 procent utslaget över hela året.
För kommande år prognostiserar KTH en ökning
av internationella studenter varför antalet uthyrningar
sannolikt kommer att öka. Intäkter av avgifter för dessa
lägenheter redovisas tillsammans med övriga avgifter i
den finansiella redovisningen. Mellanskillnaden mellan
de uttagna avgifterna och kostnaderna finansieras via det
centralt uttagna täckningsbidraget enligt SUHF-modellen.
Ingen direktavsättning av anslag har skett. För 2013 ser
KTH inte att några större förändringar kommer att ske.
Ekonomi

Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat
med elva procent, från 578 till 644 mnkr. Av ökningen
beror 45 mnkr på ändrade redovisningsprinciper efter
påpekande av Riksrevisionen. Lokalerna för AlbaNova
hyrs gemensamt av KTH och Stockholms universitet och
lokalkostnaderna har fram till och med 2011 fördelats
efter utnyttjande. Efter påpekandet bokförs samtliga
lokalkostnader för AlbaNova på KTH. Resterande ökning
beror dels på ett ökat lokalbehov för SciLifeLab (10 mnkr),
dels på några mindre förhyrningar på Campus. Den reella
ökningen av lokalkostnaderna är cirka 3 procent.
Mediekostnaderna, i huvudsak el och kyla, har ökat
från 54 till 57 mnkr. Mediekostnaderna står för cirka nio
procent av de totala lokalkostnaderna, vilket är en minsk
ning jämfört med föregående år.
Kostnaderna för upplåtande av bostäder till utländska
studenter och gästforskare har minskat marginellt och
uppgick till nästan 49 mnkr.

Ekonomi – resultat, resursanvändning
och finansiering
EKONOMISK T RESULTAT OCH K APITALFÖRÄNDRING 
Årets resultat är 58 mnkr vilket är en förväntad minskning
i förhållande till föregående års resultat på 108 mnkr. De

senaste årens positiva resultat förklaras till stor del genom
den ökade tilldelningen av anslag för de strategiska forsk
ningsområdena (SRA) och den uppbyggnad av verksamhe
ten som skett inom dessa. Nu är verksamheten i full drift
och därmed ökar kostnaderna. Inom grundutbildningen
är det en förväntad nedgång bland annat till följd av infö
randet av studieavgifter som medfört färre studenter och
ett sänkt takbelopp. KTH:s mål är att komma upp i samma
antal tredjelandsstudenter som KTH hade innan införan
det av studieavgifter. Målet är tusen nyantagna betalande
studenter höstterminen 2016.
KTH:s omsättning uppgår till 4 214 mnkr, mätt som
verksamhetens intäkter inklusive bidrag för finansiering
av transfereringar, har ökat med 7 procent.
KTH:s myndighetskapital uppgår till 663 mnkr vilket
motsvarar ungefär 16 procent av omsättningen enligt
ovanstående definition. KTH:s långsiktiga mål är att myn
dighetskapitalet ska uppgå till 10 procent av omsättningen.
Myndighetskapitalet inom forskning och forskarutbild
ning utgör i år 19 (18) procent av omsättningen.
KTH:s myndighetskapital ger möjlighet till strategiska
satsningar enligt KTH:s utvecklingsplan för 2013–2016.
INTÄK TER

Verksamhetens intäkter ökade med 6 procent och är nu
3 948 mnkr.
Grundläggande högskoleutbildning

Intäkterna inom grundläggande högskoleutbildning utgör
nästan 32 procent av de totala intäkterna vilket är en lägre
andel än tidigare år. Intäkterna uppgår till 1 247 mnkr vil
Figur 22
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ket är en ökning med ungefär 3 procent jämfört med före
gående år.
Intäkterna från grundutbildningsanslaget har minskat
med 3 procent och uppgår till 1 025 mnkr.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat
med ungefär 53 procent och uppgår till 172 mnkr. Den kraf
tiga ökningen förklaras främst av avgifterna som tagits in
från studieavgiftsskyldiga studenter, återinförd brutto
redovisning av lokaler vid Fysikcentrum AlbaNova samt
ökade intäkter inom uppdragsutbildningen. Avgifter som
tagits in från studieavgiftsskylda studenter uppgår till 30
mnkr vilket är att jämföra med 9 mnkr 2011.
Forskning och forskarutbildning
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Resultat
Myndighetskapital

Förskott
Fordringar

Intäkterna inom forskning och forskarutbildning utgör
nästan 68 procent av de totala intäkterna. Intäkterna upp
går till 2 701 mnkr vilket är en ökning med ungefär 8 pro
cent jämfört med tidigare år.
Intäkterna från forskning och forskarutbildnings
anslaget ökade med ungefär 8 procent och uppgår till
987 mnkr exklusive de anslag som KTH transfererar.
Transferering sker bland annat till andra lärosäten inom
SRA-projekten.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat
med ungefär 23 procent. Ökningen förklaras främst genom
återinförd bruttoredovisning av lokaler vid Fysikcentrum
AlbaNova. Intäkter av bidrag ökar med 85 mnkr och den
större delen av ökningen sker genom förbrukning av oför
brukade bidrag som för första gången på flera år minskar
i omfattning.
47

Ekonomi

Figur 25

Figur 28
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Intäkter totalt 3 948 (3 713) mnkr

Intäkter totalt 3 948 (3 713) mnkr

Övrigt/Privata 14 % (13,8 %)

Uppdragsforskning 2,3 % (2,2 %)

Grundutbildningsanslag 26 % (28,4 %)

EU:s institutioner
7,4 % (6,6 %)

Grundutbildning
30,2 % (31,7 %)

Strategiska
stiftelser
2,3 % (2,1 %)

Beställd
utbildning
0,4 % (0,4 %)

Forskning
och forskarutbildning 66,1
% (65,1 %)

Uppdragsutbildning
1 % (0,6 %)

Övriga
statliga
myndigheter
15,7 % (15,5 %)

Forsknings- och
forskarutbildningsanslag 25 % (24,7 %)

Forskningsråd 9,6 % (8,9%)

Sa mfinansiering

Enligt regleringsbrevet ska det framgå i vilken omfattning
anslagsmedel har använts för samfinansiering av bidrags
finansierad verksamhet.

Figur 26
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Figur 29
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Kostnader

Verksamhetens kostnader har ökat med nästan 8 procent
och uppgår nu till 3 891 mnkr. Verksamheten inom forsk
ning och forskarutbildning blir en allt större andel av
KTH:s verksamhet.

