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Om KTH
kth svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk 
forskning inom universitet och högskolor och är landets 
största anordnare av teknisk utbildning på högskolenivå. 
Utbildningen och forskningen täcker ett brett område; från 
naturvetenskap till alla teknikområden men även till exem-
pel arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering och 
lärande. Förutom den forskning som bedrivs vid kth:s sko-
lor finns ett antal centra förlagda till kth. De nationella 
forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forsk-
ningsprogram vid kth. 

Vid kth studerar man till arkitekt, civilingenjör, högsko-
leingenjör, kandidat, magister, master, licentiat eller doktor. 
kth utbildar också ämneslärare med inriktning mot arbete 
i gymnasieskolan eller grundskolans årskurs 7–9. Dessutom 
bedrivs teknisk basutbildning, uppdragsutbildning och vid-
areutbildning. Totalt finns vid kth 12 000 helårsstudenter på 
grund- och avancerad nivå, 1 900 aktiva forskarstuderande 
(minst 50 procent) samt drygt 5 100 anställda eller nästan 
3 700 årsarbetskrafter. 

kth grundades 1827 och dess centrala campus är förlagt 
till Norra Djurgården i centrala Stockholm. Vid AlbaNova, 
nära Roslagstull, bedriver kth, tillsammans med Stock-
holms universitet (SU), utbildning och forskning inom bio-

teknik och fysik. kth har vidare verksamhet förlagd till 
andra campus i Storstockholmsområdet. I Karolinska Insti-
tutet Science Park i Solna finns Science for Life Laboratory 
(SciLifeLab), som drivs tillsammans med Karolinska Insti-
tutet (ki), su och Uppsala universitet. I Kista, i norra Stock-
holm, finns Skolan för informations- och kommunikations-
teknik. Söder om Stockholm bedrivs verksamhet i Haninge 
av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och av Skolan 
för teknik och hälsa, i Flemingsberg, där sth samverkar 
med ki, samt i Södertälje, där Skolan för industriell teknik 
och management har en del av sin verksamhet. Under 2014 
har en större satsning på Södertälje lanserats, i samverkan 
med Scania, Astra Zeneca och Södertälje kommun och med 
statligt stöd.

kth har omfattande internationella forsknings- och ut-
bildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i 
Europa, usa och Asien. kth medverkar också aktivt i eu:s 
olika forskningsprogram och samarbete bedrivs även med 
såväl svenska som internationella biståndsorgan. 

kth bedriver en omfattande samverkan med svenska 
företag, myndigheter och organisationer. Strategiska samar-
betsavtal har tecknats med flera större företag samt med 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

KTH i siffror 2014
Utbildning
• Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
• Civilingenjör och lärarutbildning
• Åtta högskoleingenjörsutbildningar
• Ämneslärarutbildning årkurs 7-9
• Masterutbildningar och magisterutbildningar 
• Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
• Vidareutbildning, teknisk basutbildning
• 12 424 helårsstudenter, 32 procent kvinnor och 68 procent män (inklusive 

betalande studenter)
• 10 564 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
• 1 902 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 30 procent 

kvinnor och 70 procent män

• 2 634 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbild-
ningarna, 32 procent kvinnor och 68 procent män

• 894 nybörjare på teknisk basutbildning, 33 procent kvinnor och 67 
procent män

• 2 039 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 33 procent kvinnor 
och 67 procent män, varav;  
1 043 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram,  
996 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH.

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

• 100 arkitektexamina, 49 procent kvinnor och 51 procent män
• 1 141 civilingenjörsexamina, 30 procent kvinnor och  

70 procent män
• 353 högskoleingenjörsexamina, 27 procent kvinnor och  

73 procent män
• 1 364 teknologie master/magisterexamina, 31 procent  

kvinnor och 69 procent män
• 279 doktorsexamina, 26 procent kvinnor och 74 procent män
• 125 licentiatexamina, 30 procent kvinnor och 70 procent män
 

Forskning
Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO);
• E-vetenskap
• IT och mobil kommunikation
• Transportforskning
• Produktionsteknik
• Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
• Partner i ytterligare fem områden.

Partner i två programområden inom European Institute of Innovation and 
Technology (EIT);
• InnoEnergy
•  ICT Labs

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 540 mnkr (exklusive 
transfereringar);
• Vetenskapsrådet 327 mnkr
• EU 298 mnkr
• Vinnova 149 mnkr
• Wallenbergstiftelserna 131 mnkr
• Övriga statliga myndigheter 337 mnkr
• Övrig extern finansiering inklusive privata medel 298 mnkr

Ekonomi
• 4 637 mnkr i total omsättning (varav 394 mnkr transfereringar)
• Högskoleanslag (exklusive transfereringar); 

1 063 mnkr grundutbildning 
1 142 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal
• 3 672 årsarbetskrafter (5 157 anställda), 1 360 kvinnor och 2 312 män, varav; 

311 professorer, 47 kvinnor och 263 män (inklusive gästprofessorer och  
adjungerade professorer), 
258 lektorer, 52 kvinnor och 205 män (inklusive biträdande professorer).

Lokalarea
• 264 000 m2
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Organisation
kth:s utbildning och forskning är organiserad i skolor. 
Under dessa finns institutioner, avdelningar och centrum-
bildningar. Skolorna är direkt underställda rektor. Varje 
skola leds av en skolchef och en ställföreträdande skolchef, 
och har en ledningsgrupp. Dessutom finns ett skolstrate-
giskt råd som är ett rådgivande organ till skolchefen i vissa 
frågor. 

Universitetsstyrelsen har inseende över kth:s alla angelä-
genheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen 
består av totalt 15 ledamöter; rektor, åtta externa ledamöter, 
tre lärarrepresentanter och tre studeranderepresentanter. 

Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. 
Prorektor är rektors ställföreträdare. kth:s rektorsgrupp 
tar upp övergripande forsknings-, utbildnings- och kvali-
tetsfrågor. Den är sammansatt av rektor, prorektor, fakulte-
tens dekanus och prodekanus, vicerektor för forskning, 
vicerektor för samverkan, förvaltningschef samt en stude-
randerepresentant. kth:s ledningsgrupp behandlar skol-
övergripande frågor och består av rektor, prorektor, vicerek-
torer, fakultetens dekanus och prodekanus, förvaltnings- 
chef, kommunikationschef, samtliga skolchefer samt stude-
randerepresentanter.

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten samt har ett 
övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbild-
ning, forskning och samverkan. Rådet är även ett rådgi-
vande organ till rektor. För att möjliggöra och stärka fakulte-
tens tillgång till information och inflytande på processer och 
beslut finns dessutom ett förtroenderåd. Detta förtroende-
råd har som främsta uppgift att förankra och kommunicera 

frågor av särskild vikt med kth:s fakultet. Fakultetsrådets 
utbildningsutskott har tre huvuduppgifter; övergripande 
dimensionering av utbildningsutbud på grundnivå, avance-
rad 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 anställnings-
utskott har tre huvuduppgifter; beredning och beslut 
rörande befordringsärenden, beredning och beslut rörande 
ärenden som gäller rekrytering av lärare samt beredning av 
kth:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning 
rörande läraranställningar. Fakultetsrådet har också ett 
resursfördelningsutskott och tjänsteförslagsnämnder.

Fakultetsrådet
Dekanus

Universitetsstyrelsen
Rektor

Rektors ledningsgrupp 

Skolchef
Ledningsgrupp

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 
- arkitektur
- byggvetenskap
- fastigheter och byggande 
- filosofi och teknikhistoria 
- hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik 
- samhällsplanering och miljö 
- transportvetenskap

Skolan för bioteknologi (BIO) 
- genteknologi
- glykovetenskap
- industriell bioteknologi
- proteinteknologi
- proteomik och nanobioteknologi
- teoretisk kemi och biologi

Skolan för datavetenskap och kommunikation 
(CSC) 
- beräkningsbiologi
- datorseende och robotik
- högpresterande beräkningar och visualisering
- medieteknik och interaktionsdesign
- Parallelldatorcentrum
- tal, musik och hörsel
- teoretisk datalogi 

Skolan för elektro- och systemteknik (EES)
- elkraftteknik
- fusions- och rymdplasmafysik
- informations- och kommunikationsteknik
- medicinsk teknik och mikrosystem

Skolan för industriell teknik och management (ITM)
- energiteknologi
- industriell ekonomi och organisation
- industriell produktion
-  maskinkonstruktion
- materialvetenskap
- tillämpad maskinteknik

Skolan för informations- och 
kommunikationsteknik (ICT)
- elektroniksystem
-  integrerade komponenter och kretsar
- kommunikationssystem
- material- och nanofysik
- programvaruteknik och datorsystem

Skolan för kemivetenskap (CHE)
- fiber- och polymerteknologi
- kemi 
- kemiteknik

Skolan för teknik och hälsa (STH)
- hälso- och systemvetenskap
-  medicinsk teknik 
- naturvetenskap och biomedicin

Skolan för teknikvetenskap (SCI)
- farkost- och flygteknik
- fysik 
- hållfasthetslära 
- matematik
- mekanik 
- teoretisk fysik 
- tillämpad fysik

Skolan för teknikvetenskaplig  
kommunikation och lärande (ECE)
- bibliotekstjänster 
- KTH Education
- lärande, språk och kommunikation

KTH:s skolor med tillhörande verksamhetsområden 
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Rektors förord
kth fortsätter att växa och utvecklas. Bland de mest positiva 
signalerna är att examinationen tydligt förbättrats. Antalet 
civilingenjörsexamina har ökat från 908 under 2013 till 1 141 
under 2014. Vi ser även en nästan tioprocentig ökning när det 
gäller antalet högskoleingenjörsexamina. kth har under de 
senaste åren arbetat intensivt för att förbättra genomström-
ningen. Det är därför mycket roligt att kunna konstatera att 
dessa insatser ger resultat.

Förutom civilingenjörer och arkitekter har kth examine-
rat 744 studenter som tagit en teknologie masterexamen på 
kth. De har sin grundutbildning från ett annat universitet i 
Europa eller i andra delar av världen. Antalet examina från 
de tre kategorierna civilingenjör, arkitekt och master med 
annan grundutbildning än kth:s var nästan 2 000 under 
2014. Det är en imponerande siffra och ett starkt bidrag till 
kompetensförsörjningen i Sverige.

Även examination av doktorer har ökat med drygt tio pro-
cent till 279 under 2014. kth har aldrig tidigare utbildat så 
många doktorer. Förklaringen ligger i den kraftiga tillväxten 
av forskningen de senaste åren. 

Antalet sökande till civilingenjörs-, högskoleingenjörs- 
och arkitektutbildning ligger på ungefär samma nivåer som 
de senaste två åren trots att ungdomskullarna av 19–20- 
åringar nu minskar. I jämförelse med siffrorna för sex–sju år 
sedan är det väsentligt fler sökande. Mycket glädjande är att 
andelen kvinnor bland de nyantagna, stiger inom både civil-
ingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningen. Jämställd-
hetsarbetet har hög prioritet på kth och flera aktiviteter 
pågår för att skynda på utvecklingen.

Arbetet med internationalisering av utbildningen utveck-
las positivt. Antalet betalande utomeuropeiska studenter 
och antalet europeiska studenter som påbörjar masterut-
bildning vid kth ökade starkt, från 683 under 2013 till 877 
under 2014. När det gäller utbytesstudenter har vi tagit  
ytterligare steg mot balans mellan inresande och utresande 
studenter.

Arbetet med att skapa studentbostäder på kth:s huvud-
campus vid Valhallavägen har varit intensivt de senaste 
åren. Under 2014 kom äntligen beslut om tillstånd att få upp-
föra cirka 600 studentbostäder på olika platser på campus.

Forskning med anknytning till SciLifeLab är det forsk-
ningsområde som växer snabbast på kth. Som resultat av 
forskningspropositionen hösten 2012 kom ytterligare en sats-
ning i form av ett nationellt centrum för finansiering och 
drift av nationell infrastruktur samt läkemedelsforskning. 
Centret är ett samarbete mellan kth, Karolinska Institutet, 
Stockholms universitet och Uppsala universitet, med kth 
som värduniversitet. 

Bland större forskningssatsningar från externa finansiä-
rer under 2014 kan nämnas 200 mnkr från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse för sekvensering av humana genom,  
90 mnkr från Erling-Perssons Stiftelse för forskning inom 
klinisk proteomik samt 50 mnkr från Scania för uppbyggna-
den av Integrated Transport Research Lab (ITRL).

Under hösten 2014 beslutade universitetsstyrelsen om att 
utlysa tolv biträdande lektorat inom breda ämnesområden. 

Lektoraten är välfinansierade och vi förväntar oss ett starkt 
söktryck. Under hösten 2015 beräknas de första biträdande 
lektorerna vara på plats.

Fundraisingarbetet har under året resulterat i ett antal 
konkreta satsningar. Under hösten 2014 gjordes arbetet mer 
publikt genom en lansering på kth:s webb och artiklar i 
media. Huvudbudskapet var behovet av långsiktig extern 
finansiering.

Under 2014 togs beslut om 170 mnkr för investering i en ny 
superdator vid kth. Huvudfinansiärer för satsningen är 
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och 
kth. Dessutom har ett avtal skrivits med Scania om utnytt-
jande av datorn.

I slutet av 2014 kom det positiva beskedet att de två ansök-
ningarna KIC InnoLife och KIC RawMatTERS beviljades som 
nya satsningar från eit – European Institute of Innovation 
and Technology. Tillsammans med kth:s deltagande i de 
redan pågående kic:arna InnoEnergy och ict Labs kommer 
kth sannolikt att vara det universitet i Europa som har 
störst engagemang i eit.

Under våren 2014 ställde sig Scania, Astra Zeneca, Söder-
tälje kommun och regeringen bakom en nysatsning på 
Södertälje och kth:s verksamhet där. Planeringen av 
utbyggnaden i Södertälje mot nya utbildningsprogram, ett 
fördubblat antal studenter och uppbyggnad av fakultet och 
forskning pågår nu för fullt. 

Arbetet med att stärka kth:s viktiga och avgörande sam-
verkan med samhället har varit fortsatt intensivt under året. 
Strategiska partnerskap har hittills slutits med nio partner. 
Nya partner för 2014 är Sandvik och Stockholms stad. 

Under 2014 genomfördes en omfattande utvärdering av 
administrationen vid kth, Administrative Assessment 
Exercise (aae). Administrationen synades utifrån tre 
aspekter: kompetens, service och kostnad. En slutrapport 
presenterades i december 2014.

kth växer om än i en lägre takt än för tre-fyra år sedan. 
Det ekonomiska resultatet var något bättre än de prognoser 
som har presenterats under året. Det är positivt och bidrar 
till att ytterligare stärka kth:s ställning. 

kth har en stabil grund att stå på och goda förutsätt-
ningar för att ta ytterligare steg i den internationella konkur-
rensen under de kommande åren.

Peter Gudmundson
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Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Rekrytering av studenter till KTH:s utbildningar som  
startar på grundnivå

Mål för rekrytering
Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att intres-
sera ungdomar för kth:s utbildningar. Målgrupper är 
främst gymnasieungdomar, komvuxelever samt personer i 
arbetslivet. kth arbetar dessutom långsiktigt med grund-
skoleungdomar som målgrupp. kth har en kommunika-
tionsplattform, för att främja och bredda rekryteringen av 
studenter, vilken anger vad kth bör kommunicera till pre-
sumtiva studenter. Plattformen ligger också till grund för de 
aktiviteter och åtgärder som planerats, eller påbörjats, för att 
bland annat åstadkomma en jämnare könsfördelning, 
minska social snedrekrytering samt stimulera mångfalden 
avseende etnisk tillhörighet. Universitet och högskolor ska 
aktivt främja och bredda rekryteringen för vidare studier. 
Högskolan har en 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 etcetera.

Genomförda aktiviteter
I rekryteringsarbetet prioriteras det personliga mötet mel-
lan företrädare för kth och presumtiva studenter. kth har 
ett intensivt samarbete med gymnasieskolor. Detta arbete 
sker främst med så kallade studentambassadörer, cirka 45 
till antalet, som är kth:s främsta representanter i mötet med 
presumtiva studenter. Studentambassadörerna represente-
rar de flesta av kth:s utbildningar samt kth:s olika campus. 
Valet av dem sker med stor omsorg där förmågan att inspi-
rera ungdomar prioriteras högt. Studentambassadörerna 
speglar mångfalden på kth med avseende på kön, geogra-
fisk härkomst, etnicitet och social bakgrund. Alla student-
ambassadörer genomgår en bred utbildning som omfattar 
ungdomskommunikation, presentationsteknik, studentre-
kryterande budskap, målgruppskunskap och individuell 
coachning. 

Under 2014 genomförde kth:s studentambassadörer cirka 
150 skolbesök och de tog emot cirka 40 studiebesök på kth. 
Vid studiebesök från grund- och gymnasieskolor är det stu-
dentambassadörer som visar grupperna runt och informe-
rar om kth. 

Under 2014 gjordes en målgruppsundersökning med syfte 
att mäta räckvidden hos olika studentrekryterande möten 
samt i vilken utsträckning de bidrar till de övergripande 
målen att rekrytera fler studenter. Undersökningen visar att 
kth:s studentrekryterande möten når 60 procent av mål-
gruppen akademiskt ambitiösa gymnasieelever, det vill säga 
elever som har minst 16 i meritväde i sitt gymnasiebetyg, i 
årskurs 3 som läser på naturvetenskapligt eller tekniskt pro-

gram (nv-te). Av dem i målgruppen som också deltagit på 
studentambassadörernas seminarier är det 53 procent som 
sökt utbildning på kth hösten 2014, vilket går att jämföra 
med att i den totala målgruppen (samtliga avgångselever 
från gymnasiet) har 30 procent sökt till kth. Det är en skill-
nad som indikerar att studentambassadörsverksamheten 
påverkar beslutet att välja en utbildning på kth positivt.

kth:s webbplats, utbildningskatalog och personliga 
möten, som skolbesök, är de viktigaste kanalerna för att nå 
målgruppen med information inför valet av utbildning. De 
senaste åren har kth tydligt fokuserat den studentrekryte-
rande kommunikationen kring vad som händer efter utbild-
ningens slut och hur ingenjörsrollen kan se ut i arbetslivet. 
Det finns en relativt utbredd okunskap om vad en ingenjör 
är och vad han/hon arbetar med och intentionen har varit att 
försöka ge svar på dessa frågor. Till exempel har yrkesverk-
samma alumner från kth berättat om sin utbildning och sin 
nuvarande yrkesroll. En koppling mellan utbildning och 
arbetsmarknad har på så sätt gjorts. 

Webben har visat sig vara kth:s viktigaste kommunika-
tionskanal och tillsammans med övriga digitala satsningar, 
såsom sociala medier och studentbloggar, är detta ett sätt att 
göra kth tillgängligt för fler presumtiva studenter obero-
ende av geografi. Under 2014 inleddes en större satsning på 
att förändra och förbättra den nationella och internationella 
utbildningswebben. Det handlar både om strukturella och 
innehållsmässiga förändringar, som tar sin grund i systema-
tiskt analysarbete av målgruppen och trafikdata. kth kom-
mer att fokusera ytterligare på utbildningswebbarna som 
kommunikationskanal för att nå presumtiva studenter, såväl 
nationellt som internationellt. 

kth arrangerar varje år under två dagar i mars ett Öppet 
hus för att på plats i undervisningsmiljön informera om 
kth:s utbildningar. 2014 års upplaga av Öppet hus hade cirka 
1 600 besökare. 

Studentchatten innebär att presumtiva studenter från hela 
Sverige kan ställa frågor till studentambassadörerna via en 
chatt på kth:s webbplats strax före sista ansökningsdag för 
högskolestudier. Syftet med aktiviteten är främst att infor-
mera dem som ännu inte valt utbildning eller är osäkra på 
sitt val. Aktiviteten breddar rekryteringen geografiskt och 
ökar kth:s tillgänglighet. Under Studentchatten 13-15 april 
hade studentambassadörerna cirka 160 chattsamtal med  
presumtiva studenter. 

Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en stu-
dent på kth under en vanlig dags studier. Under vårtermi-
nens första månader besökte cirka 370 gymnasieelever från 
årskurs 3 kth. Av dessa var 60 procent kvinnor. kth deltar 
också i ett antal större utbildningsmässor i Göteborg, Stock-
holm, Malmö, Umeå och Luleå. Totalt besökte cirka 46 000 
personer mässorna. Enligt målgruppsundersökningen har 
43 procent av de akademiskt ambitiösa nv-te-gymnasielever 
i årskurs 3 besökt kth:s monter under dessa mässor. Gene-
rellt för kth:s studentrekryterande aktiviteter är att cirka 
hälften av de deltagande presumtiva studenterna är kvinnor. 
Cirka hälften av kth:s direkta målgrupp, tredjeårsgymnasis-
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ter på naturvetenskapliga och tekniska program, är kvinnor. 
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är målet att öka 

andelen kvinnor bland nybörjarna på ingenjörsutbildningar. 
Målet är 35 procent kvinnor på civilingenjörsutbildningarna 
och 25 procent på högskoleingenjörsutbildningarna. kth har 
arbetat fokuserat med detta under ett antal år och har under 
2014 lyckats uppnå 33 procent kvinnor på civilingenjörsut-
bildningarna. Andelen kvinnor på högskoleingenjörsutbild-
ningarna är 2014 i nivå med utvecklingsplanens mål, 25 pro-
cent. I nuläget är det största problemet rekryteringsmässigt 
att vissa inriktningar och utbildningsmiljöer fortfarande har 
kraftig övervikt av män. Arbetet med att rekrytera kvinnor 
till kth har nu till viss del styrts om till att fokusera på vissa 
ämnesområden/utbildningar och bedrivs i nära samarbete 
med de kth-skolor som ansvarar för dessa utbildningar.