Övriga statliga
14,8 % (14,3 %)

Forskningsråd
14 % (13,1 %)

Vinnova 5,4 % (6,9 %)

Grundläggande högskoleutbildning

Figur 27

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)
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2012

För
ändring

Vetenskapsrådet

325

14%

EU

271

16%

Verket för innovationssystem (Vinnova)

144

–16%

Wallenbergstiftelserna

118

2%

Statens energimyndighet (STEM)

78

–5%

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

77

13%

Kostnader inom grundläggande högskoleutbildning utgör
32 procent av de totala kostnaderna vilket är lägre än tidi
gare år. Kostnaderna uppgår till 1 250 mnkr vilket är en
ökning med nästan 4 procent jämfört med tidigare år.
Personalkostnaderna har ökat med 17 mnkr vilket är en
ökning med strax över 2 procent.
Lokalkostnaderna har ökat med 21 mnkr och förklaras
främst med återinförd bruttoredovisning av lokaler vid
Fysikcentrum AlbaNova.
Driftskostnaderna har ökat med 8 mnkr och drygt hälf
ten av kostnadsökningen återfinns inom uppdragsutbild
ningen som expanderat kraftigt under året.

Ekonomi

Forskning och forskarutbildning

1 091 tkr. Detta avser endast resultat för moderbolaget.

Kostnader inom forskning och forskarutbildning utgör 68
procent av de totala kostnaderna. Kostnaderna uppgår till
2 641 mnkr vilket är en ökning med 10 procent jämfört med
tidigare år.
Personalkostnaderna har ökat med 158 mnkr vilket är
en ökning med ungefär 11 procent. Antalet heltidsekviva
lenter inom forskning och forskarutbildning har ökat med
cirka 120 under året till följd av den pågående expansionen
inom verksamheten.
Lokalkostnaderna har ökat med 44 mnkr och förklaras
med återinförd bruttoredovisning av lokaler vid Fysikcen
trum AlbaNova samt ytterligare förhyrningar kopplade
till Science for Life Labs lokaler i Solna.
Driftskostnaderna har ökat med 40 mnkr där ökade
kostnader för resor, varor och tjänster står för nästan 25
mnkr. Avskrivningskostnaderna ökar med 7 mnkr till
följd av stora investeringar i materiella anläggningstill
gångar under 2011.

Något prognostiserat resultat för koncernen låter sig inte
göras. I samband med delårsrapporten kommande år
bokförs det faktiska resultatet som en förändring i balans
räkningen. Under året har KTH Holding AB erhållit ytter
ligare 1 675 tkr i kapitaltillskott.

Figur 30
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Tr ansfereringar

Transfereringarna har ökat med nästan 17 procent. Av de
215 mnkr som KTH under 2012 erhållit i anslag som huvud
sökande för strategiska forskningsområden (SRA) har 98
mnkr transfererats vidare till medsökande lärosäten.
OFÖRBRUK ADE BIDRAG (FÖRSKOTT) OCH UPPLUPNA 
BIDRAGSINTÄK TER (FORDRINGAR)

De oförbrukade bidragen (förskotten) har efter några års
ökning minskat under 2012 och uppgår nu till 1 011 mnkr
vilket motsvarar nästan 26 procent av verksamhetens
intäkter. Minskningen med 73 mnkr av de oförbrukade
bidragen har främst skett bland finansiärsgrupperna
statliga myndigheter och privata stiftelser med 40 mnkr
respektive 31 mnkr. Det är främst bidrag från Vinnova,
Vetenskapsrådet, Familjen Erling-Perssons Stiftelse och
Wallenbergstiftelserna som förbrukats. Oförbrukade
bidrag från EU har minskat med 7 mnkr. Under 2012 har
oförbrukade bidrag från Statens energimyndighet (STEM)
och Trafikverket ökat med 8 mnkr vardera.
Upplupna bidragsintäkter (fordringar) på externa
finansiärer har fortsatt att öka under 2012 och har sedan
föregående år ökat med nästan 30 procent och uppgår nu
till 314 mnkr. De största fordringarna finns i likhet med
tidigare år på EU:s institutioner med 129 mnkr vilket är en
ökning med 11 mnkr jämfört med föregående år. Därefter
kommer fordringarna på Wallenbergstiftelserna med
52 mnkr vilket är en ökning med 24 mnkr, Vetenskapsrådet
med 25 mnkr som ökat med 15 mnkr, STEM med 20 mnkr
samt Vinnova med 17 mnkr. Fordringar mot Försvars
makten och Stiftelsen Strategisk Forskning har ökat med
4 mnkr respektive 3 mnkr.
De statliga externa finansiärerna har uppmanats att
betala ut medel efter förbrukning och inte som förskott.
Detta kommer att påverka utvecklingen av både förskott
och fordringar framöver.
Figur 32

O f ö r b r u k a d e b i d r ag
Största bidragsgivarna (mnkr)
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K TH HOLDING AB
Koncernen KTH Holding AB, fastställer sin årsredovis
ning i maj/juni månad. KTH Holding AB har vid januari

FORMAS
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månads utgång redovisat ett prognostiserat resultat om
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–29%
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Figur 33
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Kostnad per prestationst yp
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovis

ning och budgetunderlag ska myndigheterna kommentera
verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som
framgår av myndighetens instruktion och till vad regering
en, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i
något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst visa
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avse
ende på volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas
enligt den indelning som myndigheten bestämmer om inte
regeringen beslutat annat.
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Utvecklingsarbete

Ett utvecklingsarbete har pågått mellan lärosätena sedan
2010 med syftet att utveckla mått som beskriver kostnad
per prestation i enlighet med kraven i förordningen.
Resultatet av det nationella utvecklingsarbetet blev att
regeringen 2010 beslutade att komplettera sammanställ
ningen Väsentliga uppgifter.
Under 2011 togs mått fram för prestationer och vissa
kostnader inom samverkan. Se vidare avsnittet Samverkan.
För 2012 utökar KTH redovisningen av kostnad per
prestation med att redovisa kostnader för utbildning på

Ekonomi

forskarnivå. Även denna gång har landets universitet
samrått angående hur måttet ska tas fram.
Varje lärosäte är sedan unikt på många olika sätt var
för de framtagna uppgifterna inte låter sig jämföras mellan
lärosäten utan enbart bör användas som jämförelse över
tid för ett och samma lärosäte.
Mått för kostnad per prestation i Väsentliga uppgifter

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 helårsprestationer inkluderar således inte heller upp
dragsutbildning och beställd utbildning. Helårsstudenter
och helårsprestationer som utförts av de studenter som
betalar studieavgift ingår dock i underlaget.
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 publikatio
ner är artiklar och forskningsöversikter som genomgått
granskning av oberoende forskare och som presenterar
nya insikter i vetenskaplig form.
Uppgiften om antal refereegranskade vetenskapliga
publikationer har hämtats ur KTH:s publikationsdatabas
DiVA. Denna innehåller dels poster som importerats från
Web of Science, dels bibliografiska data som forskarna
själva registrerat. I bägge fallen finns en viss eftersläpning
i registreringen, vilket gör att den uppgift som lämnas i
årsredovisningen bör betraktas som preliminär. Erfaren
hetsmässigt brukar dock det mer definitiva värdet inte
avvika med mer än 5 procent från den preliminära skatt
ningen. På grund av eftersläpning i registreringen i publi
kationsdatabaserna har uppgiften om antal artiklar för
2011 uppdaterats med ett mer definitivt värde.

Det bör också noteras att publikationer ett visst år inte
har fullständig överensstämmelse med årets kostnader för
forskning och utbildning på forskarnivå men att nyckelta
let kan ses som ett acceptabelt närmevärde.
Prestationer och kostnader inom utbildning på
forskarnivå

Att särskilja utbildning på forskarnivå från forskning är
svårt då en avsevärd del av utbildningen består i att delta
i forskningsprojekt och aktivt forska. Det är inte möjligt
att direkt ur redovisningssystemet få ut kostnaden för
utbildning på forskarnivå eller kostnaden för en dokto
rand. Huvuddelen av beräkningen får därför göras med
hjälp av efterkalkyler och uppskattningar. En del av dok
toranderna på KTH har inte sin anställning på KTH utan
istället vid något företag, en myndighet eller annan orga
nisation, så kallade företagsdoktorander. De beräkningar
som KTH gjort omfattar därför enbart de doktorander som
har anställning vid KTH eller har utbildningsbidrag.
Genomsnittskostnaden för en doktorand på KTH kan
beräknas till 1 229 tkr för 2012 jämfört med 1 184 tkr för 2011.
Uppgifterna bygger till en del på antaganden varför den
ska ses som ungefärlig.
I denna kostnad ingår kostnad för
• studieförsörjning som fås direkt ur ekonomi och per
sonalredovisningssystemen
• drift, lokaler och utrustning (avskrivningskostnader).
Dessa kostnader har proportionerats utifrån antal
anställda årsarbetskrafter inklusive doktorander med
utbildningsbidrag inom verksamhetsgrenen forsk
ning och utbildning på forskarnivå.
• handledning. Kostnaden för handledning har upp
skattats till cirka 15 procent av en årsarbetskraft av
professor, lektor, biträdande lektor, forskarassistent,
forskare eller forskningsingenjör.
• indirekta kostnader som beräknas till 22,09 procent av
lönekostnaden inom forskning och utbildning på fors
karnivå.
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Stiftelser och donationer
STIFTELSEFÖRVALTNING
KTH förvaltar för närvarande 114 privaträttsliga stiftel

ser genom anknuten förvaltning. Stiftelserna har bildats
genom olika donationer till KTH. Under 2012 har en ny stif
telse bildats medan en har förbrukats och således avslu
tats. Stiftelsen The KTH – India Scholarship Foundation
bildades under året. Grundkapitalet uppgick till 5 mnkr
vid gåvotillfället. Stiftelsen ger möjlighet för två stipendia
ter från Indien, per läsår, att utbilda sig på avancerad nivå
vid KTH. Stiftelsen delar ut stipendier både till studieav
gift och uppehälle, vilket gör den unik bland de till KTH
anknutna stiftelserna.
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. Stiftelserna delar fortfarande ut stipendier till stu
derande vid KTH.
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informationsteknik på hög internationell nivå. Han har
bidragit till att i grunden förändra sättet på vilket männ
iskor konsumerar musik. Daniel Ek är den yngsta person
som tilldelats stipendium ur stiftelsen.
Stiftelserna betalar årligen en förvaltningsavgift till
KTH för de kostnader som uppkommer i samband med
förvaltningen, avgiften 2012 uppgick till 1,85 mnkr.
Kapitalförvaltning

Kapitalet för de anknutna stiftelserna förvaltas diskretio
närt av en extern kapitalförvaltare. Detta innebär att kapi
talförvaltaren har rätt att genomföra omplaceringar i port
följen, inom de ramar som anges i KTH:s placeringspolicy,
för dess anknutna stiftelser. Den totala stiftelseförmögen
heten uppgick vid årets slut till 600 mnkr (555 mnkr 2011).
Figur 34

S t i f t e l s e r n a s vä r d e
Stiftelsekapital 600 mnkr per 2012-12-31

Kapital, mnkr

Antal
Stiftelser 15–132,2 mnkr

10

342

Ändamålsförvaltning

Stiftelser 5–15 mnkr

18

146

I stiftelseförordnandet (donationshandlingen) anges varje
stiftelses ändamål. Den största gruppen av KTH:s anknut
na stiftelser, cirka 50 stycken, har till ändamål att ge sti
pendier till studerande på grund- och avancerad nivå.
Från de stiftelser som är avsedda för studerande besluta
des att dela ut 387 stipendier om sammanlagt 6,6 mnkr. Av
dessa utgör cirka 3,7 mnkr medel från den största av de
stiftelser som KTH förvaltar, Henrik Göranssons Sandvi
ken Stipendiefond. Stiftelsen har ett kapital på 132 mnkr
vilket huvudsakligen ska vara placerade i värdepapper
relaterade till Sandvik AB. Knappt 30 stiftelser delar ut
resebidrag till lärare, forskare och forskarstuderande.
Under året beslutades att dela ut 4 mnkr från dessa stif
telser. Övriga stiftelser bidrar till forskningsverksamhet
inom en viss gren av KTH:s forskning. Under året beslu
tades att dela ut bidrag om totalt cirka 8,1 mnkr till sådan
verksamhet vid KTH.
Den näst största stiftelsen som KTH förvaltar är stif
telsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation. Priset 2012
var på 1,2 mnkr. Donator, som önskat förbli anonym,
föreskrev att priset skulle gå till svensk medborgare som
bland annat genom epokgörande upptäckter, sinnrika
tillämpningar eller konstnärlig insats haft stor betydelse
för Sverige. KTH:s stora pris tilldelades 2012 entreprenö
ren och grundaren av Spotify, Daniel Ek för hans innova
tiva användning och framgångsrika kommersialisering av

Stiftelser 1–5 mnkr

40

88

Stiftelser upp till 1 mnkr
SUMMA

46

24

114

600

Fundraising

Fundraising är ett strategiskt, systematiskt och långsik
tigt arbete med att säkra framtida intäkter för KTH genom
donationer och privat finansiering och ska ses som ett
komplement till övrig finansiering. Den tidigare omskriv
na stiftelsen, The KTH – India Scholarship Foundation, är
ett exempel på donationer inkomna via KTH:s fundraisingarbete.
Den största donationen till KTH under året kom från
Familjen Erling-Perssons stiftelse till professor Mats
Danielsson och hans forskarteam vid Skolan för teknik
vetenskap. De kommer under en treårsperiod totalt att få
ta emot 22 mnkr för forskning inom medicinsk bildfysik
och datortomografi.
Under året har ett flertal investeringar i kvalificerad
medicinsk utrustning gjorts med medel från förra årets
största donation som kom från Kerstin och Rune Jonas
son. Medel ur donationen kommer även att finansiera
KTH:s del i samarbetsavtalet beträffande forskarutbyte
med KAIST, Sydkoreas ledande tekniska universitet.