Samarbete med gymnasier
Studentrekryteringen arbetar varje år fram en lista på cirka 
hundra prioriterade gymnasieskolor med syftet att besöka 
fler i kth:s målgrupp, det vill säga akademiskt ambitiösa 
gymnasieelever på nv- och te-program i hela Sverige. Listan 
är därför baserad på betygssnitt, högskoleövergång, geogra-
fisk placering, antal elever, behörighet till teknisk utbildning 
och tidigare erfarenheter/samarbeten. Nytt för 2014 är att 
kth har jobbat fram två olika prioriteringslistor. En lista för 
skolor utanför Mälardalen, där kth erbjuder alla olika typer 
av mötesformer som gymnasieskolan är intresserad av, och 
en lista för skolor inom Mälardalen, där kth i första hand 
erbjuder Student för en dag och Öppet hus. Under rekryte-
ringsåret 2013-2014 besökte kth:s studentambassadörer  
67 procent av de prioriterande gymnasieskolorna.

Vetenskapens Hus drivs av kth och Stockholms universi-
tet, med Stockholms stad som långsiktig partner och har 
som främsta syfte att öka kunskap och intresse hos unga för 
teknik, naturvetenskap och matematik. Skolelever, från för-
skola till och med gymnasium, besöker lokalerna vid Alba-
Nova eller i Bergianska trädgården och utför experiment 
och aktiviteter inom biologi, fysik, kemi, matematik eller 
teknik. Även lärarfortbildningar erbjuds inom dessa ämnen. 
Vetenskapens Hus är också värd för en mängd andra initia-
tiv med syfte att öka kunskap och intresse för teknik, natur-
vetenskap och matematik. Hit hör till exempel Teknikåttan, 
Forskarfredag, First Lego League och Mattecoach på nätet. 
Vetenskapens Hus tar emot över 45 000 besökare per år.

KTH och studieavgifter
Sedan riksdagen antog regeringens proposition om avgifter 
för utomeuropeiska studenter har den studentrekryterande 
verksamheten på kth fått ett nytt och bredare uppdrag. 
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är målet att antalet 
nya betalande studenter som registreras höstterminen 2016 
ska vara 1 000. Målet är satt som en strävan att nå samma 
antal utomeuropeiska studenter som före avgiftsinförandet. 
kth har prioriterat ett antal utvalda regioner för riktade 
satsningar. De prioriterade regionerna är fortsatt Kina, 
Indien, Sydostasien och Brasilien. För varje region finns en 

person i fakulteten med uppdrag att öka studentutbytet med 
de bästa universiteten i sin region, sprida kth:s varumärke 
och även skapa möjligheter att rekrytera masterstudenter. 
Kina fortsatte vara särskilt prioriterat, i stor utsträckning på 
grund av tekniska och kommunikationsmässiga hinder som 
tar tid att övervinna. För att nå presumtiva kinesiska beta-
lande studenter har kth därför en kinesisk webbplats med 
utbildningsinformation samt förstärkt närvaro i kinesiska 
sociala medier såsom Weibo och RenRen. Se vidare  
avsnittet Internationalisering.

Arbetet med studentambassadörer i form av internatio-
nella masterstudenter har vidareutvecklats under 2014. 
Dessa ambassadörer har till uppgift att fungera som kon-
taktytor för presumtiva internationella masterstudenter, 
representera sitt lärosäte inom ramen för olika typer av digi-
tala marknadsföringsaktiviteter, vara värdar vid besök på 
kth samt medverka vid andra former av aktiviteter med 
syfte att attrahera betalande studenter. 

kth har under året utvecklat sin målgruppsanpassade 
digitala kommunikation. På Facebook följer drygt 30 000 
internationella studenter vardagen vid kth och den nystar-
tade Twitter-kanalen följs av drygt tusen personer. De inter-
nationella masterbloggarna har i år varit tio studenter från 
fem av världens kontintenter som bloggar om sitt liv i Sve-
rige. Utöver detta besvarar studentambassadörerna dagli-
gen frågor från presumtiva studenter världen över. 

Under 2014 har kth deltagit på rekryteringsmässor i 
Indien, Kina, Indonesien, Singapore, Thailand, Vietnam, 
Turkiet och Kazakstan. Dessutom har kth medverkat vid 
ett webbsänt seminarium i Brasilien. 

Efterfrågan på KTH:s utbildningar
Efterfrågan på kth:s utbildningar som startar på grundnivå 
är fortsatt stor. Antalet förstahandssökande till dessa utbild-
ningar 2014 var 5 800 (5 729). Antalet planerade platser var  
2 360 (2 360). kth har i sin utvecklingsplan 2013–2016 målet att 
2016 ha minst 4 000 respektive 1 000 förstahandssökande till 
civilingenjörsutbildningarna respektive högskoleingenjörs-
utbildningarna. 2014 var antalet förstahandssökande 3 422 
respektive 973. 

De mest eftersökta utbildningarna som startar på grund-
nivå var, liksom tidigare, arkitektutbildningen med 880 
(1 010) och civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi 
med 747 (716) förstahandssökande. Det var även stort intresse 
för civilingenjörsutbildningarna i datateknik med 454 (452) 
och teknisk fysik med 332 (317) förstahandssökande. Flest 
förstahandssökande av högskoleingenjörsutbildningarna 
hade byggteknik och design med 226 (250). Kandidatutbild-
ningen i fastighet och finans hade 179 (174) förstahandssö-
kande.

Höstterminen 2014 startade kth sin första engelsksprå-
kiga utbildning på grundnivå, kandidatprogrammet i infor-
mations- och kommunikationsteknik. Programmet fick 143 
förstahandssökande till de planerade 30 platserna, vilket 
visar på ett intresse för engelskspråkiga utbildningar även 
på grundnivå.
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Figur 1

Totalt antal nybörjare på utbildningsprogram 2011–2014

2014 2013 2012 2011

Civilingenjörs- och arkitektutbildning 300 hp 
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

 Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män

Arkitektutbildning 110 64/36 112 65/35 140 49/51 104 53/47
Bioteknik 70 56/44 64 52/48 68 54/46 80 58/42
Civilingenjör och lärare 57 51/49 49 45/55 50 40/60 48 33/67
Datateknik 190 16/84 192 11/89 176 13/87 181 12/88
Design och produktframtagning 120 51/49 117 51/49 112 48/52 109 46/54
Elektroteknik 82 13/87 79 8/92 72 11/89 61 10/90
Energi och miljö 84 55/45 81 49/51 86 48/52 73 56/44
Farkostteknik 110 9/91 107 17/83 111 13/87 111 14/86
Industriell ekonomi 170 33/67 173 36/64 162 32/68 147 32/68
Informationsteknik 70 24/76 77 16/84 91 15/85 85 19/81
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik/Teknisk kemi 80 45/55 71 52/48 70 50/50 104 44/56
Maskinteknik 157 22/78 157 27/73 157 17/83 152 20/80
Materialdesign 50 50/50 47 28/72 45 33/67 42 21/79
Medicinsk teknik 57 44/56 56 61/39 58 59/41 56 48/52
Medieteknik 70 30/70 69 51/49 69 45/55 76 42/58
Mikroelektronik - - - - - - 51 16/84
Samhällsbyggnad 173 49/51 162 40/60 157 48/52 136 49/51
Teknisk fysik 130 16/84 142 13/87 127 13/87 127 18/82
Öppen ingång 139 37/63 137 28/72 124 32/68 123 27/73
Delsumma 1	919 35/65 1	892 33/67 1	875 32/68 1	866 32/68

Högskoleingenjörsutbildning  180 hp
Byggteknik och design 173 42/58 167 35/65 163 32/68 153 27/73
Datateknik 135 13/87 136 7/93 137 9/91 137 9/91
Elektronik och datorteknik 49 4/96 34 21/79 55 7/93 40 8/92
Elektroteknik 45 7/93 39 8/92 46 11/89 39 8/92
Kemiteknik 48 56/44 48 42/58 39 31/69 32 31/69
Maskinteknik 129 11/89 121 10/90 101 18/82 127 21/79
Medicinsk teknik 54 31/69 46 35/65 45 51/49 52 37/63
Teknik och ekonomi 82 32/68 83 29/71 90 31/69 76 28/72
Delsumma 715 25/75 674 22/78 676 23/77 656 21/79

Master- och magisterutbildning
Masterutbildningar 120 hp 1 920 33/67 1 652 30/70 1 574 32/68 1210 30/70

varav tidigare civilingenjörsutbildning termin 6 1 043 33/67 969 30/70 967 34/66 657 29/71
Magisterutbildningar 60 hp 119 43/57 146 49/51 141 43/57 130 50/50
Delsumma 2	039 33/67 1	798 31/69 1	715 33/67 1	340 32/68

Ämneslärarutbildning 270 hp 11 55/45 4 25/75 - - - -

Kandidatutbildning 180 hp 139 36/64 162 35/65 161 43/57 149 40/60

Högskoleutbildning 120 hp 40 43/57 49 22/78 42 26/74 107 38/62

Tekniskt basår, teknisk bastermin 894 33/67 818 30/70 816 33/67 804 28/72
TOTALT 5	757 33/67 5	397 31/69 5	285 32/68 4	922 30/70

Källa: Ladok
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De behörighetsgivande förutbildningarna tekniskt basår 
och teknisk bastermin hade sammanlagt 2 097 (2 082) första-
handssökande under 2014. Utbildningarna startar både vår-
termin och hösttermin. Basåret på kth Campus, med start 
på höstterminen, hade 1 212 (957) förstahandssökande vilket 
innebär att det är den mest eftersökta utbildningen på kth.

Antalet ansökningar till kth:s master- och magisterut-
bildningar ökar. Antalet sökande minskade drastiskt i sam-
band med införandet av studieavgifter 2011, men har sedan 
2011 ökat från cirka 5 000 till drygt 8 000 sökande 2014. Av  
8 153 (6 886) webbanmälningar till de engelskspråkiga utbild-
ningarna på avancerad nivå inför höstterminen 2014 var  
5 858 (4 488) avgiftsskyldiga varav 2 715 (2 185) betalade anmäl-
ningsavgiften. Till svenskspråkiga magisterutbildningar 
(tre utbildningar) var det 153 (200) förstahandssökande.

Förutom antagning till kth:s egna utbildningar koordinerar 
kth fem masterprogram inom Erasmus Mundus Action 1, vil-
ket bland annat innebär att kth administrerar hela antag-
ningsprocessen för dessa program. kth samordnar också 
antagningen till det paraplyprogram med åtta olika spår som 
ges inom kic ict Labs inom ramen för European Institute of 
Innovation and Technology (eit). Av de antagna påbörjar 
vissa studenter sina studier på ett annat lärosäte än kth och 
en del studerar inte alls på kth utan enbart på partneruni-
versiteten. Till programmen inom Erasmus Mundus inkom 1 
697 (1 792) ansökningar och till eit-programmet 1 688 (2 030). 

All antagning till kth:s utbildningar sker i nationellt sam-
ordnade antagningsomgångar i antagningssystemet nya 
som förvaltas av Universitets- och högskolerådet (uhr). 
Även antagning till program inom ramen för europeiska 
samarbeten som Erasmus Mundus och eit genomförs via 
uhr:s antagningssystem. 

Utbildningsutbudet
kth är ett utpräglat programuniversitet. Mindre än två pro-
cent av kth:s totala utbildningsvolym ges i form av fristå-
ende kurser. De prioriteringar som görs i utbildningsutbudet 
görs därför mellan program och programtyper.

kth tilldelades medel från och med höstterminen 2012 för 
ytterligare permanenta utbildningsplatser; 150 till civilin-
genjörsutbildning och tolv till utbildningen civilingenjör och 
lärare. För 2013 tilldelades kth medel motsvarande 45 per-
manenta platser inom civilingenjörsutbildningarna och tio 
platser inom högskoleingenjörsutbildningarna. kth förde-
lade dessa platser till de utbildningar som uppvisat ett 
ökande söktryck de senaste åren. 

Dimensioneringen av platser till de utbildningar som star-
tar på grundnivå har bibehållits 2014. Planeringstalet totalt 
för dessa utbildningar var oförändrat 2 360. Detta inkluderar 
även ämneslärarutbildning i teknik och ytterligare ett ämne 
för grundskolans årskurs 7–9, med 15 planerade platser som 
dock inte heller 2014 kunde utnyttjas till fullo på grund av få 
sökande.

Inför 2014 valde kth att öka dimensioneringen på master- 
och magisterutbildningarna till totalt 700 planerade platser, 
främst för att kunna möta ett ökat antal sökande från Sverige 

och resten av Europa. kth har som mål i sin utvecklings- 
plan att antalet externt rekryterade nybörjare från eu/ees/
Schweiz höstterminen 2016 ska vara 700.

Alternativt urval, matematik- och fysikprov
kth har sedan 2011 testat ett matematik- och fysikprov 
(mafy) vid antagning till civilingenjörsprogrammen i tek-
nisk fysik och farkostteknik. Kandidatprogrammet i simule-
ringsteknik och virtuell design har deltagit sedan 2012 och 
civilingenjörsprogrammet i elektroteknik har anslutit från 
2013. Provet ges i samarbete med Chalmers som har använt 
det som urvalsmodell sedan 2007. 

mafy-provet syftar till att undersöka om detta är ett 
urvalsinstrument som kth kan använda för att fånga upp 
blivande studenter med goda förutsättningar att lyckas med 
studierna. Maximalt en tredjedel av platserna till dessa pro-
gram kan tilldelas sökande med godkänt resultat på mafy. 
För att kunna antas via mafy måste ett minimiresultat på 
provet nås.

kth har under 2014 gjort en utvärdering av matematik- 
och fysikprovet vid kth. De tre år studien pågått (2011–2013) 
har 41, 20 respektive 34 sökande antagits till teknisk fysik 
genom denna urvalsgrupp. För farkostteknik är siffrorna  
4, 1 respektive 1. Till civilingenjörsprogrammet i elektro- 
teknik antogs två sökande 2013. Ingen har antagits till kandi-
datprogrammet via mafy. 

Utvärderingen har koncentrerats till civilingenjörspro-
grammet i teknisk fysik då det är där det finns flest antagna 
via provet. Drygt hälften av dem som antagits i mafy-grup-
pen hade troligen inte kommit in om de inte gjort ett bra 
resultat på provet. Urvalsgruppen har fler som påbörjar sin 
utbildning och färre som avbryter studierna än i de andra 
urvalsgrupperna. Beträffande studieprestation presterar de 
något sämre än de som antagits på betyg, men bättre än 
övriga urvalsgrupper (högskoleprov och de som gått tek-
niskt basutbildning). En negativ aspekt av provet är könsför-
delningen. Av de som antas i mafy-gruppen är endast sex 

Figur 2

Andel kvinnor och män av nybörjare 2005–2014
i procent

 Arkitekt/civilingenjör, kvinnor
 Högskoleingenjör, kvinnor
 Arkitekt/civilingenjör, män
 Högskoleingenjör, män

Källa: Ladok
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Figur 3

Examina på grund- och avancerad nivå 2011–2014

2014 2013 2012 2011

 
Totalt

Andel (%)
kvinnor/män

 
 Totalt

Andel  (%)
kvinnor/män

 
Totalt

Andel (%)
kvinnor/män

 
Totalt

Andel (%) 
kvinnor/män

Arkitektexamen 270hp/300hp 100 49/51 85 54/46 82 52/48 78 67/33

Civilingenjörsexamen 270hp/300hp 1	141 30/70 908 31/69 838 30/70 850 29/71
Bioteknik 36 53/47 28 71/29 51 67/33 43 70/30
Civilingenjör och lärare 27 52/48 21 43/57 19 63/37 26 38/62
Datateknik 87 13/87 70 10/90 68 4/96 56 13/87
Design och produktframtagning 84 58/42 93 48/52 62 47/53 55 42/58
Elektroteknik 76 13/87 44 5/95 54 11/89 67 12/88
Farkostteknik 102 11/89 62 10/90 84 7/93 64 16/84
Industriell ekonomi 141 35/65 102 41/59 70 26/74 76 22/78
Informationsteknik 24 8/92 37 5/95 19 11/89 28 13/87
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 55 56/44 39 49/51 54 41/59 51 67/33
Lantmäteri 8 38/62 12 25/75 3 67/33 5 20/80
Maskinteknik 127 20/80 89 28/72 79 16/84 85 20/80
Materialdesign 44 27/73 29 28/72 23 26/74 19 11/89
Materialteknik 0 0/0 1 0/100 2 0/100 3 0/100
Medicinsk teknik 15 80/20 15 47/53 1 100/0 0 0/0
Medieteknik 38 29/71 42 31/69 19 37/63 48 23/77
Mikroelektronik 21 24/76 9 11/89 10 10/90 11 18/82
Samhällsbyggnad 123 33/67 123 49/51 130 48/52 125 41/59
Teknisk fysik 119 21/79 83 16/84 76 25/75 73 15/85
Väg- och vattenbyggnadsteknik 7 43/57 8 0/100 10 30/70 13 23/77
Ej inom program/ej inriktning 7 43/57 1 0/100 4 25/75 2 100/0

Högskoleingenjörsexamen 180 hp 353 27/73 325 26/74 321 25/75 250 24/76

Teknologie masterexamen 120 hp 1	237 30/70 1	287 29/71 1056 29/71 708 31/69
varav även civilingenjörsexamen1) 493 31/69 428 34/66 156 35/65 12 33/67

Teknologie masterexamen, gemensam examen 120 hp 7 14/86 15 7/93 0 0/0 0 0/0

Teknologie magisterexamen 60 hp 102 40/60 103 46/54 83 41/59 123 40/60

Teknologie magisterexamen 240 hp2) 16 25/75 18 11/89 33 30/70 43 40/60

Magisterexamen 90 hp2) 2 100/0 5 40/60 5 60/40 5 40/60

Teknologie kandidatexamen 180 hp 757 34/66 559 36/64 347 39/61 233 40/60

Högskoleexamen 120 hp 29 17/83 66 50/50 68 49/51 34 47/53

1) Vid KTH aktuellt år eller tidigare
2) Enligt äldre bestämmelser

Källa: Ladok

procent kvinnor, medan andelen kvinnor av de som påbörjar 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik är betydligt högre, 
mellan 13 och 18 procent 2011–2014.

Höstterminen 2014 antogs 43 sökande till teknisk fysik, två 
till farkostteknik och fyra till elektroteknik via mafy.

Nybörjare
Under 2014 påbörjade totalt 2 634 (2 566) nybörjare i årskurs 1 
studier på kth:s traditionella utbildningsprogram som leder 
till yrkesexamen, varav 1 919 (1 892) på arkitektutbildningen 
och civilingenjörsutbildningarna och 715 (674) på högskolein-
genjörsutbildningarna. Se vidare figur 1 för ytterligare detaljer.
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Antalet nybörjare inom masterutbildningarna var 1 920 
(1 652). Av dessa är 877 (683) nya studenter på kth:s master-
program medan 1 043 (969) sedan tidigare också är studenter 
inom ett civilingenjörsprogram. Civilingenjörsutbildningar-
nas två avslutande år är samtidigt masterprogram vilket 
innebär att civilingenjörsstudenterna registreras som 
nybörjare på ett masterprogram när de påbörjar det fjärde 
året på sin civilingenjörsutbildning. Magisterutbildning-
arna hade 119 (146) nybörjare.

Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade 179 
(311) nya studenter de senare delarna av kth:s civilingenjörs-
utbildningar under 2014. Det finns även möjlighet att påbörja 
de senare delarna av ett masterprogram, vilket 98 (119) stu-
denter gjorde. 

Av det totala antalet nybörjare på kth 2014 var 33 procent 
kvinnor och 67 procent män. kth har som mål 2016 att andelen 
kvinnor av nybörjarna på civilingenjörsprogram och högsko-
leingenjörsprogram ska vara minst 35 respektive 25 procent. 
Av nybörjarna på civilingenjörsprogrammen var totalt 33 (31) 
procent kvinnor och 67 (69) procent män. Av nybörjarna på 
högskoleingenjörsprogrammen 2014 var totalt 25 (22) procent 
kvinnor och 75 (78) procent män, vilket är i nivå med utveck-
lingsplanens mål. Fördelningen mellan män och kvinnor skil-
jer sig emellertid kraftigt åt mellan kth:s olika program. Se 
vidare figur 1 för könsfördelning på programtyper och pro-
gram, samt figur 2 för utveckling de senaste 10 åren. 

Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civilingen-
jörsutbildningarna 2014 var 20 år, för både kvinnor och för 
män. För nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna var 
medianåldern 22 år för kvinnor och 21 år för män. Median-
åldern för både kvinnor och män på master- och magister-
program var 24 år. För teknisk basutbildning var medianål-
dern 21 år för båda könen. Detta är i stort sett samma nivåer 
som 2013. 

Examina
I kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 är målen för antalet 
examina 4 120 civilingenjörer, 380 arkitekter, 1 750 masterexa-
mina utan föregående studier på civilingenjörsprogram vid 
kth och 1 110 högskoleingenjörer under perioden. Under 2014 
utfärdades totalt 1 141 (908) civilingenjörsexamina, 100 (85) 
arkitektexamina, 744 (859) masterexamina för studenter som 
inte också tagit ut en civilingenjörsexamen på kth och 353 
(325) högskoleingenjörsexamina. Det innebär att kth har 
goda möjligheter att nå utvecklingsplanens mål gällande 
examina, om antalet examina de kommande två åren håller 
samma volym som 2014.

Totalt utfärdade kth 2014 1 237 (1 287) teknologie master-
examina och 102 (103) teknologie magisterexamina, 60 hög-
skolepoäng. Av de studenter som erhållit masterexamen har 
493 också erhållit civilingenjörsexamen under 2014 eller tidi-
gare. 