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 föl
jer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets
(ESV) föreskrifter till förordningen om myndigheters bok
föring (2000:606).
KTH använder "Baskontoplan 1999 för statliga myndig
heter" (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
uppfylls.
Brytdag för den löpande redovisningen avseende
räkenskapsåret 2012 har varit 4 januari 2013. Som period
avgränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr. Om
inget annat anges nedan redovisas beloppen i tusental
kronor (tkr), avrundningseffekter kan förekomma.
Ekonomimodell och redovisningens uppläggning
KTH:s ekonomimodell har som utgångspunkt att tillgodo

se såväl de interna enheternas, myndighetens som stats
makternas behov av information. Modellen är uppbyggd
enligt principen att varje skola ansvarar för sitt eget bok
slut och sammanställer en fullständig balans- och resul
taträkning. För KTH som helhet är interna transaktioner
eliminerade.
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 obe
tydlig utsträckning påverkat resultat, kostnader, intäkter
samt myndighetens ekonomiska ställning.
Förändrad redovisningsprincip
KTH och Stockholms universitet (SU) disponerar sedan
2000 gemensamt fastigheten Kattrumpstullen 1 (AlbaNova)
och har överenskommit att KTH har den samlade hyres

relationen gentemot fastighetsägaren.
Fram till och med 2008 redovisade KTH den totala
lokalkostnaden för AlbaNova samt intäkter av avgifter
och bidrag från SU för deras andel. 2009 övergick KTH till
att redovisa dessa ”intäkter” som en kostnadsreduktion på
lokalkostnader.
Under 2012 har KTH återgått till den hantering som
använts till och med 2008 enligt ESV:s anvisning.

Donation
KTH har medgivande från regeringen, enligt Donations
förordningen (1998:140) 12 §, att placera donationsmedel

som inte ska förbrukas inom de närmaste två åren utanför
Riksgälden.
De donationsmedel som per 31 december 2011 utgjordes
av kortfristiga placeringar (svenska aktier samt utländska
värdepappersfonder) har avyttrats under 2012. På gåvoda
gen uppgick värdet på de kortfristiga placeringarna till 58
mnkr. I samband med bokslutet 31 december 2011 gjordes en
nedskrivning med 7,6 mnkr av de kortfristiga placeringar
na då marknadsvärdet minskat rejält på grund av en turbu
lent aktiemarknad. Vid avyttringen av de kortfristiga pla
ceringarna 2012 uppkom en realisationsvinst på 6,7 mnkr.
De medel som vid bokslutstillfället ännu inte har för
brukats för sitt ändamål har periodiserats som oförbru
kade bidrag. Av de oförbrukade medlen utgörs 50 mnkr
av Kerstin och Rune Jonasson donation. Nya donationer
har intäktsförts som bidrag. Behovet av likvida medel, för
investeringar med koppling till donationen, de närmaste
åren motsvarar det som redovisats som oförbrukat bidrag.
Verksamhetsgrenar
KTH:s verksamhet redovisas under följande verksamhets

grenar
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 represen
terar någon egentlig resursförbrukning inom KTH. Trans

fereringar 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 EU 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 eller fem år.
Balanserade utgifter för utveckling gäller framförallt
utveckling av administrativa datasystem, som beräknas
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ha en livslängd på fem år. Detta innebär att kostnaderna
successivt avräknas mot resultatet under datasystemets
hela livslängd och inte direkt vid leveransgodkännandet.
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 acku
mulerade avskrivningar enligt plan.
Med anskaffningsvärde avses kostnader för förvärv
eller tillverkning inklusive de åtgärder som krävts för att
göra tillgången brukbar för det ändamål den anskaffats.
För anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta
omräknas anskaffningskostnaden till den vid leverans
tidpunkten 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 avskrivnings
tider på upp till tio år. Avskrivningar räknas från den
kalendermånad då tillgången tas i bruk. Reparation och
ombyggnad av annans fastighet aktiveras när beloppet
överstiger 500 tkr om den ekonomiska livslängden beräk
nas vara mer än tre år.

I årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar i
hel- och delägda företag och resultatandel enligt kapita
landelsmetoden. Innehavet redovisas i balansräkningen
under posterna andelar i hel- och delägda företag, statska
pital samt resultatandelar i hel- och delägda företag.
I samband med årsredovisningen presenterar Holding
AB ett preliminärt resultat. Påverkan på KTH:s kapitalför
ändring framgår av resultaträkningsposten resultat från
andelar i hel- och delägda företag. Det preliminära resul
tatet justeras utifrån faktiskt resultat via balansräkningen
i samband med kommande delårsrapport.
KIC InnoEnergy SE

Med Riksdagens tillstånd, i enlighet med propositionen
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och
innovation – hållbar energi, har KTH använt 90 tkr under
2011 till förvärv av en aktie i europabolaget KIC InnoEn
ergy SE.
Invärderad konst
Under 2012 har KTH invärderat konst från Statens konst
råd i enlighet med 5 kap. 3 § förordningen (2006:605) om
årsredovisning och budgetunderlag till ett värde av 634 tkr,

vilket återfinns under rubriken statskapital.
Övriga fordringar och skulder

Holdingbolaget vid Kungliga Tekniska högskolan
KTH förvaltar från och med den 1 januari 1998 holding
bolaget KTH Holding AB. KTH företräder staten som
ägare i KTH Holding AB med samtliga aktier (100 st) till ett
anskaffningsvärde av 6 850 tkr (med ett nominellt värde
à 1 000 kr/st).
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Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk
nas inflyta samt skulder till det värde de hade vid tillfället
de uppstod.

Resultaträkning
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

Verksamhetens intäkter

Not

2012

2011

2010

2009

2008

Intäkter av anslag

1

2 011 781

1 970 901

1 992 218

1 779 215

1 665 792

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa Verksamhetens intäkter

384 963

286 027

273 717

277 318

285 141

1 522 060

1 431 031

1 205 385

1 129 804

1 008 837

29 035

24 563

8 354

9 126

32 503

3 947 839

3 712 522

3 479 674

3 195 464

2 992 273
1 766 429

Verksamhetens kostnader
2 372 901

2 197 870

1 994 068

1 831 350

Kostnader för lokaler

Kostnader för personal

643 665

578 538

540 793

544 473

579 594

Övriga driftkostnader

678 153

630 460

598 591

483 326

450 619

Finansiella kostnader

4

3

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa Verksamhetens kostnader
Summa Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i hel- och delägda företag