Antalet teknologie kandidater fortsätter att öka från före-
gående år. Av uttagna 757 (559) teknologie kandidatexamina 
har 594 (432) tagits ut av studenter på civilingenjörsprogram 
och 82 (67) av studenter på arkitektprogram. 

Uppgifterna ovan visar att många studenter på kth väljer 
att ta ut flera examina grundat på samma studier. Vanligast 
är att ta ut civilingenjörsexamen i kombination med teknolo-
gie masterexamen och teknologie kandidatexamen. Drygt  
40 procent av dem som tog ut en civilingenjörsexamen 2014 
har också tagit ut en eller två examina till, som grundar sig 
på samma studier. Detta tar naturligtvis ökade resurser i 
anspråk.

Andelen kvinnor bland examinerade civilingenjörer upp-
gick till 30 (31) procent och andelen män till 70 (69) procent, 
för arkitekter var andelen kvinnor 49 (54) procent och ande-
len män 51 (46) procent. Se vidare figur 3 för könsfördelning 
på programtyper och program. 

kth utfärdar också masterexamina gemensamt med andra 
universitet. Antalet utfärdade examina gemensamt med 
andra universitet var sju under 2014. De examina som nu ut-
färdats grundar sig på ett utbildningssamarbete inom Eras-
mus Mundus. Arbete pågår med att etablera fler utbildnings-
samarbeten som ska leda till gemensam examen. Bedöm- 
ningen är därför att denna typ av examina kommer att öka.

Under 2014 utfärdades 14 (7) magisterexamina och 138 (26) 
masterexamina till dem som betalat studieavgift för sina  
studier på kth. Dessa examina ingår i de uppgifter som 
redovisas ovan.

Prestationer
Antalet anslagsavräknade helårsstudenter och helårspresta-
tioner i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2014 
uppgår totalt till 12 004 respektive 10 207. För 2013 var såväl 
antalet helårsstudenter som helårsprestationer lägre. Det 
finns två huvudanledningar till detta. Den ena anledningen 
till färre prestationer 2013 var en planerad minskning av 
utbildningsvolymen för att möta neddragningen av takbe-
loppet 2013. Den andra är att kth från och med läsåret 2013/14 
ändrade läsårsplaneringen till att huvuddelen av examina-
tionen i slutet på höstterminen nu äger rum i januari i stället 
för som tidigare i december. Det innebär att 2013 var ett år 
som saknade en stor del av examinationen för en termin. En 
viss del av examinationen för höstterminen kommer även 
fortsättningsvis att ligga sent i december. För utfallet 2014 
innebär det att 358 helårsprestationer som registrerats i janu-
ari 2014 hör till examination som ägde rum i december 2013.

Av det totala antalet helårsstudenter hänför sig 93 procent 
till utbildningsområdena teknik och naturvetenskap. kth 
har möjlighet att avräkna högst 123 helårsstudenter respek-
tive helårsprestationer mot utbildningsområdet design. 
Designområdet omfattar dock 349 helårsstudenter och  
330 helårsprestationer för 2014. De helårsstudenter och hel-
årsprestationer som överstiger 123 avräknas mot utbild-
ningsområdet teknik. 

Prestationsgraden för kth:s utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå är 85 (78) procent räknat som antal helårs-
prestationer i relation till antalet helårsstudenter. Universi-
tetskanslersämbetet (ukä) har på uppdrag av regeringen 
tagit fram ett nytt sätt att mäta prestationsgraden. Det 
användes för första gången i ukä:s redovisning av presta-
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Figur 4

Helårsstudenter (HST) och prestationsgrad (pr grad) 2011–2014

2014 2013 2012 2011

Civilingenjörs- och arkitektutbildningar 270/300 hp HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%)
Arkitekt 521 91 479 87 495 94 460 91
Bioteknik 184 87 166 85 201 92 259 88
Civilingenjör och lärare 156 84 133 76 122 87 122 93
Datateknik 635 86 558 70 563 91 614 91
Design och produktframtagning 365 86 345 77 384 94 460 87
Elektroteknik 257 80 187 73 182 93 218 86
Energi och miljö 232 90 209 77 158 85 89 87
Farkostteknik 374 87 347 74 327 95 380 87
Industriell ekonomi 538 85 507 75 585 90 612 85
Informationsteknik 249 86 242 75 240 79 227 70
Lantmäteri 1 114 1 160 1 56 0 678
Maskinteknik 498 89 477 85 526 92 570 95
Materialdesign 138 95 117 78 128 103 153 90
Materialteknik 0 84 0 57 0 651 0 195
Medicinsk teknik 141 77 135 73 140 81 141 83
Medieteknik 221 86 210 82 250 88 301 92
Mikroelektronik 36 107 58 88 104 91 141 69
Samhällsbyggnad 477 93 510 86 633 93 701 87
Teknisk fysik 468 85 437 76 457 88 513 85
Teknisk kemi/Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 191 82 165 85 218 88 302 87
Väg- och vattenbyggnadsteknik 1 312 1 132 1 168 2 100
Öppen ingång 136 85 121 78 123 84 122 74
Delsumma 5	819 87 5	404 79 5	837 91 6	386 87

tillkommer, inom masterprogram 1 754 84 1 460 71 1 056 80 327 68

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Byggteknik och design 446 89 414 79 429 98 399 87
Datateknik 300 82 273 73 290 84 282 84
Datateknik och elektronik 1 36 1 116 1 124 4 191
Elektronik och datorteknik 72 71 65 71 72 79 67 78
Elektroteknik 99 83 99 68 100 79 81 80
Informationssystem 0 0 0 0 0 82 0 120
IT-affärssystem 0 153 0 0 0 0 0 0
Kemiteknik 93 80 78 79 83 85 86 84
Maskinteknik 287 92 266 81 282 89 270 84
Medicinsk teknik 87 77 82 79 104 72 107 72
Medieteknik 1 122 1 265 3 120 11 135
Mekatronik och industriell IT 0 0 0 38 1 110 1 108
Teknik och ekonomi 147 85 145 85 165 85 136 85
Teknik och hälsa 0 0 0 0 0 320 1 378
Delsumma 1	532 85 1	425 78 1	530 88 1	445 85

Masterutbildningar 120 hp 2	643 87 2	269 81 2	295 89 2	386 85
varav inom civilingenjörsutbildning 1 754 84 1 460 71 1 056 80 327 68

Magisterutbildning 60/90 hp 102 89 110 89 118 94 131 96

Ämneslärarutbildning 270 hp 4 46 1 55 - - - -

Kandidatutbildning 180 hp 336 86 331 77 332 87 316 80

Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning 72 90 67 86 105 91 153 88

Tekniskt basår, teknisk bastermin 661 67 580 68 634 72 596 71

Inkommande utbytesstudenter 609 83 707 80 1	134 90 1	167 86

Vidareutbildning 207 60 221 67 379 58 506 59

Övrigt1) 19 98 26 96 14 189 212 70
Totalt 12	004 85 11	143 78 12	377 88 13	296 84

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter 
1) För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever

Källa: Ladok
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Figur 5

Helårsstudenter (HST) 2011–2014

2014 2013 2012 2011

HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män
Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp 5 819 33/67 5 404 32/68 5 837 32/68 6 386 32/68

tillkommer, inom masterprogram 1 754 32/68 1 460 32/68 1 056 31/69 327 29/71
Högskoleingenjörsutbildning 180 hp 1 532 23/77 1 425 22/78 1 530 23/77 1 445 23/77
Masterutbildning 120 hp 2 643 32/68 2 269 31/69 2 295 30/70 2 386 28/72

varav inom civilingenjörsutbildning 1 754 32/68 1 460 32/68 1 056 31/69 327 29/71
Magisterutbildning 60/90 hp 102 45/55 110 45/55 118 45/55 131 44/56
Ämneslärarutbildning 270 hp 4 52/48 1 25/75 - -/- - -/-
Kandidatutbildning 180 hp 336 44/56 331 41/59 332 37/63 316 35/65
Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning 72 30/70 67 22/78 105 36/64 153 45/55
Tekniskt basår, teknisk bastermin 661 33/67 580 31/69 634 33/67 596 28/72
Inkommande utbytesstudenter 609 30/70 707 31/69 1 134 30/70 1 167 29/71
Vidareutbildning 207 38/62 221 35/65 379 36/64 506 37/63
Övrigt 1) 19 70/30 26 56/44 14 75/25 212 38/62
Totalt 12	004 32/68 11	143 31/69 12	377 31/69 13	296 30/70

1) För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever 

Källa: Ladok

Figur 6

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde 2011–2014

2014 2013 2012 2011

Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR
Design1) 123 123 123 123 123 123 123 123
Humanistiskt 343 251 377 254 461 391 497 419
Juridiskt 50 52 52 38 76 72 100 95
Naturvetenskapligt 2 363 1 852 2 142 1 623 2 348 1 945 2 454 1 891
Samhällsvetenskapligt 349 319 363 308 465 447 566 543
Tekniskt 8 769 7 606 8 087 6 398 8 905 7 917 9 556 8 133
Verksamhetsförlagd utbildning 6 5 0 0 - - - -
Totalt 12	004 10	207 11	143 8	742 12	377 10	895 13	296 11	204

Avrundningseffekter förekommer i tabellen
1) Verkligt utfall på utbildningsområdet design 2014 var 349 HST och 330 HPR. HST och HPR som överstiger 123 är redovisas som tekniskt utbildningsområde 

Källa: Ladok

Figur 7

Helårsstudenter (HST) och prestationsgrad (pr grad) studieavgiftsfinansierad utbildning 2011–2014

2014 2013 2012 2011

HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%)
Arkitekt- och civilingenjörsutbildning 0 68 0 158 0 125 1 35
Högskoleingenjörsutbildning 1 48 0 62 0 0 0 0
Masterutbildning 389 85 306 68 221 88 56 73
Magisterutbildning 12 104 14 89 14 93 10 79
Fristående kurser 0 212 9 58 4 90 1 53
Science without Borders 18 80 6 56 - - - -
Summa 420 85 330 69 239 89 67 73

Källa: Ladok

tionsgrad som presenterades i december 2013. Helårspresta-
tionerna är där kopplade till helårsstudentregistreringar för 
samma studenter och att helårsprestationerna gjorts samma 
termin som helårsstudentregistreringen eller de tre efterföl-
jande terminerna. kth har valt att behålla det traditionella 
sättet att mäta prestationsgraden, det vill säga att helårs-
prestationerna relateras till helårsstudenter under samma 

år. ukä:s metod innebär två års eftersläpning i redovis-
ningen.

Utöver de anslagsavräknade prestationerna har de beta-
lande studenterna genererat 420 helårsstudenter och 357 hel-
årsprestationer under 2014. 

Andelen kvinnor av helårsstudenterna är 32 procent och 
det är i samma nivå som de senaste åren. Inom civilingen-
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Figur 8

Helårsstudenter och helårsprestationer 2005–2014

 Helårsstudenter
 Helårsprestationer

Med helårsstudenter avses antalet studenter som har påbörjat
studier på en kurs multiplicerat med kursens högkolepoäng dividerat med 60

Med helårsprestationer avses totala antalet godkända högskolepoäng på kurs 
eller delkurs dividerat med 60

Källa: Ladok
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jörsutbildningarna och arkitektutbildningen är andelen 
kvinnor 33 procent och inom högskoleingenjörsutbildning-
arna är den 23 procent. Masterutbildningarna har 32 procent 
kvinnor och 68 procent män.

Studenter som inte tar poäng
kth ska även 2014, i enlighet med regleringsbrevet, redovisa 
studenter som inte tar poäng. Redovisningen omfattar anta-
let helårsstudenter som varit registrerade på kurser under 
höstterminen 2013 och som inte tagit några poäng på dessa 
under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Ladokkon-
sortiet hade inför årsredovisningen 2013 i uppdrag att utar-
beta ett gemensamt sätt att ta fram uppgifter om detta. Kon-
sortiet tog också på uppdrag av lärosätena fram en alternativ 
definition för studenter som inte tar poäng. Den innebär att 
studenter som uppvisat aktivitet (godkänt eller underkänt 
resultat eller avbrott) som finns registrerad i Ladok, inte räk-
nas som inaktiv. kth har tagit fram uppgiften med båda 
metoderna.

För kth:s del innebär det att av 5 413 (6 301) helårsstudenter 
totalt höstterminen 2013 saknar 497 (589) helårsstudenter 
resultat (godkänt eller underkänt) och avbrott enligt det sätt 
som lärosätena förordar, medan det är 709 (871) helårsstuden-
ter som inte tagit någon poäng enligt regleringsbrevets defi-
nition. 

kth har analyserat resultaten på en mer detaljerad nivå. 
Inaktivitet med avseende på undervisningsform uppvisar 
stora skillnader. Utbildning som ges på distans har betydligt 
större inaktivitet än kurser som ges på campus. Val av metod 
påverkar inte detta. För kth uppgår volymen kurser som ges 
på distans endast till någon procent av den totala volymen 
helårsstudenter. Vid en jämförelse av kvinnors och mäns 
inaktivitet så är det ingen noterbar skillnad mellan meto-
derna. Kvinnor uppvisar något lägre inaktivitet än män. 

Kursen examensarbete uppvisar också relativt ofta stu-
denter som inte tagit poäng eller uppvisat aktivitet. En stor 
del av examensarbetskurserna på kth omfattar 30 högskole-
poäng. Erfarenheten visar att dessa kurser ibland kan dra ut 
på tiden mer än ett år och då är den stipulerade mättiden för 
kort för att resultat eller aktivitet ska påvisas. Examensar-
bete påbörjas löpande under läsåret. Vissa examensarbeten 
har alltså påbörjats sent på terminen och den reella mättiden 
är då kortare än ett läsår. Examensarbetet är i regel inte 
momentindelat.

Om man analyserar studenter som inte tar poäng med 
avseende på utbildningsområde kan man notera att utbild-
ningsområdet naturvetenskap uppvisar en betydligt större 
andel av helårsstudenter som inte tagit poäng jämfört med 
metoden att ta hänsyn till någon form av resultat. Utbild-
ningsområdet naturvetenskap innefattar på kth kurser 
inom matematik och annan grundläggande naturvetenskap, 
som oftast läses i början av civilingenjörs- och högskolein-
genjörsutbildningarna. Många av dessa kurser är stora i 
omfattning och har en teoretisk inriktning. Särskilt stora 
skillnader mellan metoderna kan noteras för grundläggande 
kurser inom matematik, som i vissa fall mer än halverar 

antalet helårsstudenter som inte har resultat om man också 
tar hänsyn till resultat som inte genererar poäng. Skillnaden 
mellan metoderna påvisar att studenterna genomför exami-
nation men i högre grad misslyckas inom dessa kurser än 
inom andra områden. De studenter som faktiskt genomför 
examination bör inte räknas som inaktiva, enligt kth:s 
mening. 

Studieförberedande kurser mellan gymnasieskola  
och högskola
kth har även under 2014 erbjudit sökande till tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade studieförbere-
dande kurser mellan gymnasieskola och högskola. Kurserna 
ska stödja nybörjare och underlätta övergången från gymna-
sieskolan till högskolan.

kth samverkar med flera andra högskolor och universitet 
i de överbryggande studieförberedande kurserna i matema-
tik. Studenterna registreras och examineras på det lärosäte 
de söker till. Kurserna i matematik har haft 1 329 (1 894) delta-
gare vilket är en minskning med 30 procent. Under 2014 
erbjöd kth också överbryggande kurser mellan gymnasie-
skola och högskola i andra ämnen. Det gäller fysik, datatek-
nik samt samhällsbyggnad och arkitektur. De överbryg-
gande kurserna hade sammanlagt 2 740 (3 174) deltagare.

Teknisk basutbildning
Tekniskt basår är en ettårig behörighetsgivande utbildning 
som vänder sig till studenter som inte nått fullständig behö-
righet till kth:s utbildningar under sina gymnasiestudier. 
Basåret sträcker sig över två terminer och ger komplette-
rande utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik och 
kemi. Det är även möjligt att endast söka till den andra ter-
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minen 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-
ingenjörsutbildningar eller högskoleingenjörsutbildningar. 
För sista året gav kth 2014 även en teknisk bastermin i kom-
bination med högskoleingenjörsutbildning i medicinsk tek-
nik respektive teknik och ekonomi.

Under 2014 började 894 studenter på de tekniska basutbild-
ningarna jämfört med 818 året före. Av dessa nybörjare var 
33 (30) procent kvinnor och 67 (70) procent män. Utfallet för 
2014 är 661 (580) helårsstudenter och 440 (396) helårsprestatio-
ner.

Av dem som började på basutbildningen höstterminen 2013 
eller vårterminen 2014 har 44 (44) procent, eller totalt 376 (349) 
studenter (30 procent kvinnor och 70 procent män), fortsatt på 
en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning på kth 
under 2014. Majoriteten, 78 procent, av de som fortsätter sina 
studier på kth, gör det på en civilingenjörsutbildning.

Studentinflytande på KTH
Universitetsstyrelsen beslutade under 2013 att Tekniska 
Högskolans Studentkår (ths) får fortsatt ställning som stu-
dentkår vid hela kth från och med den 1 juli 2013 till och med 
30 juli 2016. kth och ths har sedan länge ett samarbete där 
kth:s studenter är representerade inom alla beslutande 
organ och i så gott som alla beredande grupper och arbets-
grupper. Här kan till exempel nämnas universitetsstyrelse, 
fakultetsråd, kth:s ledningsgrupp, rektorsgrupp, utbild-
ningsutskott, anställningsutskott, disciplinnämnd, skolor-
nas strategiska råd, tjänsteförslagsnämnder samt arbets-
grupper 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 
representerar olika delar av kth samt även i möjligaste mån 
avspeglar social, etnisk och kulturell mångfald.

En viktig studentaktivitet som kth och ths samverkar 
kring är mottagningen av nya studenter. Mottagningen 
organiseras av äldre studenter och ansvarig personal. Mot-
tagningsaktiviteterna sker i samverkan med studenterna 
inom studentkårens sektioner. De senaste åren har särskild 
kraft lagts på att utveckla mottagningen för internationella 
studenter.

Karriär
Verksamheten vid kth Karriär fokuserar på två områden. 
Det ena är att stötta kth:s skolor att själva erbjuda karriär-
utveckling för sina studenter under grundutbildningen. Det 
andra är att, i egen regi, erbjuda karriärutveckling i form av 
utbildning, personlig utveckling samt möten med yrkes-
verksamma. Under 2014 har arbetet med att tydliggöra fokus 
samt kompetensutveckling av skolornas studievägledare 
fortsatt. kth Karriär har målet att tillsammans med skolor-
nas studievägledare integrera karriärutveckling i kth:s pro-
gram. Som ett delsteg erbjuds studievägledarna fortbildning 
på området.

E-lärande
Ett mål i kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är att e-lärande ska 
vara en självklar del av kth:s utbildning. Inom området sker 
en snabb utveckling. Styrgruppen för utveckling av kth:s 
gemensamma lärmiljöer har tagit fram en vision för 
e-lärande vid kth 2016. kth:s utvecklingsplan lyfter särskilt 
fram kopplingen mellan pedagogiskt utvecklingsarbete och 
nätbaserat lärande som ett stöd till studenternas lärande. 
Som en del i den globala konkurrensen om de bästa studen-
terna ingår att tillgängliggöra kurser, eller delar av kurser, 
via nätet, vilket kräver kunskap om och utveckling av den 
pedagogik som krävs. kth är sedan många år mycket aktivt 
inom e-lärande och detta ska fortsätta. kth arbetar därför 
aktivt med implementering av e-lärande i utbildningspro-
grammen och investerar också i infrastruktur. kth har där-
för under 2014 inrättat ett förvaltningsobjekt som organise-
rar stödet för e-lärande. Utvecklingsarbetet ska vara en 
integrerad del i det pedagogiska program som nu utarbetas 
inom kth. Ökad kvalitet i utbildningarna ska stå i förgrun-
den och de digitala resurserna ska vara nyttiga och enkla att 
använda. 

Sfinx
Utbildningen Svenska för ingenjörer i Stockholms län 
(Sfinx) började i projektform 2008 men är nu en samordnad 
utbildning som ingår i ordinarie verksamhet.

Sfinx är ett unikt samarbete mellan kth, Järfälla kom-
mun, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Under 18 månader får ingenjörerna läsa svenska från nivån 
svenska för invandrare till och med gymnasienivå samt eng-
elska och teknik. De får också information om svenskt 
näringsliv och den svenska arbetsmarknaden. 

Sammantaget syftar utbildningen till att underlätta inträ-
det på den svenska arbetsmarknaden genom ett arbetssätt 
med parallella processer för studenten. Samtidigt som stu-
denterna läser kurser, så har de möjlighet att delta i ett men-
torskapsprogram som Sveriges Ingenjörer ansvarar för och 
att auskultera/ta poäng på kurser inom sitt ingenjörsområde 
på kth. 

Under 2014 har Sfinx utökat samarbetet med näringslivet. 
Inom samarbetet har det anordnats träffar på kth för Sfinx-
studenter där bland andra Boliden och Sandvik har deltagit.

En annan ny tendens under 2014 är att näringslivet har 
börjat kontakta Sfinx för att rekrytera personer med rele-
vant kompetens. En anledning till detta kan vara att Sfinx 
nu har etablerat sig som begrepp under de sex år som utbild-
ningen funnits.

Cirka 120 studenter deltar i utbildningen varje år och totalt 
har över 650 studenter deltagit i Sfinx. Liksom under 2013 har 
studenterna under 2014 i stor utsträckning auskulterat på 
kurser på grund- och avancerad nivå i stället för att följa hela 
kurser. Redovisning har skett i form av rapporter integre-
rade i svenskundervisningen som bidragit till betyg i 
svenska.

Efter avslutad utbildning har cirka 45 procent av delta-
garna i den senaste kullen ingenjörsrelaterade arbeten.
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Figur 9

Nyantagna och registrerade studerande på forskarnivå 2011–2014

2014 2013 2012 2011

 
Totalt antal nyantagna per forskningsämnesgrupp
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Biologi 1 0/100 1 0/100 8 62/38 9 33/67
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 35 14/86 49 20/80 49 27/73 38 21/79
Ekonomi och näringsliv 12 58/42 12 33/67 38 47/53 18 56/44
Elektroteknik och elektronik 41 12/88 62 23/77 53 26/74 31 19/81
Filosofi, etik och religion 1 0/100 1 0/100 3 0/100 2 50/50
Fysik 28 7/93 31 16/84 21 33/67 22 23/77
Historia och arkeologi 0 0/0 4 75/25 0 0/0 2 0/100
Hälsovetenskap 3 100/0 2 50/50 8 38/6 2 0/100
Industriell bioteknik 20 50/50 14 57/43 15 53/47 18 44/56
Kemi 9 44/56 7 57/43 24 42/58 29 52/48
Kemiteknik 34 32/68 20 35/65 30 60/40 19 42/58
Konst 4 75/25 1 100/0 4 75/25 1 0/100
Maskinteknik 34 29/71 28 18/82 41 22/78 49 20/80
Matematik 12 25/75 6 67/33 7 14/86 7 0/100
Materialteknik 25 20/80 35 34/66 51 25/75 54 26/74
Medicinteknik 3 0/100 2 100/0 5 20/80 4 0/100
Naturresursteknik 6 33/67 4 75/25 13 23/77 8 25/75
Samhällsbyggnadsteknik 33 42/58 33 39/61 38 26/74 32 28/72
Utbildningsvetenskap 4 75/25 0 0/0 8 62/38 0 0/0
Annan teknik 0 0/0 4 0/100 4 25/75 5 20/80
Totalt antal nyantagna 305 29/71 316 30/70 420 34/66 350 29/71
Totalt antal registrerade 2	168 30/70 2	184 30/70 2	160 29/71 1	968 29/71
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Nyantagna till lic per forskningsämnesgrupp
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Totalt 
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Totalt 
antal

Andel (%) 
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Biologi 0 0/0 0 0/0 6 67/33 8 38/62
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 3 0/100 3 0/100 0 0/0 1 0/100
Ekonomi och näringsliv 0 0/0 1 0/100 1 0/100 0 0/0
Elektroteknik och elektronik 3 0/100 3 0/100 1 0/100 0 0/0
Filosofi, etik och religion 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1 0/100
Fysik 4 0/100 1 0/100 7 43/57 7 0/100
Hälsovetenskap 0 0/0 0 0/0 4 75/25 0 0/0
Industriell bioteknik 3 0/100 2 50/50 1 100/0 1 100/0
Kemi 0 0/0 2 100/0 3 100/0 2 100/0
Kemiteknik 4 25/75 7 29/71 6 67/33 4 75/25
Konst 2 100/0 0 0/0 2 50/50 1 0/100
Maskinteknik 5 20/80 4 0/100 9 22/78 9 22/78
Materialteknik 2 0/100 4 50/50 10 20/80 6 67/33
Naturresursteknik 1 0/100 0 0/0 5 20/80 1 100/0
Samhällsbyggnadsteknik 10 30/70 15 47/53 15 33/67 16 38/62
Utbildningsvetenskap 2 100/0 0 0/0 1 100/0 0 0/0
Annan teknik 0 0/0 1 0/100 0 0/0 1 0/100
Antagna till lic 39 23/77 43 33/67 71 42/58 58 38/62

Källa: Ladok



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2014 | 17

U T B IL D NIN G

Laborativ utbildning i Frankrike 
Under 2014 har kth erhållit drygt tre mnkr i bidrag för labo-
rativ utbildning vid franska träningsreaktorer. Ett avtal 
tecknades 2010 om samarbete inom kärnteknisk utbildning 
mellan Svenskt Kärntekniskt Centrum och den franska 
kärnforskningsorganisationen French Alternative Energies 
and Atomic Energy Commisssion. Inom ramen för detta 
avtal bereds svenska studenter möjlighet att göra laboratio-
ner vid franska träningsreaktorer. Under 2014 har samman-
lagt 46 svenska studenter och nio lärare, vid olika tillfälle, 
varit i Frankrike och gjort laborationer. Ett sådant kurstill-
fälle omfattar tre dagar.

Utbildning på forskarnivå

Rekrytering
Utbildningen på forskarnivå vid kth är mycket attraktiv 
vilket gör att många söker till utannonserade doktorandplat-
ser. Hög konkurrens om platserna gynnar utbildningskvali-
teten. Under 2014 har kth genomfört samordnad annonse-
ring av studieplatser på forskarnivå i dagspress vid fem 
tillfällen, den senaste omgången i slutet på december. Syftet 
med samordnad annonsering är att synliggöra kth samt att 
öka intresset för kth, både som arbetsplats och universitet. 

Under annonseringsperioderna februari, april, juni och 
september 2014 har totalt 150 anställningar som doktorand 
utannonserats. Till dessa sökte 7 318 personer. Totalt under 
2013 utannonserades 143 anställningar som doktorand och 
totala antalet sökande var 7 894 personer. Under december 
2014 utannonseras ytterligare 47 anställningar som dokto-
rand. Rekryteringen till dessa är inte avslutad. kth har för 
2013 och 2014 valt att ta fram data om sökande på ett sätt som 
inte skiljer på kvinnliga och manliga sökande. 

Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker även utan 
föregående annonsering. Det gäller då stipendiater, dokto-
rander som finansieras via samarbeten med industrin med 
flera, samt doktorander inom utbildningssamarbeten. 

Antagning
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska totalt 1 750 dokto-
rander antas under perioden. Under 2014 antogs 305 (316) 
doktorander. Andelen kvinnor av de nyantagna 2014 var 29 
(30) procent och andelen män 71 (70) procent. Av de nyan-
tagna forskarstuderande är 13 procent antagna med mål att 
avlägga licentiatexamen, av dessa är 23 procent kvinnor och 
77 procent män. Av årets nyantagna har 41 (31) forskarstude-
rande, 22 procent kvinnor och 78 procent män, sin huvud-
sakliga verksamhet utanför högskolan och bedriver forskar-
utbildningen inom ramen för sin anställning (företagsdokto- 
rander). Arbetsgivaren kan vara privat eller offentlig.

Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå under 
2014 hade 40 (35) procent eller 120 (110) en kth-examen. Bland 
dem är det vanligast med en civilingenjörsexamen. Av de 
nyantagna med kth-examen har 38 (48) procent en master- 
eller magisterexamen och 62 (51) procent en civilingenjörs-

examen. Av de nyantagna under 2014 har 41 (45) procent en 
examen från ett annat land än Sverige.

Antalet nyantagna doktorander har sjunkit, vilket inte är i 
linje med kth:s utvecklingsplan. Det finns flera troliga orsa-
ker till detta. En orsak är ökade kostnader för studiefinan-
siering då kth inte inrättar några nya utbildningsbidrag. 
Vidare har kth betydligt färre studerande på masterpro-
gram, utan föregående antagning till civilingenjörsprogram, 
sedan studieavgifter infördes. Antalet nyantagna till fors-
karutbildning som har en master- eller magisterexamen från 
kth som förutbildning har minskat, från 90 år 2012, till 45 år 
2014. För 2014 kan den senarelagda annonseringsomgången i 
december av lediga doktorandplatser också ha betydelse.

Studiefinansiering
Av samtliga 2 168 registrerade i kth:s utbildning på forskar-
nivå under 2014 har 1 902 doktorander haft en aktivitetsgrad 
på minst 50 procent och 2 144 en aktivitetsgrad på minst tio 
procent.

Under 2014 var doktorandanställning den fortsatt domine-
rande formen av studiefinansiering. Vid årets slut hade 1 217, 
eller 63 (60) procent, av kth:s studerande på forskarnivå 
denna form av finansiering på hel- eller deltid. Av dem som 
hade doktorandanställning var 30 (29) procent kvinnor och 
70 (71) procent män.

Utbildningsbidragen är på väg att fasas ut. Vid utgången 
av 2014 hade endast nio doktorander denna finansiering på 
hel- eller deltid. Övriga studerande på forskarnivå vid kth 
har sin försörjning ordnad på annat sätt. Av de studerande 
på forskarnivå försörjer sig 13 procent genom förvärvsarbete 
med anknytning till utbildningen (företagsdoktorander), 
fem procent genom annan tjänst inom högskolan och 14 pro-
cent genom stipendier på hel- eller deltid. Sju procent finan-
sierar, på hel- eller deltid, sina studier på annat sätt.

KTH:s doktorsprogram och samarbeten inom  
utbildning på forskarnivå
Doktorsprogrammen etablerades vid kth 2011 och är idag 
31 stycken. Samtliga nya doktorander antas till ett doktors-
program eller ett program som kth ger i samarbete med en 
eller flera parter. Syftet med doktorsprogrammen är att 
säkra kvaliteten på utbildningen genom en organiserad stu-
diestruktur. För att få inrätta doktorsprogram ställs ett antal 
kvalitetskrav när det gäller syfte, målgrupp, innehåll med 
mera. Under 2014 inleddes en forskarutbildningssatsning på 
kth och där ingår bland annat att analysera om, och i så fall 
hur, införandet av doktorsprogrammen har påverkat utbild-
ningen. Ingen doktorand har ännu fått examen efter studier 
på ett doktorsprogram. 

kth har startat en kortare forskarutbildning med licenti-
atexamen som mål i nära samarbete med industrin. Verk-
samheten ska bedrivas som en forskarskola med förebild 
från Nederländerna. Under 2014 har Blekinge tekniska hög-
skola och Örebro universitet tillkommit som samarbetspart-
ners. Professional Licentiate of Engineering School vänder 
sig främst till yrkesverksamma som vill utbilda sig för 
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Figur 10

Licentiat- och doktorsexamina 2011–2014

Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp 2014 2013 2012 2011
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Biologi 4 50/50 0 0/0 4 25/75 0 0/0
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 12 25/75 12 50/50 2 0/100 8 50/50
Elektroteknik och elektronik 18 22/78 19 11/89 36 25/75 27 30/70
Filosofi, etik och religion 3 33/67 2 0/100 1 0/100 1 100/0
Fysik 5 40/60 4 50/50 5 40/60 6 17/83
Historia och arkeologi 1 0/100 0 0/0 0 0/0 0 0/0
Hälsovetenskap 4 50/50 3 33/67 3 33/67 2 0/100
Industriell bioteknik 2 50/50 5 40/60 3 33/67 3 33/67
Kemi 3 67/33 2 50/50 1 0/100 1 0/100
Kemiteknik 8 50/50 5 20/80 12 58/42 17 35/65
Konst 1 100/0 0 0/0 2 0/100 2 50/50
Maskinteknik 13 8/92 17 12/88 27 26/74 18 11/89
Matematik 5 20/80 2 0/100 4 25/75 3 33/67
Materialteknik 25 24/76 27 15/85 23 13/87 31 29/71
Medicinteknik 1 0/100 0 0/0 1 0/100 0 0/0
Miljöbioteknik 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1 100/0
Naturresursteknik 4 25/75 6 50/50 8 75/25 5 0/100
Samhällsbyggnadsteknik 14 36/64 29 38/62 21 38/62 25 36/64
Utbildningsvetenskap 2 50/50 2 50/50 0 0/0 0 0/0
Totalt 125 30/70 135 27/73 153 30/70 150 31/69

Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp 2014 2013 2012 2011
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Totalt 
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Andel (%) 
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Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Biologi 2 50/50 2 50/50 1 0/100 0 0/0
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 33 33/67 16 6/94 13 38/62 10 0/100
Ekonomi och näringsliv 7 43/57 5 80/20 2 0/100 4 25/75
Elektroteknik och elektronik 53 9/91 53 19/81 39 10/90 41 5/95
Filosofi, etik och religion 2 50/50 1 100/0 2 0/100 2 0/100
Fysik 17 24/76 13 15/85 14 29/71 10 20/80
Historia och arkeologi 0 0/0 4 25/75 0 0/0 1 0/100
Hälsovetenskap 3 67/33 1 0/100 6 33/67 2 50/50
Industriell bioteknik 10 60/40 13 23/77 13 31/69 22 50/50
Kemi 19 26/74 8 63/37 20 40/60 19 32/68
Kemiteknik 28 43/57 29 45/55 15 40/60 18 33/67
Konst 1 100/0 1 0/100 4 50/50 3 33/67
Maskinteknik 32 9/91 24 8/92 30 23/77 26 23/77
Matematik 10 30/70 8 25/75 10 10/90 9 11/89
Materialteknik 31 19/81 34 24/76 34 21/79 39 31/69
Medicinteknik 0 0/0 4 50/50 0 0/0 0 0/0
Naturresursteknik 8 38/62 10 10/90 5 40/60 2 50/50
Samhällsbyggnadsteknik 23 26/74 26 31/69 23 22/78 24 50/50
Annan teknik 0 0/0 0 0/0 4 0/100 3 0/100
Totalt 279 26/74 252 25/75 235 24/76 235 26/74

Källa: Ladok
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ledande positioner inom forskning och utveckling. KK-stif-
telsen har beviljat finansiering för en första pilotomgång av 
programmet som startade i november 2014. Det är elva delta-
gare totalt varav sju kommer att antas på KTH. Deltagarna är 
är anställda i olika företag och kommer ägna två tredjedelar 
av sin arbetstid åt studier inom forskarskolan.

Examina
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 anger som mål för antalet 
doktorsexamina under perioden till 1 000. Under 2014 exami-
nerades 279 (252) doktorer och 125 (135) licentiater. Av de exa-
minerade doktorerna är 26 (25) procent kvinnor och 74 (75) 
procent män. Av dem som avlagt licentiatexamen är 30 (27) 
procent kvinnor och 70 (73) procent män.

Att avlägga en licentiatexamen som en etapp i utbild-
ningen på forskarnivå, och därigenom få en naturlig avstäm-
ning av genomförda studier, är vanligt vid kth. Av de exa-
minerade doktorerna under 2014 har 38 (46) procent tidigare 
avlagt en licentiatexamen. En teknisk licentiatexamen har 
också hög relevans för anställningar inom industrin.

Beräkningar av studietiden för studenter som avlägger en 
forskarexamen visar att nettostudietiden under 2014 är 4,3 år 
för doktorsexamen, och 2,6 år för licentiatexamen, samma 
nettostudietider som föregående år. Beräkningarna av stu-
dietiden är gjorda enligt de rutiner som tillhandahålls 
genom studiedokumentationssystemet Ladok.

Samarbeten inom utbildningen

Förutsättningar för utbildningssamarbeten 
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska kth utveckla 
strukturer för utbildningssamarbeten. kth har tagit fram ett 
internt regelverk för utbildningssamarbeten som ska leda till 
gemensam examen. Till regelverket finns stöddokument och 
handläggningsordning. kth har inrättat en beredningsgrupp 
för utbildningssamarbeten och beredningsgruppen ska även 
se över regelverket för utbildningssamarbeten generellt. 

Civilingenjör och lärare
Lärarutbildningarna vid kth ges i nära samarbete med 
Stockholms universitet (su). Utbildningsprogrammet Civil-
ingenjör och lärare leder fram till såväl en civilingenjörsexa-
men som en ämneslärarexamen för gymnasieskolan i mate-
matik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik.

Rekryteringen till programmet har varit stabil och 2014 
hade programmet 87 förstahandssökande. Höstterminen 
2014 påbörjade 57 (49) studerande utbildningen. Andelen 
kvinnor av nybörjarna var 51 procent och andelen män 49 
procent. Under 2014 har 27 (21) studenter examinerats från 
programmet. kth har sedan 2010 examensrätt för ämneslä-
rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 

Ämneslärarutbildning
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 framhåller tekniklärarens 
roll i att intressera ungdomar för teknikämnet. kth har sedan 

2012 examensrätt för ämneslärarexamen med inriktning mot 
arbete i årskurs 7–9 i ämnet teknik. Hösten 2013 startade därför 
kth, i samarbete med su, ett nytt utbildningsprogram för att 
utbilda ämneslärare för grundskolans årskurs 7–9 inom tek-
nik, matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller engelska. 
Rekryteringen till programmet ökar från en mycket låg nivå. 
Förutom att ingå i kth:s övergripande rekryteringsaktiviteter, 
har annonsering av lärarutbildning på kth skett via Google, 
via så kallad sökordsannonsering, för att nå fler presumtiva 
sökande. Till höstterminen 2014 fanns tolv förstahandssö-
kande och elva studerande påbörjade utbildningen, 55 procent 
kvinnor och 45 procent män. Utbildningen är under uppbygg-
nad och många kurser samläses med studenterna på Civilin-
genjör och lärare samt med andra ingenjörsutbildningar. Stu-
denterna kan ta ut en kandidatexamen i teknik med inriktning 
mot teknisk kommunikation efter tre års studier.

Samarbete med Konstfack
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska samarbetet med 
konstnärliga högskolor, i synnerhet Konstfack, utvecklas. 
År 2011 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupat 
samarbete inom utbildning och forskning mellan kth och 
Konstfack. Under 2013 inrättades ett doktorsprogram på kth 
där Konstfack står för en betydande del av utbildningen. 

Utbildningen har fokus på skärningspunkten mellan 
konst, teknik och design. De första doktoranderna antogs 
under 2014. Vidare har ett fördjupat samarbete inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå inletts. För att 
erbjuda doktorander, handledare och forskare en bra 
gemensam miljö planeras även för etablering av en centrum-
bildning i samverkan mellan KTH, Konstfack och andra 
konstnärliga högskolor. 

Övriga samarbeten
kth och su ingick 2012 en överenskommelse om gemensam 
utbildning på masternivå i matematik som ska leda till 

Figur 11

Licentiat- och doktorsexamina 2005–2014
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gemensam examen. Hösten 2014 påbörjade 16 studenter pro-
grammet. Ett trepartssamarbeteinom utbildning mellan 
kth, Karolinska Institutet (ki) och su har etablerats med 
utgångspunkt från Science for Life Laboratory (SciLifeLab)  
i Stockholm. Utbildningssamarbetet sker inom ramen för ett 
masterprogram som ska leda till gemensam examen. Plane-
ringen är slutförd och de första studenterna antas hösttermi-
nen 2015.

kth och Mittuniversitetet (miun) träffade i januari 2011 en 
överenskommelse för att tillsammans stärka civilingenjörs-
utbildningen. Överenskommelsen gäller till och med 2017. 
Samarbetet innebär att studerande, efter tre inledande år 
inom civilingenjörsutbildningen som miun ansvarar för, kan 
fortsätta på vissa masterprogram på kth. Höstterminen 2014 
började 14 studenter från miun på masterprogram på kth.
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Internationalisering
Målsättningar
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 slår fast att kth ska stärka 
sin position som ett av Europas främsta tekniska universitet. 
kth verkar på en internationell marknad och ska konkur-
rera med andra excellenta universitet om de bästa forskarna 
och studenterna. kth är redan ett mångkulturellt lärosäte 
där nationaliteter och kulturer möts. kth ska även arbeta 
aktivt för att studenterna i större utsträckning förlägger en 
del av utbildningen utomlands.

Följande konkreta mål anges för vad kth ska uppnå inom 
internationalisering av utbildning 2013–2016;
• antal studenter som tillbringar minst en termin vid utby-

tesuniversitet: 700 (motsvarande siffra för 2014: 638),
• en strävan mot balans i antal in- och utresande utbytes-

studenter,
• antal avgiftsskyldiga studenter som registreras höst- 

terminen 2016: 1 000 (2014: 355 nya betalande),
• antal externt rekryterade nybörjare på avancerad nivå 

från EU/EES/Schweiz som registreras höstterminen 2016: 
700 (2014: 667), samt

• antal internationella strategiska universitetspartners:  
tolv (2014: två).

Internationell mobilitet 
Universitetsstyrelsen beslutade 2012 att dimensioneringen av 
studentutbytesverksamheten ska styras i riktning mot 
balans. Antalet inkommande utbytesstudenter ska minskas 
samtidigt som förutsättningarna för kth:s studenter att läsa 
utomlands ska utvecklas. Ett omfattande arbete med att se 
över hanteringen av utbytesavtalen har sedan dess genom-
förts och ett antal prioriterade avtalspartners har identifie-
rats såväl inom som utom Europa. kth:s skolor får numera i 
sina verksamhetsuppdrag precisa uppgifter om hur många 
inresande respektive utresande utbytesstudenter skolan för-
väntas ha. Denna process har fortsatt under 2014 och bedöms 
få fullt genomslag 2015. 

kth:s målsättning är att antalet studenter som läser utom-
lands ska vara 700 år 2016. Under 2014 påbörjade sammanlagt 
638 (618) studenter studier utomlands. Av dem studerade 50 
(51) procent vid ett universitet utanför Europa. De vanligaste 
länderna för utlandsstudier var Frankrike, Singapore, Spa-
nien, USA, Schweiz och Australien. 

Under året påbörjade 946 (1 058) utbytesstudenter studier 
vid kth. Flest europeiska studenter kom från universitet i 
Tyskland, Frankrike och Spanien. Av de inresande utbytes-
studenterna var 38 (37) procent från länder utanför eu/ees/
Schweiz, flest kom från Singapore, usa och Australien. kth 
har förmånen att samarbeta med välrenommerade universi-
tet och intresset för att studera som utbytesstudent vid kth 
är stort. 

Utöver utbytesstudenterna har kth en relativt stor grupp 
inkommande dubbeldiplomstudenter inom särskilda samar-
betsavtal med universitet i Europa och Japan. Studenterna 
läser på kth i ett och ett halvt till två år för att sedan ta ut en 
civilingenjörsexamen från kth och en likvärdig examen 

från sitt hemuniversitet. Antalet dubbeldiplomstudenter 
som påbörjade studier på kth under året uppgick till 117.