5

7 655

15 420

3 733

4 059

15 521

188 791

182 205

149 028

135 288

124 881

3 891 163

3 604 494

3 286 213

2 998 496

2 937 043

56 676

108 029

193 461

196 968

55 229

1 091

–463

278

–515

2 429

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

1

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

6

131 048

92 368

59 857

20 362

15 917

101 428

93 573

86 171

94 507

95 787

34 001

42 354

47 917

45 883

44 541

266 478

228 296

193 945

160 753

156 245

0

0

0

0

0

57 767

107 565

193 740

196 452

57 658

Resultaträkning per verksamhetsgren
tkr

Forskning/
forskarutbildning

Grundläggande högskoleutbildning
Not

Totalt

Grundutbildning

Intäkter av anslag

1

2 011 781

1 025 135

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

384 963

116 075

1 522 060

47 054

29 035

3 006

3 947 839

1 191 270

Beställd
utbildning

Uppdragsutbildning

Forskn och
forskarutb

Uppdragsforskning

0

0

986 646

0

15 143

40 822

122 477

90 447

0

0

1 475 007

0

5

10

25 782

232

15 147

40 832

2 609 911

90 679

52 706

Verksamhetens intäkter

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2 372 901

698 829

5 811

19 191

1 596 364

Kostnader för lokaler

Kostnader för personal

643 665

277 322

1 029

2 874

346 857

15 583

Övriga driftkostnader

678 153

190 278

8 667

13 562

447 233

18 412

Finansiella kostnader

4

7 655

483

17

24

6 429

702

188 791

31 702

126

491

153 310

3 162

3 891 163

1 198 616

15 649

36 142

2 550 190

90 565

56 676

–7 346

–502

4 690

59 721

113

5

1 091

0

0

0

1 091

0

1

131 048

11 377

0

0

119 671

0

101 428

17 855

0

0

83 574

0

3

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa Verksamhetens kostnader
Summa Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i hel- och delägda företag
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

6

34 001

728

0

0

33 274

0

266 478

29 960

0

0

236 518

0

0

0

0

0

0

0

57 767

–7 346

–502

4 690

60 812

113
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Balansräkning
tkr

TILLGÅNGAR
I. Immateriella anläggningstillgångar

Not

2012-12-31

2011-12-31

7

3 661

7 327

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

237

648

3 424

6 679

538 465

562 750

Förbättringsutgifter på annans fastighet

165 972

162 845

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

353 848

362 985

13 661

36 920

8

Pågående nyanläggningar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar

9

Andelar i hel- och delägda företag

4 984

0

20 904

18 162

20 814

18 072

90

90

114 338

112 974

Kundfordringar

34 951

37 561

Fordringar hos andra myndigheter

76 855

72 448

Andra långfristiga värdepappersinnehav
VI. Fordringar

10

2 532

2 965

452 027

364 403

Förutbetalda kostnader

129 249

118 239

Upplupna bidragsintäkter

314 459

243 224

8 320

2 940

Övriga fordringar
VII. Periodavgränsningsposter

11

Övriga upplupna intäkter
VIII. Avräkning med statsverket

12

Avräkning med statsverket
IX. Kortfristiga placeringar
Värdepapper och andelar

13

X. Kassa och bank

14

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank

Summa Tillgångar

0

0

0

0

0

47 349

0

47 349

1 468 540

1 443 988

1 318 062

1 331 886

150 478

112 103

2 597 936

2 556 954

662 608

602 555

KAPITAL OCH SKULDER
I. Myndighetskapital

15

Statskapital
Resultatandelar i hel- och delägda företag

18 159

6 850

2 199

2 686

584 483

485 454

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

57 767

107 565

III. Avsättningar

34 427

38 685

9 089

13 171

Balanserad kapitalförändring

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

16

Övriga avsättningar

17

IV. Skulder m.m.

25 337

25 514

767 286

736 022

377 408

372 657

Skulder till andra myndigheter

76 311

81 149

Leverantörsskulder

94 062

94 711

19

218 601

186 253

904

1 252

20

1 133 616

1 179 691

Lån i Riksgäldskontoret

Övriga skulder

18

Depositioner
V. Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

106 130

84 510

1 010 866

1 084 146

16 620

11 036

2 597 936

2 556 954

Statliga garantier för lån och krediter

inga

inga

Övriga ansvarsförbindelser

inga

inga

Övriga förutbetalda intäkter

Summa Kapital och Skulder

Ansvarsförbindelser
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Anslagsredovisning
Ingående
överförings
belopp

Årets tilldelning
enligt
Regleringsbrev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter som
avräknats mot
anslagen

Utgående
överförings
belopp

Litt

Anslag (tkr)

16 2:17

KTH: Grundutbildning (ramanslag)

1 036 512

1 036 512

1 036 512

0

16 2:17:1

Takbelopp (ram)

1 036 512

1 036 512

1 036 512

0

16 2:18

KTH:Forskn och forskarutbildn (ramanslag)

1 106 317

1 106 317

1 106 317

0

16 2:18:2

Basresurs (ram)

SUMMA 

1 106 317

1 106 317

1 106 317

0

2 142 829

2 142 829

2 142 829

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

11 252,32

123,00

1 002,16

9 861,43

123,00

910,71

Summa antal

11 252,32

123,00

1 002,16

9 861,43

123,00

910,71

50 092 kr

141 947 kr

23 432 kr

42 243 kr

86 484 kr

19 143 kr

Anslag som
prestationerna
motsvarar

Utnyttjade
sparade helårsprestationer

Avräknade
anslag

Takbelopp
(Grundutbildning)
anslag

“Prislapp”

Anslagskonsekvenser

16 2:17:1
Grundutbildning

1 049 241

1 036 512

1 036 512

Summa

1 049 241

1 036 512

1 036 512

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen  
Anslag/Anslagsbenämning

Tilldelat
bemyndighande

Ingående

16 2:18:2
KTH:Forskn och
forskarutbildning

4 500

4 500

Utestående

3 600

Utestående åtagandenas fördelning per år
År 2013

År 2014

År 2015–2016

900

900

1 800

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 av anslag

Bilaga 3 Redovisning av takbelopp
Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2012-01-01 – 2012-12-31
A
Utb.omr.

B

C

D

E

F

Utfall HST

Utfall HPR

HST Ersättn. (tkr)

HPR Ersättn. (tkr)

Utfall total
ersättning C+D

461

391

10 812

7 489

18 301

Humaniora
Juridik

76

72

1 783

1 379

3 162

465

447

10 888

8 565

19 454

Naturvetenskap

2 348

1 945

117 599

82 148

199 746

Teknik

8 905

7 917

446 053

334 429

780 481

Samhällsvetenskap

Design
Summa

123

123

17 459

10 638

28 097

12 377

10 895

604 594

444 647

1 049 241

Takbelopp (tkr)

1 036 512

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.						
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.
Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 319 inom design. Högst får 123 avräknas
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har
avräknats mot utbildningsområdet Teknik.