Intresset för olika typer av projekt utomlands är fortsatt 
stort, exempelvis i form av examensarbeten, och kth strävar 
efter att i högre grad kunna erbjuda stipendier för dessa 
ändamål. Under året påbörjade 31 (33) studenter Erasmus-
praktik vid ett företag eller en organisation i Europa och 40 
(51) studenter beviljades stipendium för att göra fältarbete i 
ett utvecklingsland inom det Sida-finansierade programmet 
Minor Field Studies (mfs). kth hade under året ett märkbart 
ökat söktryck på mfs-stipendierna och totalt inkom 96 an-
sökningar. Samtidigt tilldelades kth färre mfs-stipendier 
från Universitets- och högskolerådet (uhr) än tidigare (40 
jämfört med 51 år 2013), då ett extra söktillfälle dragits in.

Arbetet med att öka antalet utresande studenter har fort-
satt under året. Den enskilt största satsningen var evene-
manget kth Global som genomfördes för tredje året i rad 
under en vecka i september. En mängd aktiviteter erbjöds, 
såsom talkshow om utlandsstudier, mässa med inbjudna 
partneruniversitet, informationsmöten, lunchföreläsningar 
med mera. Syftet var att inspirera fler att läsa utomlands och 
mer konkret bidrog kth Global till att minst hundra studen-
ter under veckan fattade beslut att studera utomlands. 
Under året har även informationsmöten genomförts på sko-
lorna. Därutöver har en en blogg som lyfter fram utvalda 
studenter som läser utomlands bidragit till att sprida en bild 
av vad utlandsstudier innebär.

Administrativa processer för både inresande och utre-
sande studenter har setts över och ett flertal förändringar 
som syftar till ökad likabehandling av studenter vid de olika 
skolorna har genomförts. Det nya systemstödet Mobility 
Online har implementerats och utvecklats under året för att 
på bästa sätt stödja verksamheten. Strävan att erbjuda fler 
utbytesplatser vid attraktiva engelskspråkiga universitet 
har fortsatt och avtalsförhandlingar pågår med universitet i 
bland annat Singapore, Kina och Nordamerika. Dessa be-
räknas bli klara under 2015.

Sammanfattningsvis har kth under 2014 tagit ytterligare 
steg mot målet att balansera studentutbytet, då antalet utre-
sande studenter ökat med 20 och antal inresande minskat 
med 112. 

Studentmobilitet inom utbildning på  
forskarnivå 
Det internationella inslaget i kth:s utbildning på forskar-
nivå är stort. Av nya antagna till kth:s utbildning på fors-
karnivå 2014 har cirka 40 procent en tidigare examen från ett 
annat land än Sverige. 

Under året tillbringade cirka 250 studerande på forskarnivå 
minst en vecka utomlands och nästan lika många (cirka 210) 
utländska studerande tillbringade minst en vecka på kth.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter 
Studieavgiften för merparten av kth:s program och kurser 
på avancerad nivå är 145 000 kronor per läsår, respektive 
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245 000 kronor per läsår inom arkitektur. Avgiftsnivån för 
program och kurser på grundnivå är 115 000 kronor per läsår 
inom samtliga områden utom arkitektur där avgiften är 
195 000 kronor per läsår. Grunden för beräkningen av avgif-
terna är, förutom ett belopp som motsvarar statens ersätt-
ning för helårsstudent och helårsprestation, kostnader som 
kan betraktas som merkostnader för denna studentgrupp, 
såsom bostadshantering, avgiftshantering, stipendiehante-
ring samt marknadsföring och rekrytering. Vidare finns en 
merkostnad för antagning på grund av de mer komplicerade 
bedömningar som måste ske av utländska meriter.

I kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är målet att 1 000 avgifts-
skyldiga studenter ska registreras höstterminen 2016. För att 
nå målet görs stora satsningar på bland annat rekrytering 
och uppbyggnad av effektiv administration och service till 
de betalande studenterna, vilket leder till att verksamheten 
kring studieavgiftsskyldiga studenter hittills uppvisar ett 
underskott. kth bedömer att kostnaderna inte kommer att 
utvecklas i samma takt som intäkterna. På några års sikt 
räknar kth med att intäkter och kostnader kommit i balans.

Under hösten 2014 registrerades totalt 355 (269), 92 kvinnor 
och 263 män, nya betalande studenter. Av dessa hade 89 (54) 
tilldelats stipendium. Av de egenbetalande studenterna 
kommer 63 (42) respektive 20 (nio) studenter via eit ict Labs 
och eit InnoEnergy. 

Under 2014 hade kth totalt 679 (591), 186 kvinnor och 493 
män, terminsregistrerade betalande studenter, varav 200 
(180), 66 kvinnor och 134 män, med stipendium. De betalande 
studenterna hade en prestationsgrad på 85 procent vilket är 
ungefär samma prestationsgrad som övriga studenter inom 
masterprogrammen och kth som helhet. Sammanfattnings-
vis har antalet nya betalande studenter ökat med 32 procent 
jämfört med föregående år. 

Stipendier 
kth gav erbjudande om uhr-stipendium i form av full 
avgiftsfrihet till sammanlagt 63 (92) nybörjare. Av dem tack-
ade 42 (51) ja till erbjudandet, varav 34 (25) var registrerade 
per den 15 september. Därutöver erhöll 53 (29) studenter sti-
pendier genom Svenska institutet. 

Av samtliga kth-stipendiater, inkluderat de som beviljats 
tidigare år, bekostas 14 (15) av Stiftelsen Ingenjör Ernst John-
sons fond, fyra från Stiftelsen The kth – India scholarship 
foundation, 86 (51) av uhr-stipendier samt 96 (45) med stipen-
dier genom Svenska institutet. Därutöver har kth tre stu-
denter som delfinansieras genom kth Opportunities Fund. 
Sammantaget hade kth 203 (115) stipendiater finansierade av 
kth-anknutna stiftelser eller svenska stipendieprogram. 
Utöver dessa kategorier finns även stipendiater finansierade 
av Erasmus Mundus Action 1 och 2 samt av European Insti-
tute of Innovation and Technology (eit).

Samarbete med Migrationsverket
kth informerar studenter om vad som gäller vid ansökan 
om uppehållstillstånd och fungerar i vissa fall som en länk 
mellan studenten och Migrationsverket. Vid behov tar kth 

kontakt med handläggare på Migrationsverket för att vida-
rebefordra eller förtydliga information i ett enskilt ärende.  
I mars arrangerade kth ett informationsmöte angående för-
längning av uppehållstillstånd för studier och arbetstill-
stånd. Migrationsverket bjöds in för att presentera ansök-
ningsprocesserna och svara på frågor. 

Handläggningstiden för en komplett förstagångsansökan 
uppskattas till cirka två månader och vanligtvis får studen-
ten sitt beslut i tid inför studiestarten. Handläggningstiden 
för förlängning av uppehållstillstånd är något längre. De 
flesta nationaliteteter måste fortfarande lämna biometriska 
data i hemlandet, alternativt i ett annat land utanför Sverige, 
vilket kan medföra problem för bland andra studenter som 
läser internationella masterprogram i flera olika europeiska 
länder. Dessa studenter utgör en relativt stor andel av dem 
som upplever problem med handläggningstiden och i värsta 
fall missar terminsstart. 

När Migrationsverket tar emot en ansökan kontrolleras 
studentens avgiftsstatus i Ladok och ansökningar för 
avgiftsskyldiga studenter behandlas först när avgiften till 
kth är betald. Information om betalning skickas kontinuer-
ligt från Ladok till Migrationsverket. Om Migrationsverket 
behöver ytterligare information i ett ärende kontaktas kth 
för åtgärd.

I oktober 2014 bjöd Migrationsverket in alla berörda läro-
säten. Syftet var att informera om handläggning av uppe-
hållstånd, förbättra kommunikationen samt lyfta frågor om 
eventuella åtgärder för att effektivisera handläggningsarbe-
tet och därmed förkorta handläggningstiderna. 

Utvecklad studentservice till internationella studenter
kth:s International Student Office (iso) erbjuder service och 
information till alla internationella studenter, men har ett 
särskilt uppdrag att samordna frågor kring avgiftsskyldiga 
studenter. iso ansvarar bland annat för frågor kopplade till 
introduktion, studentservice, övergripande studierådgiv-
ning samt bostadshantering. Under året har fokus legat på 
att utvärdera och utveckla den service som kth erbjuder de 
internationella studenterna, inte minst kopplat till kth:s 
interna utvärdering av administrationen (aae) 2014. Se 
vidare avsnittet Kvalitetsarbete. 

iso har i samarbete med bland andra Tekniska Högskolans 
Studentkår, kth:s skolor och Stockholms Akademiska 
Forum organiserat ankomst- och introduktionsservice till 
samtliga internationella studenter inför vår- och hösttermi-
nen. Under särskilda mottagningsdagar blev studenterna 
mötta på Arlanda och sedan slussade till kth där de kunde 
skriva kontrakt för bostad samt ta del av olika former av ser-
vice och information. Introduktionsperioderna innehöll även 
välkomst- och informationsmöten samt sociala aktiviteter.

De betalande studenterna erbjöds, utöver den grundläg-
gande service som samtliga internationella studenter får del 
av, ett så kallat studentpaket, bestående av bland annat 
bostadsgaranti, kostnadsfri primärvård, ett utökat försäk-
ringsskydd, en förberedande kurs i engelska, en introduk-
tionskurs i svenska språket och kulturen samt medlemskap 
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på en träningsanläggning.
Under året har kth utvecklat en ny form av nätverksmö-

ten för internationella studenter, forskarstuderande och 
forskare. Syftet är att erbjuda en mötesplats för att knyta nya 
kontakter samt att introducera ämnen som kan vara av 
intresse för dem som nyligen anlänt till Sverige. Intresset 
har varit stort och resulterat i fullbokade mötestillfällen.

Prioriterade regioner
Under 2014 har kth fördjupat samarbetet med partners i de 
prioriterade regionerna Brasilien, Indien, Kina och Sydost-
asien. Fokus har även lagts på studentrekryterande aktivite-
ter i form av mässdeltagande, studenttävlingar och olika 
typer av event med exempelvis presumtiva studenter eller 
alumner. Syftet med utsedda prioriterade regioner är att 
sprida kth:s varumärke, öka studentutbytet med de främsta 
universiteten inom regionen, skapa möjligheter att rekrytera 
betalande studenter samt att utveckla forskningssamarbete.

kth får inte registrera nationalitet för sina studenter var-
för uppgifterna nedan bygger på att landet där den behörig-
hetsgivande förutbildningen slutförts har registrerats. 

Kina
Samarbetet mellan kth och Tsinghua University konsolide-
rades under 2014 i satsningen C-campus som bland annat 
innehåller gemensamma kurser och en seminarieserie som 
genomförs som distansundervisning. En delegation under 
ledning av rektor och ett antal skolchefer besökte Tsinghua 
University, Shanghai Jiaotong University (sjtu) och Hong 
Kong University of Science and Technology i mars. Ett inno-
vationsseminarium anordnades på sjtu med svenska före-
tag och med den svenske konsulns medverkan. Under resan 
anordnades även möten med svenska handelskammaren 
liksom en alumniträff i Shanghai. Tillsammans med SJTU 
arrangerades även ett high level seminarium om energi och 
material, där ett antal företag medverkade, samt en sommar-
skola för doktorander inom biomedicinsk teknik.

Inom stipendiesamarbetet med China Scholarship Coun-
cil (csc) har kth under året mottagit 48 doktorander, varav 
30 är antagna för att genomföra utbildning till doktorsexa-
men, två masterstudenter samt forskare.

Studentrekryteringsarbetet har under 2014 varit fokuserat 
på att stärka partnerskapen med kinesiska universitet för att 
uppnå en långsiktig rekrytering av studenter med goda stu-
dieresultat och förmåga att betala studieavgift. 

Under året sökte nästan 500 studenter med förutbildning 
från Kina ett masterprogram på kth (exklusive eit), 112 av 
dem antogs och 60 påbörjade sina studier på kth. Därtill 
kommer de studenter från Kina som rekryterats genom sam-
arbetsavtal (så kallat 3+2-avtal) med ett antal utvalda part-
neruniversitet. Totalt påbörjade 84 studenter från Kina stu-
dier vid masterprogram på kth, varav 79 avgiftsskyldiga.
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Studentmobilitet 2011–2014
Antal studenter som påbörjat utbytesstudier respektive år
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Studentmobilitet – vanligaste länderna 2014
Antal studenter som påbörjat utbytesstudier under året. 
De vanligaste länderna för utresa respektive inresa
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Indien
kth har nio etablerade partneruniversitet i Indien och de 
strategiska satsningarna i regionen fokuserar på dessa.

Under året har kth deltagit i två Erasmus Mundus  
Action 2 projekt (india4eu ii och Svagata) som främst syftar 
till mottagande av indiska stipendiater på masternivå och 
forskarnivå. 

Vidare har universitetsbesök och mässdeltagande ägt rum 
i syfte att rekrytera betalande studenter. För andra året i rad 
genomfördes den kompetensbaserade tävlingen kth 
Master’s Challenge i syfte att attrahera studenter till fyra 
utvalda masterprogram. Tävlingen genomfördes i samar-
bete med Ericsson, abb och saab som erbjuder pristagarna 
praktikplatser samt stipendium för studier vid KTH. Under 
året sökte drygt 800 studenter med förutbildning från Indien 
ett masterprogram på kth (exklusive eit). 194 antogs och av 
dem påbörjade 55 sina studier, varav 47 var egenbetalande.

Sydostasien
Under året har kth tecknat samarbetsavtal med del Insti-
tute of  Technology, Indonesien och University of the Philip-
pines, Diliman, Filippinerna. Studentutbytesavtal har signe-
rats med Chulalongkorn University och Kasetsart Univer- 
sity i Bangkok, Thailand. kth har även skrivit avtal med 
rekryteringsagenter i Indonesien och Vietnam.

Ett stort studentutbyte sker fortsatt med National Univer-
sity of Singapore (nus) och Nanyang Technological Univer-
sity (ntu) omfattande totalt cirka 80 terminsplatser i vardera 
riktningen. Därtill pågår utbyte inom iLead-programmet 
med nus som innefattar företagspraktik samt kurser inom 
entreprenörskap med nio utresande och 18 inkommande stu-
denter under året. nus och ntu är därmed kth:s största 
utbytespartners. I september besökte en större grupp fors-
kare ntu i Singapore för att delta i workshops inom Urban 
Systems and Life Science Engineering som en start på ett 
strategiskt samarbete. 

kth har deltagit på rekryteringsmässor i Indonesien, 
Singapore, Thailand och Vietnam och alumnisektioner har 
invigts i Bangkok respektive Jakarta. 

Cirka 120 studenter med förutbildning från Sydostasien 
ansökte till ett ordinarie masterprogram på kth under 2014, 
25 antogs och, tio registrerades, varav nio var avgiftsskyldiga. 

Brasilien
Trenden med ett ökande antal utresande studenter till Brasi-
lien håller i sig och 2014 åkte 15 studenter på utbyte, vilket 
innebär att kth hade studenter på samtliga fem partneruni-
versitet. kth deltog för andra gången i det brasilianska stat-
liga stipendieprogrammet Science without Borders och tog 
emot 24 studenter, jämfört med 14 under 2013. Därtill har fem 
studenter från Brasilien registrerats på masterprogram, 
varav en avgiftsskyldig. Ett flertal resor har gjorts under 
året för att rekrytera studenter samt knyta akademiska kon-
takter. Under november deltog en större delegation från kth 
i ett antal aktiviteter i Brasilien i samarbete med andra 
svenska lärosäten och aktörer. Syftet med resan var dels att 

marknadsföra kth och Sverige som studienation och dels att 
etablera nätverk för initiering av forskningsprojekt. kth har 
under året skrivit samarbetsavtal med ett brasilianskt insti-
tut, Instituto Tecnológico Aeronáutica.

Samarbete med utländska universitet
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 anger som mål att kth ska 
ha tolv internationella strategiska universitetspartners 2016. 
I dagsläget har kth två strategiska partners, University of 
Illinois at Urbana-Champaign i usa och Aalto-universitetet i 
Finland. Arbetet med att etablera fler strategiska samarbe-
ten med utvalda partners pågår. Långtgående diskussioner 
har ägt rum med Nanyang Technological University i Singa-
pore och ytterligare minst två samarbeten förväntas kunna 
komma till stånd under 2015.

Strategiskt samarbete med University of Illinois,  
Urbana-Champaign
kth:s samarbete med University of Illinois, Urbana-Cham-
paign, inom den strategiska allians som skapades 2011, har 
fördjupats under året. Samarbetet omfattar mobilitet för stu-
denter, doktorander och forskare, gemensamma kurser, 
sommarkurser, onlineutbildning samt samverkan med det 
omgivande samhället. Ett fyrtiotal samarbeten pågår inom 
olika områden, bland annat regional utveckling och hållbar-
het, mekanik, järnväg, medieteknik, energi, alger och glyko-
vetenskap.

CLUSTER
cluster-nätverket består av tolv framstående tekniska uni-
versitet i Europa. Nätverket är en plattform och kompetens-
bas för utveckling av framtida gemensamma masterpro-
gram, ansökningar inom olika eu-program samt en 
sammanhållande aktör för kontakter med eu-kommissio-
nen. Under 2014 har samarbetet med universitetsnätverken 
idea League och Eurotech fördjupats med syfte att sam-
ordna lobbyingaktiviteter på eu-nivå och skapa gemen-
samma projekt inom utbildning och forskning. Samarbetet 
mellan cluster och 18 kinesiska universitet inom plattfor-
men sino-European Engineering Platform (s3ep) har också 
fördjupats och de första doktorandskolorna har lanserats. 
De europeiska och kinesiska universiteten inom s3ep möttes 
i september på Xi’an Jiaotong University.

I januari hölls ett seminarium i Bryssel för att presentera 
det nylanserade Erasmus+ med medverkande från eu-kom-
missionen och omkring hundra deltagare från partneruni-
versiteten. En workshop på temat International Offices at 
Cluster Universities arrangerades på Technische Universi-
teit Eindhoven i oktober för att diskutera och jämföra olika 
organisationsmodeller och beslutsprocesser. 

Nordic Five Tech 
Målet för nätverket Nordic Five Tech (n5t), bestående av Nor-
dens fem största tekniska lärosäten, är att nyttja varandras 
styrkor och därmed skapa synergieffekter inom utbildning, 
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forskning och innovation. Nätverket samarbetar inom sex 
masterprogram där kth är koordinator för ett program inom 
polymerteknik. Samarbetet inom masterprogrammen har 
bland annat lett vidare till pedagogiskt utvecklingsarbete, 
peer evaluation av program och studentkårssamarbete. En 
gemensam kursdatabas har skapats för forskarutbildning 
och en jämförande kartläggning av nationella regler och 
lokala riktlinjer har genomförts med syftet att underlätta 
utveckling av samarbete och utbyte. Våren 2014 lämnade 
Aalto-universitetet över ordförandeskapet till Chalmers.

Deans Forum
kth var med och startade nätverket Deans Forum 2010 som, 
förutom kth, består av University of Tokyo, Massachusetts 
Institute of Technology (mit), University of California, eth 
Zürich, Imperial College, en grupp av franska Grandes Éco-
les och ibm Watson Research Center. Nätverket initierades av 
University of Tokyo för att främja samarbete på global nivå 
om de tekniska lärosätenas gemensamma framtidsfrågor. 

I februari 2014 genomfördes det årliga mötet på kth med 
inriktning på forskningssamarbete och utveckling av ingen-
jörsutbildningen. Framtidens ingenjörer kommer alltmer att 
arbeta med ämnesöverskridande utmaningar och studen-
terna behöver rustas med motsvarande kompetens. Nya 
krav ställs därmed på grundutbildningen och även på vida-
reutbildning. I samband med mötet arrangerade kth, med 
stöd av ibm, en workshop om Brain-like Computing vilken 
samlade ledande forskare på området. Nästa möte äger rum 
på ibm Watson Research Center i New York i april 2015.

Vidare har nätverket resulterat i ökat samarbete mellan 
University of Tokyo och kth, främst inom forskning. Läro-
sätena har även ett samarbete som syftar till att utveckla 
pedagogiken inom ingenjörsutbildningen. En workshop 
genomfördes inom ämnet på kth under våren och ytterli-
gare en workshop äger rum i Tokyo i mars 2015.

Deltagande i internationella program  
och projekt

European Institute of Innovation and Technology (EIT)
kth har varit partner i två av de tre kic:ar (Knowledge and 
Innovation Community) som lanserats inom eit; kic InnoEn-
ergy och eit ict Labs. I december 2014 stod det klart att kth 
också är med i båda de kic:ar som beviljades under året, kic 
raw matters och kic innolife. Se vidare avsnittet Forskning.

EIT ICT Labs
Inom eit ict Labs är kth koordinator för de 20 universitet 
som ingår i samarbetet. kth har en viktig roll inom utveck-
lingen av eit ict Labs och dess masterskola och har fått fort-
satt förtroende att koordinera antagning, stipendiehantering 
och utvecklingen av utbildningarna. eit ict Labs har för 
andra året i rad fördubblat antalet sökande till nästan 1 700. 
Av dessa har 777 (384) antagits och 234 (173) valde att regist-
rera sig och påbörja sina studier på något av partneruniver-

siteten. Det stora bortfallet i det sista steget har sin förkla-
ring i att det är ett stort antal egenbetalande studenter som 
antagits under 2014 och att många av dem väljer att inte 
påbörja sina studier inom EIT. Drygt 20 procent av de regist-
rerade studenterna är egenbetalande studenter. Övriga tar 
emot någon form av stipendier eller är studenter från eu-län-
der och därmed befriade från studieavgifter. Studenterna 
kommer från 40 olika länder, vilket bekräftar att kännedo-
men om, och rekryteringsbasen till, programmet är bred. 
Cirka 30 procent av studenterna är kvinnor och målsätt-
ningen är att ytterligare öka denna andel under 2015. Av de 
totalt 234 studenterna påbörjade 59 (56) sina studier vid kth. 
Resterande påbörjade sina studier vid något av de övriga 20 
universiteten inom konsortiet. Efter att ha tillbringat sitt för-
sta läsår på något av partneruniversiteten påbörjade 33 (15) 
studenter sitt andra läsår på kth under 2014. På kth fanns 
under året totalt 163 (37 kvinnor och 126 män) registrerade 
studenter inom kic ict Labs. 