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 12 729 tkr
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 0 tkr

Bilaga 3 Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)  
A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr)

1 036 512

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

1 036 512

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår

– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2)
Utgående anslagssparande  

1 049 241

Total utgående överproduktion

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion (tkr)
Summa (B)

1 051 484

Utgående överproduktion  

1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

–14 972

0

Tabell. Överproduktion

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr)

Summa (A–B) 1)

58

2 243

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande på anslaget för
grundu tbildning (A–B)

47 286

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2)
47 286

2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får
behålla utan regeringens godkännande.

finansiell redovisning

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Verksamhet

Över-/
underskott
t.o.m. 2010

Över-/
underskott
2011

Intäkter* 2012

Kostnader 2012

Över-/
underskott
2012

Ack. över-/
underskott
 tgående 2012
u

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
2 484

2 732

15 147

15 649

–502

0

0

0

0

0

0

1 721

–4 503

40 832

36 142

4 690

1 908

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter

0

–3 096

29 739

32 871

–3 132

–6 228

Övrigt

0

0

0

0

0

0

4 205

–4 867

85 718

84 662

1 057

395

Uppdragsforskning

8 844

177

90 679

90 565

113

9 134

Summering

8 844

177

90 679

90 565

113

9 134

Beställd utbildning
Yrkeshögskolan, KY m.m.
Uppdragsutbildning

Summering

4 714

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning
inte gäller
Högskoleprovet

0

0

0

0

0

0

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

–11 531

–7 364

20 932

26 701

–5 769

–24 664

Upplåtande av bostadslägenhet
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH)

–2 727

–3 156

17 126

21 846

–4 720

–10 603

0

0

0

0

0

0

–14 258

–10 520

38 058

48 547

–10 489

–35 267

Övrigt
Summering

* Intäkterna innefattar intäkter av avgifter och finansiella intäkter

Not 4. Kostnader för personal

Specifikation av intäkter av avgifter och andra ersättningar
Beställd utbildning

2012

2011

15 143

14 097

Löner och arvoden

Uppdragsutbildning

40 822

21 528

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar

Uppdragsforskning

90 447

82 808

Pensionskostnader

Studieavgifter

29 739

9 249

Intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen

184 203

143 655

– Varav upplåtande av bostadslägenhet

37 947

38 857

– Varav int av lokaler med undantag i regl.brev

14 280

14 593

46

0

24 565

14 690

384 964

286 027

12 898

11 075

2 742

1 007

3,4%

2,5%

Offentligrättsliga avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar

Icke-statliga medel enligt 6 kap, 1 § kapitalförsörjningsförordningen, sponsring
Intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen i förhållande till totala kostnader

2011

Finansiella intäkter

Summa

567 738

86 724

81 474

119 940

113 133

2 372 901

2 197 870

2012

2011

KTH Holding AB

1 091

–463

Summa

1 091

–463

2012

2011

Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

–3 158

5 457

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

–7 346

7 228

Beställd utbildning

2012
Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret

622 425

Not 5. Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Uppdragsverksamhet

Not 3. Finansiella intäkter och kostnader

Övriga finansiella intäkter

Summa

2011

1 435 525

Not 6. Årets kapitalförändring

I intäkter av avgifter och andra ersättningar ingår:
Tjänsteexport, intäkter

Övriga personalkostnader

2012

1 543 811

19 484

22 843

9 551

1 720

29 035

24 563

–502

2 732

4 690

–4 503

Forskning/konstnärligt  utvecklingsa rbete/
utbildning  på  forskarnivå *)

60 925

102 109

Utbildning på forskarnivå och forskning*)

60 812

101 931

Uppdragsforskning
Summa
*) Varav KTH Holding AB

113

177

57 767

107 565

1 091

–463

Finansiella kostnader
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret

5 591

6 523

Övriga finansiella kostnader

2 064

8 897

Summa

7 655

15 420
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F I N A N SI EL L R ED O V I SN I N G

Noter till balansräkningen
Not 9. Finansiella anläggningstillgångar

Not 7. Immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade värden

2012

Utgifter för utveckling
Tillgångars anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

2012

2011

Andelar i hel- och delägda företag

20 814

18 072

– Varav KTH Holding AB

2011

22 185

22 207

–21 948

–21 559

237

648

20 814

18 072

Andra långfristiga värdepappersinnehav

90

90

– Varav KIC InnoEnergy SE

90

90

20 904

18 162

Summa

Utgifter för immateriella rättigheter
26 934

26 779

–23 510

–20 100

Utgående restvärde

3 424

6 679

Summa

3 661

7 327

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

76 855

72 448

Innevarande års värden

2012

2011

– Varav mervärdesskatt

53 189

52 770

Övriga fordringar

2 532

2 965

648

568

– Varav fordringar på personal

1 764

1 831

Summa

114 338

112 974

Tillgångars anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Utgifter för utveckling
Ingående restvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

0

562

Årets avskrivningar

–411

–482

Utgående restvärde

237

648

6 679

9 935

Not 10. Fordringar

Tillkommande och avgående tillgångar

155

200

Årets avskrivningar

–3 410

–3 456

Utgående restvärde

3 424

6 679

Summa

3 661

7 327

Ackumulerade värden

2012

2011

536 613

503 254

–370 641

–340 409

165 972

162 845

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Tillgångars anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
Maskiner, inventarier, installationer mm
Tillgångars anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
Pågående nyanläggningar
Förskott materiella anläggningstillgångar
Summa
Innevarande års värden

1 489 898

1 420 552

–1 136 050

–1 057 567

353 848

362 985

13 661

36 920

4 984

0

538 465

562 750

2012

2011

162 845

159 068

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående restvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

2012

2011

Förutbetalda kostnader

129 249

118 239

– Varav Förutbetalda hyreskostnader

111 548

103 178

Upplupna bidragsintäkter, statliga

83 931

62 564

230 528

180 660

Upplupna bidragsintäkter, ej statliga
Övr.upplupna intäkter
Summa

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

 Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekontot

Aktier och andelar i svenska företag

0

–7 600
47 349

Värdepappren avyttrades under våren 2012. Försäljningslikviden finns placerad
på räntekonto hos Riksgäldskontoret. För mer information om donationen se
stycket Finansiell redovisning.

277 623

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret

Ingående restvärde

36 920

58 204
–21 284

13 661

36 920

0

4 811

Tillkommande och avgående tillgångar

4 984

–4 811

Utgående restvärde

4 984

0

538 465

562 750

Utgående restvärde
Förskott materiella anläggningstillgångar
Ingående restvärde

Summa

60

Svenska Handelsbanken
SEB
Swedbank
ICA Banken

–23 259

Tillkommande och avgående tillgångar

54 949

0

362 985

362 985

2011

0

Nedskrivning kortfristiga placeringar

Not 14. Kassa och bank

353 848

2012

Summa

162 845

Utgående restvärde

–2 063 269

Not 13. Värdepapper och andelar

165 972

Pågående nyanläggningar

–2 142 829

0

Utgående restvärde

220 772

2 063 269

0

Maskiner, inventarier, installationer mm

–135 411

0

2 142 829

0

46 634

140 841

2011

0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

–42 857

–149 978

2012

0

38 118

Tillkommande och avgående tillgångar

2 940
364 403

Återbetalning av anslagsmedel

–34 991

Årets avskrivningar

8 320
452 027

Not 12. Avräkning med statsverket

Årets avskrivningar

Ingående restvärde

2011
37 561

Not 11. Periodavgränsningsposter

Utgifter för immateriella rättigheter
Ingående restvärde

2012
34 951

Kontantkassa
Summa

2012

2011

1 318 062

1 331 886

0

0

150 068

112 080

0

0

391

2

20

20

1 468 540

1 443 988

KTH har enligt regleringsbrevet en räntekontokredit på 175 000 tkr som inte
utnyttjats under året.

finansiell redovisning

Not 15. Specifikation av myndighetskapitalet
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa KTH exklusive KTH Holding
Statskapital
Resultatandelar i hel- och delägda företag

Not 16. Avsättningar till pensioner
2012

2011

584 483

476 454

56 676

108 029

Årets pensionskostnad

641 793

584 483

Årets pensionsutbetalningar

17 525

6 850

2 199

2 686

Balanserad kapitalförändring*

0

9 000

1 091

–463

Summa KTH Holding

20 814

18 072

Statskapital

18 159

6 850

2 199

2 686

584 483

485 454

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Resultatandelar i hel- och delägda företag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa Totalt

Ingående avsättning

57 767

107 565

662 608

602 555

* Balanserad kapitalförändring har minskat till följd av att KTH Holding AB:s
tidigare kapitaltillskott om 9 000 tkr bokförts om till Statskapital.