InnoEnergy
Inom kic InnoEnergy erbjuds sju masterprogram varav kth 
deltar i fem. Hösten 2014 påbörjade 56 (24) studenter sitt för-
sta år på kth och 12 (14) studenter påbörjade andra året av 
sina studier. Antalet stipendier från kic InnoEnergy för-
dubblades. Antagning för programmen inom denna kic 
utförs av Karlsruhe Institute of Technology. På kth fanns 
under 2014 totalt 108 (18 kvinnor och 90 män) registrerade stu-
denter inom kic InnoEnergy. 

Erasmus Mundus
kth har under 2014 koordinerat fem masterprogram och tre 
doktorandprogram inom Erasmus Mundus Action 1. Sam-
manlagt deltar kth i åtta masterprogram och fem doktors-
program. Totalt 262 (284) Erasmus Mundus Action 1-studen-
ter fanns registrerade under 2014.

De fem masterprogram som koordineras av kth har 
under hösten haft sin sista antagningsomgång inom det fem-
åriga kontraktet med Europeiska kommissionen. Ett av 
dessa program fortsätter 2015 som Erasmus Munduspro-
gram efter att ansökan om fortsatt stöd, efter genomgången 
Quality Review, beviljats. I och med lanseringen av Eras-
mus+ har nya rutiner för etablering av gemensamma pro-
gram tagits fram med fokus på kvalitetssäkring och förank-
ring i kth:s strategi för internationalisering. 

kth har under 2014 koordinerat två projekt inom Erasmus 
Mundus Action 2 för mobilitet av studenter, doktorander och 
forskare mellan ett tjugotal universitet i Europa och Central-
asien. Ett av projekten har slutrapporterats under året. kth 
har deltagit som partner i ytterligare sex projekt, varav ett 
har slutrapporterats under 2014. Mobiliteten har under året 
främst skett på forskarnivå.

Tempus
Tempus är ett eu-finansierat program som möjliggör samar-
bete mellan eu-länder och en rad länder som gränsar till 
Europa. kth medverkar för närvarande i 30 projekt som 



26  |  KTH:S ÅRSREDOVISNING 2014

IN T ERN AT I O N A L ISERIN G

befinner sig i olika skeden av implementering. De pågående 
projekten genomförs i Asien, Nordafrika, Mellanöstern samt 
på västra Balkan. Projekten handlar om utveckling av nya 
utbildningar inom teknik, miljö och hållbar utveckling, geo-
grafiska informationssystem, geoinformatik, företagssystem 
samt utveckling av infrastruktur för stöd till studenter, inn-
ovationer och universitetsförvaltning. Vid en summering av 
den sista fasen i programmet, Tempus iv, har kth deltagit i 
46 av de beviljade projekten och kth har därmed varit ett av 
de mest framgångsrika lärosätena inom programmet. I fort-
sättningen ingår Tempus i det nya programmet Erasmus+ 
under namnet Capacity Building. 

Marie Sklodowska-Curie
Marie Sklodowska-Curie ingår i eu:s nya ramprogram Hori-
zon 2020 och är det viktigaste mobilitetsprogrammet för 
doktorander och forskare. Grundtanken är samverkan mel-
lan universitet och industri för ökad mobilitet och gemen-
samma utbildningsprogram för att främja innovation, 
utveckling och doktoranders karriärmöjligheter utanför 
akademin. 

kth:s forskare har under 2014 inbjudits till ett stort antal 
ansökningar inom Marie Sklodowska-Curie tack vare väl-
etablerade kontaktnät och internationellt välkänd spetskom-
petens. Under 2014 beviljades åtta nya projekt med kth som 
deltagare. Totalt var kth under året med i 43 projekt inom 
programmet, varav tio som koordinator. kth har på institu-
tionsnivå samarbeten med omkring 140 utländska universi-
tet och industripartners, inom och utom Europa, genom pro-
jekt finansierade av Marie Sklodowska-Curie.

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram som 
stimulerar bilaterala utbyten mellan lärosäten i Sverige och 
utvecklingsländer. Programmet baseras på samarbete mel-
lan institutioner och kan omfatta lärar- och/eller studentut-
byten. kth har beviljats fyra nya projekt för 2014 och har 
totalt haft tio aktiva projekt under året.

Personalmobilitet 
På kth ska alla anställda ha möjlighet att utvecklas och ta 
steg vidare i sina karriärer. Under 2014 har drygt 250 av 
kth:s lärare och forskare undervisat eller forskat utomlands 
under en period om minst en vecka. Omvänt har nästan 300 
lärare, forskare och postdocs tillbringat en period om minst 
en vecka vid kth för att undervisa eller bedriva forskning. 
kth:s lärare och forskare deltar i hög grad i internationella 
samarbeten med universitet världen över. I vissa fall sker 
samarbetena inom program som finansieras av Sida, 
Svenska institutet eller eu. Flera av kth:s lärare och profes-
sorer är också gästprofessorer vid andra universitet. 

Under året har det märkts ett ökat intresse för olika typer 
av personalfortbildning inom Europa, exempelvis inom det 
nya eu-programmet Erasmus+. Under året har 20 adminis-
tratörer beviljats ersättning för utbyte eller kurs inom  

Erasmus+ och tolv akademiker har genomfört lärarutbyte 
inom programmet. Förutom ett ökat intresse från persona-
len inkommer allt fler erbjudanden om Staff exchange weeks 
från kth:s partneruniversitet och det är positivt att fler 
yrkesområden involveras, även de som inte primärt arbetar 
med internationella frågor.
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Forskning
Strategiska forskningsområden
Sedan starten 2010 ansvarar kth för fem strategiska forsk-
ningsområden (sfo) samt deltar i ytterligare sex stycken sfo 
där annat universitet är huvudansvarig. Under 2014 har den 
femåriga regeringssatsningen utvärderats av externa bedö-
mare, bland annat med hjälp av självvärderingar utförda av 
miljöerna och universitetsledningarna samt intervjuer med 
ansvariga forskare. Utvärderingsrapporten kommer att pre-
senteras under 2015.

Inom de områden där kth är huvudman har sammanlagt 
61 framgångsrika strategiska rekryteringar genomförts, 
varav 31 till kth. Nyrekryteringarna har använts till att för-
stärka och bredda miljöerna och är ett viktigt instrument för 
att bygga framtida spetskompetens inom forskningsområ-
dena. Miljöerna har även byggt nätverk med forskare i fram-
gångsrika forskningsgrupper och har lyckats väl i att erhålla 
externfinansiering från bland annat eu-projekt.

Miljöerna kan påvisa en hög nivå av påverkan och samver-
kan med det omgivande samhället, genom till exempel delta-
gande i samhällsdebatten, framtagande av patent och licen-
ser, forskning som legat till grund för nystartade företag samt 
genom att bidra till att utbildningen är på lika hög nivå som 
forskningen samt knyter an till samhällets behov. Bland 
annat har projektet Swedish e-Science Education (sese) star-
tats för att ge forskarutbildningskurser inom e-vetenskaps-
området, och ett masterprogram inom SciLifeLab i samar-
bete mellan kth, Karolinska Institutet (ki) och Stockholms 
universitet (su).

De strategiska forskningsområdena har varit framgångs-
rika avseende publicering i tidskrifter med hög genomslags-
faktor. Miljöerna har även haft höga citeringsvärden, i 
genomsnitt en fältnormaliserad citeringsgrad på 1,6. 

Swedish e-Science Research Centre (serc) är ett nationellt 
initiativ för superdatorresurser med ki, Linköpings univer-
sitet och su som partners. serc omfattar Parallelldatorcen-
trum (pdc) vid kth och Nationellt superdatorcentrum (nsc) 
vid Linköpings universitet. Centret har under 2014 ytterli-
gare förstärkts genom en investering om 170 mnkr avseende 
en ny superdator till pdc. Finansieringen är delad mellan 
Swedish National Infrastructure for Computing (snic), kth 
och industrin. Genom serc har den mer applikationsinrik-
tade forskningen kunnat knytas starkare till grundläggande 
forskning.

Initiative for excellence in production research (xpres) 
har skapat en forskningsinfrastruktur för bland annat digi-
tal tillverkning och visualisering samt deltar i styrgrupper 
för flera av Vinnova beviljade strategiska innovationsområ-
den (sio). Forskningsmiljön är en av de ledande produk-
tionsforskningsmiljöerna i Europa och deltar i diskussions-
forum med regeringen. Forskningen är relevant för 
strategiska partners till kth som abb och Sandvik.

Tolv av de totalt 31 strategiska fakultetsrekryteringarna 
har skett inom konsortiet ict – The Next Generation där 
kth samverkar med Acreo och sics. Konsortiet omfattar 
flera excellenta forskningsmiljöer vid kth samt har en stark 
koppling till eit ict Labs och kth:s strategiska partner 

Ericsson. Konsortiet har bidragit till framväxten av nya 
tvärvetenskapliga projekt som länkar ict till energi, trans-
port och hälsa. Förutom flera eu-projekt har forskare inom 
ict tng lyckats väl i att erhålla bidrag från kaw, Veten-
skapsrådet (vr) och Stiftelsen för Strategisk Forskning (ssf).

I Transport research environment with novel perspecti-
ves (trenop) samarbetar kth, Linköpings universitet och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti). Forsk-
ningen fokuserar på marktransporter och utforskar innova-
tiva teknik- och policykoncept, intelligenta beslutsstöd på 
taktisk, operativ och strategisk nivå samt implementations-
processer. Forskningen vid trenop är relaterad till flera 
centra på kth och miljön är bidragande till etablerandet av 
det nya centrumet Integrated Transport Research Lab 
(itrl), där kth:s strategiska partner Scania bidrar med  
50 mnkr.

Science for Life Laboratory – SciLifeLab
SciLifeLab startade 2010 med stöd av strategiska forsknings-
medel (SFO-medel) inom Molekylära biovetenskaper. Från 
2013 tillkom ytterligare finansiering för att etablera ett Natio-
nellt centrum för livsvetenskaplig forskning inklusive en 
Nationell satsning på läkemedelsutveckling (förordning 
2013:118). Uppbyggnaden av SciLifeLab är en av de största 
forskningssatsningarna inom Sverige och är i huvudsak 
lokaliserat till Stockholm och Uppsala. SciLifeLab drivs i 
samverkan mellan fyra värduniversitet; kth, ki, su och 
Uppsala Universitet (uu) med kth som huvudman. 

SciLifeLab har nio nationella plattformar som inkluderar 
31 faciliteter vilka erbjuder ett brett utbud av tjänster, ofta 
med fokus på storskalighet och avancerade teknologier. Den 
största satsningen ligger inom dna-analys (genomik) men 
även proteomik, bioinformatik, bioimaging och läkemedels-
utveckling är starka områden. Nyttjandet av faciliteterna 
sker oftast enligt ett rakt kösystem efter kontroll av projek-
tets genomförbarhet. Sammanlagt arbetar 445 personer 
inom plattformarna, men antalet årsarbetskrafter är något 
lägre. Under 2014 har ledningen för SciLifeLab definierat 
SciLifeLab:s forskningsmiljö och knutit 143 gruppledare till 
denna. 

Det mest explicita måttet på den vetenskapliga produktio-
nen är det antal publikationer som producerats. Antalet 
publikationer har ökat i samband med SciLifeLab:s expan-
sion lokalmässigt och finansiellt och i samband med etable-
ringen av en tvärvetenskaplig miljö. År 2010 publicerades 94 
artiklar medan det 2014 publicerades 514 stycken. Många av 
artiklarna är av hög internationell klass, under 2014 publice-
rades 28 artiklar i de allra bästa internationella tidskrifterna. 
SciLifeLab omfattar ledande roller i flera projekt med stor 
extern finansiering, bland andra Human Protein Atlas som 
kartlagt alla mänskliga proteiner samt kartläggningen av 
granens arvsmassa. 

Regeringens satsning på SciLifeLab uppgår till 343 mnkr 
under 2014 fördelat på 153 mnkr för Nationell infrastruktur, 
41 mnkr för läkemedelsutveckling och 149 mnkr i sfo-medel. 
Totalt 45 mnkr av sfo-medlen tilldelas direkt till uu. För-
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utom den direkta finansieringen från regeringen och till-
skott av anslagsmedel från de fyra värduniversiteten beräk-
nas forskningsmiljön att ha erhållit närmare 450 mnkr i 
intäkter av bidrag under 2014. SciLifeLab genererar även 
intäkter av avgifter och andra ersättningar till följd av den 
service som plattformarna utför till olika projekt. 
SciLifeLab:s omsättning, mätt som verksamhetens intäkter 
inklusive bidrag för finansiering av transfereringar, uppgår 
till omkring 950 mnkr 2014. 

Under året har forskningsmiljön inom SciLifeLab bevil-
jats drygt 300 mnkr för forskningsinfrastruktur, varav 200 
mnkr för sekvensering av humana genom, från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse. Familjen Erling-Perssons Stif-
telse har bidragit med 90 mnkr för forskning inom klinisk 
proteomik.

Mer information om verksamheten vid SciLifeLab går att 
läsa i den separata årsrapporten som kth inlämnar till 
regeringen i samband med årsredovisningen.

European Institute of Technology – EIT
Sedan 2010 finns tre Knowledge and Innovation Communi-
ties (kic) inom ict-, energi-, och klimatområdena. kth deltar 
i två av de tre – ict Labs och InnoEnergy. Under 2014 har 
ytterligare två kic-initiativ utlysts inom områdena Raw 
Materials och Healthy Living and Active Ageing. Inom 
ramen för två olika konsortier har kth deltagit i ansök-
ningar till båda initiativen. I december fick kth besked om 
att båda dessa konsortier beviljats finansiering av eu. De 
båda kic kommer etableras under 2015, när det sjuåriga sam-
arbetsavtalet är signerat.

kth:s engagemang i eit ict Labs och eit InnoEnergy är 
ett viktigt verktyg för att främja kth-forskares nätverk med 
europeiska forskargrupper. Det möjliggör en ökad förmåga 
till starka eu-ansökningar och en hög andel eu-finansiering 
för kth.

InnoEnergy
kth fortsätter att vara en av de mest aktiva parterna inom 
kic InnoEnergy med engagemang inom samtliga tematiska 
områden i form av innovationsprojekt, utbildningsprogram 
och affärsutveckling. Flertalet av de tidigare innovations-
projekten har avslutats under 2014 och en del kommer att gå 
över till kommersialiseringsfas beroende på framkomna 
resultat. I slutet av året ingick kth i 17 pågående innovations-
projekt, varav två startade under året. Inom utbildningsom-
rådet har kth fortsatt koordinera två masterprogram och 
medverka i ytterligare tre. Samtidigt har kth bland alla 
partneruniversitet haft flest doktorander (24) som deltagit i 
InnoEnergy phd School. kth:s studenter och forskare ligger 
också bakom flertalet startup-bolag som under året fått eta-
bleringsstöd via InnoEnergy Highway Ventures, exempelvis 
Tandem Sun, Watty, Verdant och Geenly. 

ICT Labs
ict Labs mål är att utveckla aktiviteter och partnerskap med 
fokus på entreprenörskap och innovationsdriven forskning 
som leder till kommersialisering. Den svenska verksamhe-
tens nav är Co-location Centre i Electrum, Kista – en 
modern, välutrustad och välbesökt mötesplats för både 
interna och externa evenemang och möten. kth är fortsatt 
den enskilt största parten i hela konsortiet. Under 2014 har 
masterskolan ict Innovation, som leds från kth, fortsatt 
växa till cirka 230 nyantagna 2014 och de första 80 studen-
terna har under året tagit examen. Skolan har åtta spår med 
olika inriktning men som alla blandar traditionella teknik-
kurser med en gemensam utbildning i innovation, entrepre-
nörskap och industrikontakt. kth har ett brett engagemang 
i innovationsaktiviteterna inom alla eit ict Labs teknikom-
råden men särskilt inom området Future Networks, som är 
ett viktigt område även för andra svenska partners som 
Ericsson och The Swedish Institute of Computer Science 
(sics). Det aktiva europeiska nätverket av teknikrådgivare 
och affärscoacher i alla eit ict Labs noder har utvidgats 
under 2014 och har resulterat både i flera nystartade företag 
och tekniköverföringar med ursprung i ict Labs aktiviteter. 

InnoLife
Den kommande kic InnoLife är beviljad inom området Heal-
thy living and active ageing. Konsortiet består av 140 företag, 
forskningsinstitut och universitet från 14 länder. kth kom-
mer tillsammans med bland annat ki, su, Uppsala universi-
tet (uu) och Köpenhamns universitet utgöra den nordiska 
noden som lokaliseras i Stockholm. Det förberedande arbe-
tet har skett inom ramen för Life Science Technology-platt-
formen på kth.

RawMatTERS
Den kommande kic rawmatters är beviljad inom området 
Raw materials som innefattar hållbar prospektering, utvin-
ning, bearbetning, återvinning av råmaterial liksom möjliga 
ersättningsmaterial. Konsortiet innefattar mer än hundra 
partners från 22 länder inom eu. kth kommer delta i den 
baltiska noden med Aalto-universitetet i Finland och där 
framför allt fokusera på utbildningsområdet. Det förbere-
dande arbetet har skett inom ramen för materialplattformen 
på kth.

Forskningsplattformar
Under 2014 har kth:s fem forskningsplattformar (energi, 
informations- och kommunikationsteknik (ict), material, 
medicinsk och biomedicinsk teknik samt transport) fortsatt 
sitt arbete med att främja och stärka tvärvetenskapliga 
forskningsinitiativ, både inom kth och tillsammans med 
externa parter från samhället och industrin. Det framgångs-
rika arbetet med de två nya kic:arna utgör goda exempel. 
Därutöver har flera framgångsrika aktiviteter genomförts 
under året för att öka kth:s synlighet, stimulera till kth-
övergripande forskningsinitiativ och -projekt, kopplade till 
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stora samhällsutmaningar, och för att bygga samarbeten och 
starka relationer med externa partners. Relationsfrämjande 
aktiviteter organiseras inom varje plattform.

De årliga plattformsdagarna har riktat sig både till externa 
intressenter och till forskargrupper på kth kring områden 
av gemensamt intresse. Årets Energidialog hade temat Fun-
ding strategies for research and innovation och samlade 250 
personer med talare från bland annat eu-kommissionen och 
representanter för Energimyndighetens och Vinnovas led-
ning. Temat för materialplattformsdagen var Innovative 
materials for tomorrow’s industry och hade talare från bland 
annat ikea, Tetra Pak och Jernkontoret för att åskådliggöra 
industrins tankar kring framtidens innovativa material och 
knyta dessa till pågående forskning vid kth. 

ict-plattformen arrangerade aimday Big Data där näring-
livsrepresentanter och forskare på kth samlades för att dis-
kutera framtidens Big Data. Life Science Technology-platt-
formen fokuserade istället på att öka det interna samarbetet 
på kth genom inspirationsdagen Frontiers in Life Science 
Technologies at kth.

Transportplattformen har genom sitt kontinuerliga stöd 
till Transport Labs varit en viktig aktör i att transportforsk-
ningscentret kommit till stånd. Centret, som invigs i början 
av 2015, ska arbeta med transportfrågor ur ett brett perspek-
tiv, i linje med målen för plattformarnas verksamhet.

Centra
Centra är betydelsefulla för kth för att utveckla livskraftiga 
forskningsmiljöer berikade med industriellt relevanta pro-
blemställningar och genom att bidra med nätverk för såväl 
seniora forskare som deltagande doktorander. Ett centrum 
är en neutral samverkansplattform där olika parter enas om 
en gemensam verksamhetsplan och bidrar med resurser för 
genomförandet. 2014 fanns 45 centrumbildningar på kth där 
merparten var finansierade genom långsiktiga åtaganden 
från Vinnova, Energimyndigheten eller Trafikverket. 

Tre framgångsrika centra har fått förlängd finansiering 
under året. Competence Center Gas Exchange (ccgex) som 
bedriver forskning inom området förbränningsmotorers 
gasväxling och Svenskt centrum för smarta elnät och lag-
ring (swegrid) har fått förlängd finansiering från Energi-
myndigheten. vinn Excellence Center eco2 Vehicle Design 
får förlängd finansiering från Vinnova för etapp 4.

Ett nytt interimscenter, Biomechanical Modeling and 
Experimentation Center (biomex), har etablerats vid Skolan 
för teknikvetenskap under året. Centret ska koordinera och 
stärka samarbeten inom biomekanisk forskning på kth. 
Under interimstiden på två år ska forskningsbasen konsoli-
deras. Dessutom ska nya projekt och ytterligare extern 
finansiering lockas till centret. 

Interimscentret kth Windcenter har omvandlats till ett 
etablerat kth-centrum med uu som part under namnet 
standup for Wind. Detta centrum innefattar delar av sfo-
satsningen standup for Energy. uu är huvudsökande och 
ansvarigt universitet.

Konferenser
Vid kth anordnas varje år ett stort antal nationella och 
internationella konferenser. Under 2014 var kth värd för 
omkring 180 (170) konferenser/workshops med sammanlagt 
cirka 16 000 (13 000) deltagare.

Extern forskningsfinansiering

FP7 – återblick och sammanfattning av programmet
eu:s ramforskningsprogram fp7 har löpt under åren  
2007–2013. De sista utlysningarna beviljades dock först under 
2014. Totalt har kth beviljats 352 projekt, där den stora majo-
riteten om cirka 300 projekt finansierar forskning i samver-
kan med universitet och företag, 26 projekt stödjer banbry-
tande forskning och 37 syftar till att främja forskarrörlighet. 

Det europeiska forskningsrådet (erc) ska stödja banbry-
tande och gränsöverskridande grundforskning av högsta 
kvalitet inom alla forskningsfält i Europa. Anslag fördelas 
med hjälp av olika finansieringsinstrument till både unga 
och seniora forskare baserat på vetenskaplig excellens.

ERC-projekten finansierade av fp7 utgörs av;
•  13 Starting/Consolidator Grants av vilka två har flyttat in 

till kth och en har flyttat ut från kth,
•  elva Advanced Grants av vilka en som extra partner (med 

Linköpings universitet som huvudpartner) och en har 
flyttat till kth, samt

•  två Proof of Concept.

Det nya ramprogrammet Horizon 2020
Det nya ramprogrammet Horizon 2020 började 1 januari 2014 
och under det första halvåret gjordes ett flertal informa-
tionsinsatser för kth:s forskare inom ramen för forsknings-
plattformarna samt på övergripande nivå. Horizon 2020 
består av flera delar, varav kth:s forskare framför allt berörs 
av Excellent science (exempelvis erc), Industrial leadership 
(exempelvis Enabling and Industrial technologies), Societal 
challenges (sju definierade samhällsutmaningar), eit samt 
Euratom.

Sammanlagt har över 350 ansökningar skickats in under 
2014, varav 29 beviljats. Tre stycken hänför sig till banbry-
tande forskning (erc), åtta till forskarrörlighet i olika Marie 
Sklodowska-Curie-projekt och resterande projekt finns 
inom traditionell forskningssamverkan.

I kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 finns målet att 20 nya 
erc-anslag ska komma kth-forskare till del. Målet är till 
hälften redan uppfyllt med tio nya kontrakt under 2013–2014. 

Under 2014 har följande utlysningar skett; 
•  Starting Grant – ett beviljat bidrag (Dimos Dimarogonas, 

Skolan för elektro- och systemteknik), 
•  Consolidator Grants – sju sökande, resultat meddelas i 

början av 2015,
•  Advanced Grants – tio sökande, resultat är klart i mitten 

av 2015, samt
•  Proof of Concept – två omgångar inom utlysningen 2014. 

Vid första omgången beviljades två bidrag (Göran 
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Stemme, Skolan för elektro- och systemteknik och Mikael 
Östling, Skolan för informations- och kommunikations-
teknik). Ytterligare en ansökan godkändes, men fick inget 
bidrag på grund av begränsningar i utlysningens budget 
(Jens Fransson, Skolan för teknikvetenskap). I andra 
ansökningsomgången hösten 2014 deltog fem kth-fors-
kare. Resultat meddelas under 2015.

Nationell externfinansiering 
Vetenskapsrådet har under 2014 beviljat kth bidrag om  
252 mnkr, varav 199 mnkr inom den stora utlysningen, natur-
vetenskap och teknik, vilket betyder att kth inom detta 
ämnesområde nationellt sett var den tredje största bidrags-
mottagaren efter Lunds universitet och uu. De största bidra-
gen beviljades som rambidrag för strategisk forskning, 
exempelvis tolv mnkr till Mikael Östling, Skolan för infor-
mations- och kommunikationsteknik, och tio mnkr till  
Dan Henningson, Skolan för teknikvetenskap. Inom utlys-
ningen för framstående yngre forskare beviljades Luca 
Brandt, Skolan för teknikvetenskap, 18 mnkr. Inom utlys-
ningen internationella karriärbidrag beviljades Martin 
Månsson, Skolan för informations- och kommunikations-
teknik, åtta mnkr. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
(kaw) har beviljat 200 mnkr till utbyggnad av den nationella 
kapaciteten för sekvensering av humana genom vid Science 
for Life Laboratory med Joakim Lundeberg, Skolan för bio-
teknologi, som en av de huvudsökande. kaw har också 

beviljat projektanslag till Danica Kragic, Skolan för datave-
tenskap och kommunikation, på 19 mnkr samt 24 mnkr till 
infrastruktur för Odqvistlaboratoriet med Jens Fransson, 
Skolan för teknikvetenskap, som en av de huvudsökande. 
kth fick under 2014 en forskare utsedd till Wallenberg Aca-
demy Fellow, Fredrik Viklund som forskar i matematik. 
Bidraget är på fem mnkr.

Stiftelsen för strategisk forskning (ssf) har inom forsk-
ningsområdet medicinsk teknik beviljat 30 mnkr till Björn 
Önfelt, Skolan för teknikvetenskap, samt 32 mnkr vardera i 
rambidrag inom elektronikforskning till Joachim Oberham-
mer, Skolan för elektro- och systemteknik, och Mikael Öst-
ling, Skolan för informations- och kommunikationsteknik. 
Inom utlysningen rambidrag tillämpad matematik har Ozan 
Öktem, Skolan för teknikvetenskap, beviljats 21 mnkr.

Inom Formas utlysningar under 2014 har Magnus Wålin-
der, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, beviljats 
tolv mnkr till laboratoriet för ingenjörsdesignade trä- och 
biobaserade byggnadsmaterial. Därutöver har bland annat 
Fredrik Lundell, Skolan för teknikvetenskap, och Hans 
Westlund, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, 
beviljats åtta respektive sju mnkr.

Större beviljade bidrag från Energimyndigheten inklude-
rar åtta mnkr vardera till Stefan Ivanell, Skolan för teknik-
vetenskap, och Mårten Behm, Skolan för kemivetenskap, 
samt sju mnkr till Semida Silveira, Skolan för industriell 
teknik och management.

Figur 14

Professorer 2014
Nyanställda professorer (externt utlysta)
Förbränningsmotorteknik
Geodesi
Internetteknik
Omgivningsfysiologi
Teknisk vårdvetenskap
Transportmodellering och samhällsekonomi

Kallade till professor
Teknisk akustik
Tillämpad fysik

Befordrade till professor
Aerodynamik
Biomekanik inriktning mjuka vävnader
Halvledarmaterial
Hållfasthetslära
Industriell ekologi
Kondenserade materiens teori
Legeringars mikro- och nanostrukturer
Medieteknik

Nyanställda gästprofessorer
Digital tillverkning
Entreprenörskap och innovation med inriktning på industriell dynamik
Matematik
Teoretisk fysik med inriktning mot partikelfysik
Teoretisk kosmologi
Tillämpad fysik

Nyanställda adjungerade professorer
Analys av spårtrafiksystem
Arkitektur med inriktning mot tillämpad digital gestaltning 
i arkitekturpraktiken
Betongbyggnad med intriktning mot konstruktion för 
vattenkraftindustrin
Fiber och polymervetenskap
Industriella styrsystem
Informationssäkerhet
Korrosionsvetenskap
Metallers gjutning
Människa och datainteraktion inom sjukvården
Polymera material
Programvaruteknik och datorsystem, med speciellt pålitliga
och skalbara system
System och teknologier för trådlös kommunikation
Teknikdrivna tjänstenäringar
Tillämpad datalogi
Tillämpad nanoteknologi
Väg- och banteknik (2)

Källa: HR+
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kth är med i styrgrupper för tre av Vinnova beviljade 
Strategiska innovationsområden (sio); Produktion, Lätt-
viktsmaterial och Metalliska material. Därutöver är kth 
även med i InnovAir. Utvecklingen under 2014 har inneburit 
att varje sio har beslutat om, samt genomfört utlysningar 
inom sitt respektive forskningsområde. kth noterar att sam-
arbetsformen har närmat sig den modell som tillämpas inom 
Vinnovas samverkansprogram Fordonsstrategisk forskning 
och innovation. 

Omvärldsförändringar
Forskningsfinansieringen till universiteten står inför stora 
förändringar de kommande åren och kth har under 2014 
arbetat med olika förberedande projekt. Sammanfattnings-
vis kan konstateras att den statliga finansieringen i högre 
grad kommer kopplas till nationella utvärderingar av forsk-
ning och samverkan med det omgivande samhället. Finan-
siering av stora forskningsinfrastrukturer kommer utgå 

från en nationell behovsinventering och samverkan inom 
konsortier. Det finns ett behov att kunna visa på att forsk-
ningsfinansieringen går till de projekt som kan påvisa störst 
samhällelig genomslagskraft.

Utvärderingar 
Vinnova presenterade i maj 2014 ett förslag på en modell för 
hur universitetens samverkan med det omgivande samhället 
ska kunna utvärderas. I december fattade Vinnova beslut 
om en något justerad modell för samverkansutvärdering 
som kommer testas och utvärderas under 2015.

I den forskningsutvärdering som kth genomförde 2012 
(rae2012) ingick påverkan på och samverkan med det omgi-
vande samhället som en del av tre som utvärderades. kth 
har därefter fortsatt arbeta med att samla erfarenheter inom 
området och har inom ramen för det universitetsövergri-
pande projektet Impact 2.0 arbetat för ett ökat fokus på stra-
tegier för impact genom samverkan inom kth. Se vidare 
under avsnittet Samverkan.

I december 2014 presenterade vr ett förslag på modell för 
hur ett lärosätes forskningskvalitet och relevans kan utvär-
deras, och knytas till en resursfördelning som premierar 
kvalitet och prestation. vr förordar att ett förslag om genom-
förande av modellen läggs i den forskningsproposition som 
förutses komma hösten 2016.

Forskningsinfrastrukturer 
Vetenskapsrådet (vr) har under det senaste året genomfört 
en översyn av stödet till forskningsinfrastrukturer genom 
Rådet för forskningens infrastrukturer (rfi). Översynen har 
resulterat i ett remissförslag som förändrar det nationella 
stödet till forskningsinfrastrukturer på ett genomgripande 
sätt, utifrån behovet att finansiera de för framtiden stora 
satsningar som strategiskt behövs i samverkan med natio-
nella konsortier. VR fattade beslut om det nya systemets till-
lämpning i december 2014 och det kommer börja gälla från 
januari 2015. 

kth har inför systemskiftet listat vilka forskningsinfra-
strukturer vid kth som är resurser på nationell, regional 
och lokal nivå samt öppet tillgängliga och alla laboratorier 
har kontaktats för att få en överblick av behov och önskemål 
av externa relationer. Inom Stockholms läns landsting har 
dessutom ett arbete gjorts för att få en samlad bild av regio-
nens framtida behov vad gäller forskningsinfrastrukturer. 

Rörelse mot mer finansiering av samverkansforskning
eu:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 
2020, stödjer liksom fp7 samverkansforskning, vilket har lett 
till att även nationella finansiärer i högre grad finansierar 
samverkansprojekt. Detta speglas till exempel genom Vin-
novas satsning på strategiska innovationsprogram (tidigare 
strategiska innovationsområden) som bygger på att mobili-
sera universitet och företag för att lösa samhällsutmaningar.

Figur 15

Forskning 2011–2014

Publikationer 2014 2013 2012 2011

Antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer 2 7503) 2 5514) 2 340 2 119

Konferensbidrag 1)

Antal refereegranskade  
konferensbidrag2) 1 3003) 1 2194)

Nationellt 520 520
Internationellt 2 177 1 897

Uppdrag
Sakkunning
Nationellt 212 181 153 172
Internationellt 182 170 155 133

Opponent
Nationellt 112 99 94 88
Internationellt 164 145 143 112

Referee
Nationellt 192 244 176 449
Internationellt 4 119 3 782 3 367 3 530

1)  Uppgift om antal konferensbidrag samlades in från KTH:s skolor 
t o m 2012. För 2013 och 2014 hämtas uppgiften från publikations-
databasen DIVA

2)  Antal som genomgått refereegranskning och publicerats som full-
ständiga papers i ett konferensmeddelande (proceedings), i en bok 
eller i en serie (2013 och 2014)

3)  Uppgiften är preliminär p g a eftersläpning i registreringen i DIVA. 
Kommer att uppdateras i årsredovisningen för 2015

4)  Uppgifterna har uppdaterats med en definitiv volym eftersom det 
är eftersläpning i registreringen i DIVA 
 
Källa: KTH:s publikationsdatabas DIVA (konferensbidrag för 2013 
och 2014 samt publikationer). Övrigt från KTH:s skolor
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Kvalitetsarbete inom forskningen 
Under 2014 har ett systematiskt arbete genomförts för att för-
bättra publiceringsstrukturen på kth. Ett samarbete som 
involverat kth:s bibliotek, som analyserat publicerings-
mönster och gett förslag till metodförbättring, den centrala 
förvaltningen samt den akademiska ledningen, som diskute-
rat publiceringsmönster med alla skolor och avdelningar. 
Projektet har under hösten gått vidare till att med hjälp av 
Vinnovafinansiering bygga upp en bibliometrisk analyska-
pacitet som medger internationellt jämförande analyser som 
belyser hur universitet, forskningsinstitut, företag och 
andra organisationer är positionerade, utvecklas, samverkar 
och får genomslag i det globala forskningssystemet. Se 
vidare avsnittet Kvalitetsarbete.

Riskhantering 
Frågan om så kallad dubbel användning av forskning (civil 
respektive militär) inom känsliga områden har aktualiserats 
under året i samband med svt:s Uppdrag granskning angå-
ende ett eventuellt forskningssamarbete mellan kth och  
det kinesiska forskningsinstitutet Chinese Aeronautical 
Establishment (cae). Till följd av detta har även en genom-
lysning genomförts av den interna hanteringen av denna 
planerade samverkan med cae och Försvarets forskningsin-
stitut, som också tillställts styrelsen. Ett arbete har påbörjats 
kring att utveckla metoder för hur liknande frågeställningar 
ska hanteras. 

Hedersdoktorer
Fakultetsrådet utsåg hedersdoktorer hösten 2014 med föl-
jande motiveringar;

Lei Guo, professor vid Institute of Systems Science, Chi-
nese Academy of Science, Kina, är den mest inflyelserika 
personen inom systemanalys och reglerteknik i Kina. I sin 
roll som vice secretary-general för kommittén för National 
People’s Congress spelar han en unik roll för att forma Kinas 
framtida forskningsstrategier. Han har givit grundläggande 
bidrag till teoribildningen inom reglerteknik och beskriv-
ningen av stokastiska system.

Lei Guo är en mycket produktiv och inflytelserik forskare 
som har erhållit mängder av utmärkelser. Han är medlem i 
bland annat the Academy of Sciences for the Developing 
World (twas) och the International Federation of Automatic 
Control (ifac). Guo har starka kopplingar till Sverige, bland 
annat som gästforskare vid Linköpings tekniska högskola, 
flera besök till kth, gemensamt forskningsprojekt med fors-
kare på kth och genom att ta emot forskare och doktorander 
i Peking.

Marta Kwiatkowska, professor vid University of Oxford, 
Storbritannien, är professor i datorsystem och Fellow på 
Trinity College, University of Oxford. Hon är en världsle-
dande datalogisk forskare och har varit, och är, drivande i 
utvecklingen av probabilistiska och kvantitativa metoder 
inom datalogin. Hennes forskning har applicerats på en 
mängd olika områden som kommunikationsnätverk och 

datasäkerhet, nanoteknologi, spelteori och systembiologi. 
Hon innehar ett erc Advanced Grant och är medlem av 

Academia Europea, Fellow i bcs, och deltar i editorial 
boards för ett antal datalogiska tidsskrifter. Hon har på olika 
sätt samarbetat med kth-forskare, inte minst genom sitt 
fleråriga engagemang som vetenskaplig rådgivare för Lin-
naeus Centret access.

Gregory B Olson, professor vid Northwestern University, 
usa, är en internationellt ledande forskare inom vetenskaps-
baserad materialdesign. Genom att sammanställa state-of-
the-art-kunskap från ganska olika vetenskapliga discipliner 
till ingenjörsmässiga verktyg har han kunnat designa ett 
antal nya material. Han har spelat stor roll för utvecklingen 
av området Integrated Computational Materials Engineering. 

Professor Olson har erhållit ett stort antal utmärkelser, 
bland annat Jacob Wallenberg Foundation Award och  
asm Gold Medal samt innehar ett 20-tal patent. Han är leda-
mot av amerikanska ingenjörsakademin och utländsk leda-
mot i iva.

Sverker Martin-Löf, styrelseordförande Industrivärden, är 
en av Sveriges mest välrenommerade industrialister. Som 
vd och ceo för sca 1990–2002, genomförde han stora föränd-
ringar som ledde till att sca idag är det enda större svensk-
baserade skogsindustriföretaget med global karaktär.

Genom sin kunskap, sitt företags framgång och personliga 
egenskaper framstår Sverker Martin-Löf som den främste 
företrädaren för svensk skogsindustri. Genom sitt engage-
mang och sina visioner arbetar han för att vidareutveckla 
skogsindustriell forskning samt katalysera detta mot en 
framtida stark och konkurrenskraftig svensk skogsindustri.

Marie Vahter, professor vid Karolinska Institutet, har 
under sin forskargärning arbetat brett inom problemområ-
det metaller och människors hälsa. För flertalet metaller  
gäller att de är essentiella och behövs i en mängd som ligger 
inom det så kallade livsfönstret. För andra metaller är det 
fortfarande oklart, med den kunskap som vi har idag, om de 
är nödvändiga för människans metabolism. Medan forskare 
på kth har studerat metallers geokemi i olika miljöer, och 
däribland arsenik, utgör Marie Vahters arbeten kopplingen 
mellan exponering och metallers inverkan på människors 
hälsa. Kombinationen av dessa är ytterst fruktbar för att för-
stå hur metaller uppför sig i naturen och hur människor 
kommer att exponeras.

Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt 
etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande 
kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på 
människors hälsa på global nivå. Detta har bland annat 
bidragit till en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricks-
vatten för flertalet länder i världen.



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2014 | 33

Samverkan
kth har en lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med 
företag, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner och 
landsting. kth:s ambition om en mer systematisk samver-
kan med det omgivande samhället har utvecklats under året 
i nära dialog med kth:s lärare och forskare. Arbetet utgår 
från uppdraget för vicerektor för samverkan och bedrivs 
enligt den framtagna kth-modellen för samverkan. 

kth ska främja, bredda och fördjupa relationerna med det 
omgivande samhället och har till stöd för detta avdelningen 
kth Näringslivssamverkan. Under året har ett team med sex 
samverkanskoordinatorer, varav en finansierad av Scania, 
arbetat med att utveckla samverkan med näringsliv och 
offentlig sektor. Teamet är ett stöd för kth:s fakultet, skolor, 
forskningsplattformar samt för företag och organisationer 
och arbetar nära vicerektor för samverkan. 

Genom ett väl underhållet nätverk av alumner stärker 
kth sin ställning i samhället. 

KTH-modellen för samverkan
kth-modellen för samverkan omfattar etablering och drift 
av partnerskap, olika former av personutbyten, arenor för 
samverkan samt projekt för utveckling och metoder för 
effektuppföljning. 

Partnerskap
I enlighet med kth:s utvecklingsplan har kth sedan 2011 
arbetat med att etablera strategiska partnerskap med företag 
och organisationer på högsta ledningsnivå. Under 2014 har 
två nya partnerskap etablerats med Sandvik och Stockholms 
stad. Sedan tidigare har kth strategiska partnersamarbeten 
med abb, Ericsson, Saab, Scania, Skanska, Stockholms läns 
landsting och Vattenfall. Vart och ett av partnerskapen följs 
upp årligen av kth:s ledning och operativ ledning hos res-
pektive partner. 

Under 2014 har den hittills största gemensamma sats-
ningen mellan kth och våra partners, i det här fallet Scania, 
sjösatts: forskningscentrumet Integrated Transport 
Research Lab (itrl). 

Under året har vid två tillfällen högsta ledningen från 
samtliga strategiska partners samlats på kth för att utbyta 
erfarenheter och hitta ytterligare synergier mellan verksam-
heterna. 

Den strategiska partnerskapsprocessen har under året 
utvärderats inom universitetsförvaltningens aae 2014. Se 
vidare avsnittet Kvalitetsarbete. Under året har en modell 
utformats som kommer att underlätta för kth att ingå part-
nerskap även på skolnivå. 

Personutbyten
En viktig del av kth-modellen för samverkan är personut-
byten, både från akademin till näringslivet och tvärtom. 
Antalet adjungerade professorer har under året ökat från 
55 till 64 personer (nio kvinnor och 55 män). 

Antalet personer i kategorin affilierad fakultet har under 
året ökat från 14 till 27 personer. Dessa är inte anställda på 

kth och förekommer alltså inte i årsredovisningens perso-
nalsammanställning.

Forum för adjungerad fakultet vid kth utgör en arena för 
diskussion rörande samverkan mellan akademi, näringsliv 
och samhälle. Forumet är också ett rådgivande organ till 
kth:s ledning, bland annat kring en tvåårig specialiserad 
forskarutbildning samt hur kth och industrin tillsammans 
kan tillvarata de möjligheter som öppnas via eu:s kom-
mande ramprogram Horizon 2020. Forumet har fått ett nytt 
programbeslut samt haft tre möten under året. 

OpenLab
OpenLab är en etablerad arena för samverkan mellan Stock-
holms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Karolinska Institutet (ki), Stockholms uni-
versitet (su), Södertörns högskola och kth. Under året har 
OpenLabs verksamhet utvecklats, bland annat genom att 
samarbete inletts med Hasso Plattner Institut i Berlin för att 
utveckla metodiken och stärka kompetensen för att arbeta i 
interdisciplinära team med studenter och forskare. Syftet är 
att hitta nya innovativa sätt att ta sig an regionens utma-
ningar. Tre kth-studenter vann en innovationstävling om 
framtidens äldreomsorg. Fem kth-studenter gjorde sitt exa-
mensarbete i OpenLab under året. Under Almedalsveckan 
arrangerade OpenLab workshops med hundratalet delta-
gare i syfte att stimulera nytänkande för hur samverkan kan 
gå till och hur utmaningar kan lösas. 