Utgående avsättning

Utgående avsättning

Ingående balans
Nyupptagna lån
Summa

Summa

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i
regleringsbrev
Avgifter enligt bilaga 4
Summa

Avgifter enligt bilaga 4

9 089

13 171

2012

2011

25 337

25 514

2012

2011

372 657

332 719

161 593

181 263

–156 843

–141 325

377 408

372 657

KTH disponerar en låneram på 450 000 tkr i Riksgäldskontoret enligt
regeringsbeslut I:9 U2012/3593/UH.

Not 19. Övriga skulder
116 605

–7 346

109 259

2 434

4 188

6 622

119 039

–3 158

115 881

Forskning/konstnärligt
utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå och
forskning

3 875
–5 809

Not 18. Lån i Riksgäldskontoret

Kapitalförändring per område

2012

1 207
–5 289

Avser avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
enligt avtal om lokalt aktivt omställningsarbete.

Årets amorteringar

Årets
kapitalförändring*)

2011
15 106

Not 17. Övriga avsättningar

  

Balanserad
kapitalförändring

2012
13 171

Personalens källskatt

2012

2011

43 176

43 049

Övriga skulder – utomstatliga

175 425

143 204

– Varav koordinatorsmedel

149 595

111 857

Summa

218 601

186 253

Not 20. Periodavgränsningsposter
474 928

63 097

538 025

8 588

113

8 701

Summa

483 516

63 210

546 726

Summa Totalt

602 555

60 052

662 608

*) Årets kapitalförändring enligt balansräkningen påverkas av:
		
Statskapital
– Under 2012 har konst invärderats till ett värde av 634 tkr.
		
– KTH Holding AB har under 2012 erhållit ett ytterligare 1 675 tkr i kapital
tillskott.

Upplupna löner

2012

2011

9 678

8 088

Semesterlöneskuld

53 312

48 910

Övriga upplupna kostnader

43 140

27 511

Oförbrukade bidrag statliga

589 138

622 333

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

340

295

421 727

461 812

0

700

16 620

11 036

1 133 616

1 179 691

KTH Holding AB resultatandelar
– Justering 2011 års resultat –24 tkr.
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Väsentliga uppgifter
Enligt bilaga 6 till regeringsbeslut 2011-12-20, I:18

2012

2011

2010

2009

2008

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter 1)

12 377

13 363

14 073

13 344

12 230

Kostnad per helårsstudent

95 008

86 996

82 407

81 282

84 888

Totalt antal helårsprestationer 1)
Kostnad per helårsprestation

10 895

11 253

11 433

10 940

10 055

107 915

103 826

101 436

99 143

107 869

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)

239

67

0

0

0

Totalt antal nyantagna doktorander

420

350

407

347

391

– andel kvinnor

34%

29%

31%

32%

25%

– andel män

66%

71%

69%

68%

75%
1 840

2 160

1 968

1 969

1 842

– andel kvinnor

Totalt antal doktorander med någon aktivitet

29%

29%

29%

28%

28%

– andel män

71%

71%

71%

72%

72%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)

672

966

870

778

704

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)

68

79

91

67

56

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen

2,8

2,8

2,7

2,5

2,7

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen
Totalt antal doktorsexamina
Totalt antal licentiatexamina
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation

4,3

4,1

4,2

4,5

4,5

235

235

201

222

235

153

150

115

128

109

2 300

2 119

1 885

1 828

1 830

1 148 154

1 131 945

1 118 507

1 029 387

1 020 444

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter

3 542

3 375

3 157

2 935

2 833

Medelantalet anställda

4 811

4 615

4 276

3 900

3 730

Totalt antal lärare (årsarb.)

848

839

799

777

756

– andel kvinnor

21%

19%

18%

17%

17%
83%

– andel män

79%

81%

82%

83%

Antal disputerade lärare(årsarb.)

648

628

588

572

550

– andel kvinnor

19%

17%

15%

15%

14%

– andel män

81%

83%

85%

85%

86%

Antal professorer (årsarb.)

299

295

287

277

271

– andel kvinnor

13%

11%

10%

10%

9%

– andel män

87%

89%

90%

90%

91%

Ekonomi
Intäkter totalt inkl transfereringar i mnkr – varav

4 214

3 941

3 674

3 356

3 151

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

1 221

1 198

1 258

1 185

1 097
95%

– andel anslag %

85%

89%

89%

88%

– andel externa intäkter %

15%

11%

11%

12%

5%

2 846

2 624

2 416

2 172

2 054

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)
– andel anslag %

39%

38%

39%

35%

37%

– andel externa intäkter %

61%

62%

61%

65%

63%
3 096

4 158

3 833

3 480

3 159

– andel personal

Kostnader totalt inkl transfereringar i mnkr

57%

57%

57%

58%

57%

– andel lokaler

15%

15%

16%

17%

19%

Lokalkostnader

2) per kvm (kr)

2 458

2 421

2 331

2 347

2 411

Balansomslutning (mnkr),

2 598

2 557

2 377

1 990

1 541

– varav oförbrukade bidrag

1 011

1 084

1 017

921

685

58

108

194

196

58

663

603

495

301

105

– varav årets kapitalförändring
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)
1) exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2) enligt resultaträkningen
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KTH:s styrelse 2012
Ordförande

Jan-Anders Månson, f 1952

Fö r e t r ä da r e f ö r v e r k s a m h e t e n

Professor i materialvetenskap, École Polytechnique
Börje Ekholm, f 1963

Fédérale de Lausanne, EPFL, Schweiz

Berit Brokking Balfors, f 1958

VD och koncernchef Investor

Ledamot fr o m 2012-06-14

Professor i miljökonsekvensanalys

Ledamot fr o m 2008-07-01
Ordförande fr o m 2010-05-01
LEDA MOT I:
Investor AB
EQT Partners AB
Husqvarna AB
Scania AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Nasdaq OMX Inc

R e k to r
Peter Gudmundson, f 1955
Professor i materialmekanik
Rektor fr o m 2007-11-12
Ledamot fr o m 2007-11-12
LEDA MOT I:
Stiftelsen Electrum
EIT ICT Labs
Swerea Kimab AB

LEDA MOT I:
Vinnova
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and
Technology
Hexagon AB
EELCEE AB
International Academy of Sports Science and
Technology, ASISTS
Antidoping Switzerland Foundation
International Federation of Swimming, FINA
International Cycling Federation, UCI

Thomas Sandell, f 1959
Sandell Sandberg Arkitekter AB
Ledamot fr o m 2005

Stiftelsen för strategisk forskning

Hans-Peter Nee, f 1963
Professor i effektelektronik
Ledamot fr o m 2010-01-01

Fö r e t r ä da r e f ö r s t u d e n t e r n a
Jonatan Freilich f 1985
Ledamot 2012-01-01 – 2013-06-30

Helene Biström, f 1962
Civilingenjör

Ledamot fr o m 2012-03-22

Ledamot fr o m 2010-05-01
Johan Wibergh, f 1963
vVD Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Denise Fuglesang f 1988
Kårordförande 2012-07-01 – 2013-06-30
Ledamot 2012-07-01 – 2013-06-30
Ivan Milles, f 1983
Kårordförande 2010-07-01 – 2011-06-30
Ledamot 2010-07-01 – 2012-06-30
Johan Persson, f 1988
Kårordförande 2011-07-01 – 2012-06-30
Ledamot 2011-07-01 – 2013-06-30

Ledamot fr o m 2010-05-01
LEDA MOT I:

Professor i ortopedi, Karolinska Institutet

LEDA MOT I:

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

Elisabeth Thand Ringqvist, f 1972

Li Felländer-Tsai, f 1965

Ledamot 2010-01-01 – 2012-12-31

LEDA MOT I:

VD Företagarna

Cramo OY, Helsingfors
Svensk Fjärrvärme

Arne Johansson, f 1953
Professor i mekanik

Arkitekt SAR, SIR

Företr ädare för allmänna intressen

LEDA MOT I:

Ledamot fr o m 2011-06-01

Teknikföretagen
Svenskt näringsliv

Fö r e t r ä da r e f ö r d e fac k l i g a
o rg a n i s at i o n e r n a
(m e d n ä r va r o - o c h y t t r a n d e r ät t )

Ledamot fr o m 2010-05-01
Susanne Ås Sivborg, f 1959
LEDA MOT I:
Hamarzone AB

Generaldirektör Patent- och registreringsverket
Ledamot fr o m 2010-05-01

Hans Edin, f 1971
Universitetslektor
(SACO)

Stefan Löfvén, f 1957
Förbundsordförande IF Metall/Partiordförande

Niclas Karlsson, f 1971

Socialdemokraterna

Systemadministratör

Ledamot 2010-05-01-2012-03-22

(ST-KTH)

LEDA MOT I:
Exportrådet

Per-Ove Öster, f 1957
Administratör
(SEKO)
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K T H: s styrelse 2012

Arvoden med mer a till högskol ans ledning
Enligt 7 kap. 2 § Förordning (2000:605) om årsredovisning

och budgetunderlag ska myndigheten i årsredovisningen
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmå
ner som betalats ut under räkenskapsåret samt de fram
tida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna
i myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd
som utsetts av regeringen, och de ledande befattningsha
vare vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa
personer ska myndigheten också uppge uppdrag som sty
relse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. Samtliga nedan
angivna ersättningar avser kalenderåret 2012 och redovi
sas exklusive sociala avgifter. Styrelsearvode utgår inte till
personal anställd vid KTH. Studeranderepresentanterna,
som inte är anställda av KTH, har avstått från sina styrelse
arvoden och låtit ersättningarna oavkortat gå till Tekniska
Högskolans Studentkår (THS).

E r s ät t n i n g a r m m t i l l l e da m ö t e r i K TH : s s t y r e l s e ( k r )
Ordförande
Börje Ekholm

66 000

Rektor
Peter Gudmundson

1 236 106

Allmänrepresentanter
Helene Biström

28 000

Li Felländer-Tsai

28 000

Jan-Anders Månson*

14 000

Thomas Sandell

28 000

Elisabeth Thand Ringqvist

28 000

Johan Wibergh

28 000

Susanne Ås Sivborg

28 000

Lärarrepresentanter
Berit Brokking Balfors

737 527

Arne Johansson

940 438

Hans-Peter Nee

804 459

Studeranderepresentanter
Jonatan Freilich

320 971

Denise Fuglesang

–

Ivan Milles

–

Johan Persson

–

*Arvodet kommer att utbetalas under 2013

Universitetsst yrelsen avger här med årsredovisning för 2012
Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2012.
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 21 februari 2013
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Börje Ekholm, ordförande

Thomas Sandell

Hans-Peter Nee

Peter Gudmundson, rektor

Elisabeth Thand Ringqvist

Jonatan Freilich

Helene Biström

Johan Wibergh

Denise Fuglesang

Li Felländer-Tsai

Susanne Ås Sivborg

Johan Persson

Jan-Anders Månson

Berit Brokking Balfors

Licentiatuppsatser
Licentiatexamen utfärdad under 2012

Biologi

KHAN, KASHIF

FAROKHI, FARHAD

Design of a Permanent-Magnet Assisted Synchronous

Decentralized Control Design with Limited Plant Model

Reluctance Machine for a Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Information

Development of microchip-based assays to study

KIIZA, RESPICIUS

HERDEIRO TEIXEIRA, ANDRÉ

immune cell interactions at the single cell level

Effect of HV Impulses on Partial Discharge Activity in

Toward Secure and Reliable Networked Control Systems

Biologisk fysik

GULDEVALL, KAROLIN

HANSSON, JONAS

Oil-Impregnated Paper Insulation

HÄGG, PER

Microfluidic blood sample preparation for rapid sepsis

MALIK, NAVEED-UR-REHMAN

diagnostics

Analysis and Control Aspects of Brushless Induction

KHORSHIDI, MOHAMMAD ALI

Machines with Rotating Power Electronic Converters

Using Structural Information in System Identification

Telekommunikation

FARHADI, HAMED

Automatic Counting and Migration Behavior Analysis of

SCHARFF, RICHARD

Interference Alignment and Power Control for Wireless

Immune Cells Imaged in Microchips

On Distributed Balancing of Wind Power Forecast

Interference Networks

RAY, ARJUN
Quality assessment of protein models

Data - o c h i n f o r m at i o n s v e t e n s k a p 
( Datat e k n i k )

Deviations in Competitive Power Systems

VARDANYAN, YELENA
On stochastic optimization for short-term hydropower

GABRY, FRÉDÉRIC GILBERT
Cooperation for Secrecy in Wireless Networks

planning

GIRNYK, MAKSYM

Fysikalisk elektroteknik

Radio Networks

Cooperative Communication for Multi-User Cognitive

Datalogi

HUO, CHUNQING

DE CARVALHO GOMES, PEDRO

Modeling high power impulse sputtering magnetron
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