Effektuppföljning
Projekt för utveckling och metoder för effektuppföljning har 
under året bedrivits både i egen regi (Impact 2.0) och med 
externa parter (kloss och Notis).

Impact 2.0 är ett utvecklingsprojekt som Vinnova delfi-
nansierar inom ramen för programmet Universitets och 
högskolors strategiska utveckling av samverkan. Projektet 
ägs av vicerektor för forskning och vicerektor för samver-
kan, med projektledning från kth, och pågår till sommaren 
2015. Projektet syftar till att utveckla en kth-övergripande 
strategi för impact genom samverkan och bygger upp kun-
skap om den nationella och internationella utvecklingen 
inom området. Under våren 2014 genomfördes tio dialogmö-
ten med ett flertal initiativ och verksamheter vid kth såsom 
centrumbildningar, Development Office, kth Innovation, 
kompetenscentra, forskningsplattformar, strategiska forsk-
ningsområden med flera. Under hösten 2014 skedde dialog 
med skolorna för att stödja utveckling av impactstrategier på 
skolnivå. Under senhösten beviljade Vinnova medel för 
kommande projekt Impact 3C.

kloss, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Sam-
verkan, är ett nationellt utvecklingsprojekt som kth är  
initiativtagare till. Arbetet leds av kth och vicerektor för 
samverkan leder en styrgrupp med representanter från alla 
medverkande lärosätens universitetsledningar (Umeå uni-
versitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, 
su, kth, Mälardalens högskola, Linköpings universitet, 
Högskolan i Jönköping och Lunds universitet). Vinnova del-
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finansierar projektet. Syftet med kloss är att öka relevans 
och kvalitet i utbildning och forskning genom att stärka de 
svenska lärosätenas förmåga att arbeta strategiskt med sam-
verkan med det omgivande samhället samt att ta fram stöd-
jande strukturer för samverkan. Den 22 oktober genomförde 
kloss en konferens på kth med 130 deltagare för dialog för 
fortsatt arbete. Projektet slutförs första halvan av 2015 med 
resultatspridning på olika arenor.

Notis, Naturvetenskap och Teknik i Samhället, är ett kom-
petensutvecklingsprojekt för lärare och personal vid kth 
och su:s naturvetenskapliga fakultet som leds av Skolan för 
teknik, vetenskaplig kommunikation och lärande i samar-
bete med kth Näringslivssamverkan. Under 2014 har 18 akti-
viteter (diskussioner, seminarier och workshops) arrange-
rats inom ramen för projektet och tre personer har fått 
praktikerfarenheter. Sedan starten av Notis 2012 har totalt  
40 aktiviteter genomförts med 676 deltagare.

Notis avslutades den sista juni 2014. kth har därefter valt 
att fortsätta arbeta med ökad arbetslivsanknytning på en 
övergripande nivå. Arbetet inriktas dels på att öka samarbe-
tet mellan lärare och strategiska partners, dels på att ge 
lärare ökade kunskaper om studenternas blivande arbets-
marknad. Under året har fem av kth:s strategiska partners 
deltagit i en lärarkurs för ökad kvalitet inom handledning av 
examensarbetet. 

Regional samverkan
Stockholm Cleantech är ett regionalt företagsnätverk som 
syftar till att öka tillväxten och exporten av miljöteknik. kth 
är medlem i nätverket och har även en plats i styrelsen.  
kth är bland annat med och anordnar möten inom nätverket 
där akademi, företag och övriga aktörer samlas och knyter 
kontakter. 

Innovationskraft Stockholm är ett koordinations- och 
samverkansinitiativ i regionen som ytterst leds av landshöv-
dingen. Under året har kth varit en aktiv part i arbetet med 
handlingsplanerna för den regionala innovationsstrategin. 
kth driver ett av fem ingående handlingsprogram, Forsk-
nings- och innovationsinfrastruktur. Under året har kth 
arrangerat tre studiebesök och genomfört 15 intervjuer, en 
workshop med 46 labchefer samt sju styrgruppsmöten för 
samverkan mellan lab/test- och demonstrationsanlägg-
ningar med deltagare från Research Institutes of Sweden 
(rise), kth, su och ki. Stockholms läns landsting har också 
anslutit sig till detta regionala arbete för tillgängliggörande 
av forskningsinfrastruktur. 

Samverkan med små och medelstora företag
En strategi för samverkan med små och medelstora företag 
har tagits fram under året och ska implementeras fullt ut 
under nästa år. Strategin, som är kopplad till planen och 
målen för Innovationskontoret, handlar bland annat om att 
kth ska bidra med kunskap för att möta de små och medel-
stora företagens utvecklingsbehov och utmaningar och på så 
sätt stärka tillväxten. I eu:s ramprogram Horizon 2020 lyfts 
särskilt denna form av samarbete fram, vilket innebär att 

goda relationer och samarbete med små och medelstora före-
tag krävs för att kth ska vara fortsatt framgångsrikt i att 
hämta hem forskningsmedel i europeisk konkurrens.

Examensarbeten
kth Exjobbportal är en plattform där företag, organisatio-
ner och institut kan publicera förslag till examensarbeten 
och projektuppgifter men även annonsera traineeanställ-
ningar och internships. Sedan starten i april 2012 har det 
lagts in totalt 2 405 annonser varav 1 675 examensarbeten. 
Under 2014 lades 900 examensarbeten in i portalen. 

ICheck (Innovationscheck X-jobb) är ett pilotprojekt i sam-
arbete mellan kth, rise och Industriella Utvecklingscentra i 
syfte att forma ett effektivt arbetssätt där innovativ utveck-
ling i små och medelstora företag kan kombineras med exa-
mensarbeten. Projektet genomförs under 2014 och resultatet 
redovisas våren 2015. Studenter genomför sitt examensar-
bete på ett mindre företag, med kompletterande handled-
ning från ett forskningsinstitut.

Uppdrags- och vidareutbildning
I samverkansuppgiften ingår bland annat att erbjuda vida-
reutbildning för yrkesverksamma. kth ger kurser inom en 
rad olika områden som syftar till en breddad eller fördjupad 
kompetens för i första hand yrkesverksamma ingenjörer och 
arkitekter, men som även vänder sig till andra grupper med 
behov av kompetensutveckling, till exempel lärare.

kth har under året erbjudit kurser och kurspaket både 
inom den ordinarie anslagsfinansierade verksamheten och i 
form av speciellt utformade uppdragsfinansierade kurser. 
Kurserna är tänkta att kunna kombineras med yrkesverk-
samhet, då flera av dem har getts på distans och är it-base-
rade. Vissa kurser ges på engelska.

Antalet helårsstudenter i kth:s vidareutbildning 2014 
uppgick till 207 (221). Antalet helårsprestationer uppgick till 
124 (147). Prestationsgraden är 60 (66) procent, vilket är betyd-
ligt lägre än andra utbildningar på kth. De kurser som haft 
flest deltagare finns inom data- och it-området samt de kur-
ser som är internetbaserade.

Antalet helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbild-
ning uppgick till 43 (38) under 2014. Intäkterna för uppdrags-
utbildningen uppgick totalt till 23 mnkr i jämförelse med  
25 mnkr 2013. Många kurser riktar sig mot fastighetsbran-
schen. kth har också gett kurser inom regeringens satsning 
Lärarlyftet som syftar till att vidareutbilda yrkesverksamma 
lärare i grundskola och gymnasieskola.

Alumnrelationer
kth:s alumnverksamhet skapar möjligheter för före detta 
studenter att hålla kontakten med kth och med varandra 
genom att skapa både fysiska och virtuella mötesplatser där 
alumner, studenter och fakultet kan utbyta erfarenheter och 
utveckla samarbeten. En attitydundersökning genomfördes 
under våren 2014 som visar att många av kth:s alumner har 
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ett stort intresse och engagemang för att fortsätta vara en del 
av verksamheten även efter avslutade studier. 

Internationaliseringen av kth:s alumnverksamhet och 
nätverk har ytterligare intensifierats under året. Tre lokala 
nätverk har startat upp (i usa, i Tyskland och på Island) och 
sex föreningar har formaliserats, så kallade kth Alumni 
Chapters. Idag finns det totalt tio formaliserade Alumni 
Chapters utspridda i världen. 

Under året arrangerades 39 internationella alumnträffar. 
Alumner har under året deltagit i internationellt student-

rekryterande aktiviteter i högre grad än tidigare år. De har 
medverkat vid studentrekryteringsmässor i Kina, Indone-
sien, Indien och Vietnam. 

I september arrangerades kth:s första internationella 
återträff på kth:s Campus då 20-årsjubileet av kth:s första 
helt internationella masterprogram firades. Ett tjugotal 
alumner flög till Sverige från hela världen för att vara med.

Första veckan i oktober arrangerades för tredje året en 
alumnvecka på kth:s Campus. Det var ett omfattande pro-
gram med studiebesök bland annat på kth:s Rymdcentra, 
sektionspubar, återträffar och guidade rundturer. Utmär-
kelsen Årets Alumn tilldelades Regina Kevius, före detta 
stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Besökare gavs också 
möjlighet att träffa några av de studenter som fått stöd från 
kth Opportunities Fund och lära sig mer om deras projekt.

Sammantaget deltog 1 050 alumner vid arrangerade event 
under 2014, varav cirka 600 besökte något event på kth:s 
campus.

KTH Opportunities Fund
kth Opportunities Fund, som upprättades 2012, har vidare-
utvecklats under året. Det är en plattform där kth kan ta 
emot och kanalisera alumners engagemang, både i form av 
finansiella donationer och som volontärarbetstid. Under 
våren genomfördes en fyra veckor lång telefonkampanj som 
hade två huvudsakliga mål: att introducera och informera 
om alumnverksamheten samt att generera finansiellt och 
icke-finansiellt stöd till fonden. 

Vid slutet av 2014 uppgick totala insamlade medel till kth 
Opportunities Fund till drygt 1 mnkr. Femton student- och 
forskarprojekt har under året genomförts med stöd från fon-
den och två internationella studenter har tilldelats stipen-
dier. Ett hundratal alumner har bidragit med tusen volon-
tärtimmar bland annat som mentorer, inspirationsföre- 
läsare, sakkunniga och samordnare av alumnaktiviteter. 

Fundraising
kth:s fundraisingverksamhet är ett strategiskt, strukture-
rat och långsiktigt arbete med att över tid öka den privata 
externa finansieringen till kth och ska ses som ett komple-
ment till traditionell finansiering. Bland större finansiärer, 
med flerårigt engagemang, kan nämnas Scania, Familjen 
Erling-Perssons Stiftelse samt makarna Kerstin och Rune 
Jonasson. kth har under 2014 lanserat initiativet Förädla 
Framtiden som är en fokuserad satsning för att i befintliga 

och nya nätverk öka engagemanget och stödet till kth från 
industri och samhälle. Lanseringen har skett genom att i ett 
antal aktiviteter inom kth beskriva och skapa medvetenhet 
kring initiativet men också genom att ge satsningen 
utrymme i media. En ytterligare kompletterande och mycket 
viktig del i arbetet är att arrangera olika typer av seminarier 
som ökar kännedomen om kth:s verksamhet och stärker 
relationerna med det omgivande samhället.

KTH	Innovation
kth Innovation arbetar för att forskningsresultat och affärs-
idéer från forskare och studenter på kth ska utvecklas och 
möta marknaden. 
De övergripande målen för kth Innovation är att;
• öka antalet idéer och resultat från kth:s forskare och  

studenter som möter marknaden och blir framgångsrika 
innovationer, 

• säkerställa en i ett internationellt perspektiv effektiv  
stödprocess (med rätt nätverk och förutsättningar) för  
att på bästa sätt stödja idéers väg till marknaden, samt

• möjliggöra skapandet av ett starkt, kompletterande  
ekosystem för innovationsstöd i internationell toppklass 
vid kth.

Strategin för 2014 har varit att bibehålla ett högt inflöde av 
idéer samtidigt som resurser lagts på aktiviteter för att få en 
både kvalitativ och kvantitativ ökning av utflödet. 

kth Innovation har under 2014 tagit emot 233 nya idéer, 
relativt jämnt fördelade mellan forskare och studenter. Detta 
innebär en ökning på 27 procent jämfört med 2013. De kom-
mersialiseringsprojekt som kth Innovation stödjer har dra-
git in sammanlagt drygt 19 mnkr i finansiering från bland 
annat det Vinnova-finansierade Verifiering för Tillväxt- 
programmet (vft) som hanteras av kth Holding AB. Under 
året har 24 bolag bildats, varav tre studentbolag, och sju 
kommersiella avtal med kund har slutits baserade på kth-
forskning, 50 patentansökningar har lämnats in och 20 
patent har beviljats. Under året har två bolag antagits till 
affärsinkubatorn Stockholm Innovation and Growth (sting) 
samt tre till europeiska och amerikanska inkubatorer.

kth Innovation och kth Holding ab har ett mycket nära 
samarbete som under året resulterat i att holdingbolaget 
investerat i två nya bolag från kth. kth Innovation använ-
der ingen urvalsprocess för nya idéer utan antar alla idébä-
rare som uppfyller grundkraven på kth-tillhörighet samt 
idéns koppling till kth:s verksamhet. Innovationsstödspro-
cessen bygger på att idébäraren får stöd att själv testa sin idé 
mot marknaden, och utifrån resultatet fattas beslut om att ta 
idén vidare. Att utvärdera idéns gångbarhet kan ta upp till 
två år. 

Under året har arbetet med Student Inc., kth:s studentin-
kubator, vidareutvecklats. Som en del i kth Innovations 
kommunikationsplan har ett fokusområde varit att öka syn-
ligheten bland kth:s studenter. Under året har Student Inc. 
hyst 21 studentprojekt. 
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Tillsammans med studentkåren arrangerades för andra 
gången Armada Startup, en mässa med syfte att lyfta entre-
prenörskap som en möjlig karriärväg efter avslutade studier 
vid kth. 

Under 2014 har kth:s innovationsstödsprocess varit före-
mål för utvärdering inom ramen för aae. En internationell 
extern bedömargrupp gav relevant återkoppling och fann att 
processen väl möter de behov som finns hos interna såväl 
som externa intressenter.

Genom ett samarbete mellan sting och kth Innovation 
har kommersialiseringsprojekt fått möjlighet att rekrytera 
kompetens genom sting:s Search for Talents. Åtta rekryte-
ringar har initierats eller genomförts under 2014 vilket 
bidragit till att stärka projektens team och förbättra förut-
sättningarna för att lyckas ta sin idé till marknaden.

Innovationskontoret
Enligt regleringsbrevet för 2009 skulle bland andra kth 
starta innovationskontor. En förutsättning för detta var att 
kth bjöd in andra lärosäten att samverka inom ramen för 
innovationskontoret. 

Arbetet inom innovationskontoret leds av kth Innovation 
som i nära samarbete med regionala partners bygger ett 
skalbart innovationsstödssystem vid lärosäten i Mälardalen. 
kth:s innovationskontor, som är ett partnerskap mellan 
kth, Mälardalens högskola (mdh) och Stockholms universi-
tet (su), har fått namnet InterAct. 

kth Innovation har under 2014 operativt bistått i arbetet 
med att utveckla det nya innovationskontoret vid su, exem-
pelvis genom att tillgängliggöra processer, metoder och 
verktyg samt delta i rekryteringsarbetet. su har parallellt 
fortsatt att delta i partnerskapet InterAct och det samarbetet 
fortsätter. Innovationskontoret har sedan starten haft ett 
nära samarbete med Uppsala universitet inom patentstöd.

Det övergripande målet för InterAct är att skapa interna-
tionellt starka stödsystem för innovation vid partnerskapets 
lärosäten. InterAct ska, med existerande verksamheter som 
bas, bredda, fördjupa och effektivisera innovationssystemet 
i Mälardalen. Under 2014 har den övergripande strategin 
varit att med bibehållet inflöde av idéer konsolidera arbetet 
för att öka genomströmningen i innovationsstödsprocessen. 
Aktiviteter som leder till ökat utflöde och en effektivare pro-
cess har prioriterats. En sådan aktivitet är fortsatt utveck-
ling av verktyg inom innovationsstödsprocessen, exempelvis 
skalor för att mäta utveckling av en idé mot marknaden uti-
från aspekter såsom kundrelationer, finansiering, team och 
teknik. Konsulter har anlitats för verifieringsuppdrag i inn-
ovationsprojekt och rekryteringar av affärsutvecklare och 
andra nyckelpersoner till projekt har genomförts. Dessutom 
har innovationsstödsprocessen varit föremål för en gedigen 
utvärdering där förbättringsområden identifierats och 
åtgärdats. 

Utöver dessa insatser har ett antal partnerskapsöverskri-
dande aktiviteter genomförts. Exempel på sådana är erfa-
renhetsutbyten och programmet Startup Inspire, ett skräd-

darsytt utvecklingsprogram för idébärare med affärsidéer 
som bedöms ha potential för den amerikanska marknaden. 
Programmet är öppet för idébärare från universitetssfären  
i Sverige med syfte att bland annat  öka deltagarnas kunska-
per om entreprenörskap. 

KTH Holding AB 
Under året har bolaget reviderat och utvecklat en ny strate-
gisk plan för 2014–2016. Verksamhet har bedrivits i fyra olika 
verksamhetsinriktningar; investeringar i fonder som i sin 
tur investerar i avknoppningar från kth, investeringar i 
intellektuella tillgångar (ip), direktinvestering i företag, samt 
finansiering för verifiering av forskningsresultats kommer-
siella potential. 

I enlighet med ägardirektiven ska bolagsstämman efter 
förslag från styrelsen fastställa mål för avkastning på det 
egna kapitalet för verksamheten. Målet bör avse avkast-
ningen över en längre period, minst fem år. kth Holding 
ab:s årsstämma i juni 2014 beslutade att sätta avkastnings-
målet till en procent. 

Inom koncernen finns två helägda dotterbolag, varav 
verksamhet bedrivits i ett av dem, kth Executive School ab, 
som utvecklar strategiskt ledarskap och affärsförmåga i tek-
nikbaserade företag. Verksamheten i kth Education ab  
ligger vilande.

kth Holding ab har ett mycket nära samarbete med kth 
Innovation, som under året tagit emot cirka 230 nya idéer, 
från både forskare och studenter. kth Innovation arbetar 
med att verifiera och utveckla dessa idéer och de idéer som 
bedöms vara intressanta för holdingbolaget att investera i 
slussas vidare till kth Holding ab. Detta sker exempelvis i 
samband med att nystartat bolag antas till inkubatorn sting 
eller om det finns kommersiellt intressant ip som forskarna 
själva inte vill driva vidare mot en försäljning. Vad gäller 
direktinvestering i företag så har kth Holding ab under året 
utvärderat fem potentiella investeringar och genomfört två. 
Vid årets slut fanns en investeringsportfölj med ett innehav  
i 19 bolag. 

kth Holding ab har sedan tidigare investeringar i tre 
olika riskkapitalfonder, kth Seed Capital, kth-Chalmers 
Capital och sting Capital. kth Chalmers Capital stängde för 
nyinvesteringar den 31 december 2013. Övriga två fonder är 
stängda för nyinvesteringar sedan tidigare. 

kth Holding ab tilldelades under året ytterligare medel 
inom ramen för en av regeringen beslutad utlysning avse-
ende uppbyggnad av idébanker hos holdingbolag. Dessa så 
kallade idébanksmedel, en mnkr för 2014, används för att 
driva projektet ip-2-Market och därigenom utveckla den del 
av den strategiska planen som rör investering i ip. Inom 
ramen för detta projekt har arbete intensifierats för att 
överta och vidareutveckla resultat och immateriella rättig-
heter såsom patent från kth-forskare. Fokus har under året 
legat på att ytterligare integrera erbjudandet med kth:s inn-
ovationsstödsprocess. Totalt drivs fem projekt där avtal 
finns med forskare. Patentansökningar har under året 
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inlämnats och fullföljts i samtliga dessa projekt. Utvärde-
ring om eventuell investering pågår i två projekt. 

Inom ramen för arbetet med ip är kth Holding ab även 
part i olika vinn Excellence center vid kth. kth Holding 
ab:s uppgift är där att äga och kommersiellt exploatera IP 
som kth-forskare producerar inom centret. Under 2014 har 
sex sådana nya resultat från center formellt anmälts och 
utvärderats. kth Holding ab har under året arbetat med 
totalt nio projekt från center varav sex från perioden 2010–
2013. Patentansökningar har under året inlämnats och full-
följts i fyra av dessa. 

KTH Holding AB:s samverkan med KTH och  
andra lärosäten
kth Holding ab och dess dotterbolag är nära sammankopp-
lade med de verksamheter som finns inom kth Innovation 
(innovationskontoret InterAct) och kth Näringslivssam-
verkan. Under året har också samarbetet med industriforsk-
ningsinstituten i regionen, mdh, su samt Handelshögskolan 
(hhs) stärkts. I enlighet med ägardirektiven ska kth Hol-
ding ab agera affärsmässigt både i relation till kth och 
externt. Under 2014 har fyra personalunioner funnits mellan 
kth Holding ab och dess dotterbolag och kth. Samtliga per-
sonalunioner ska i enlighet med ägardirektiven skriftligen 
redovisas för kth:s universitetsstyrelse. 

kth Holding ab har fått i uppdrag av Vinnova att tillsam-
mans med kth Innovation driva och utveckla vft-1, förveri-
fieringsprogrammet inom programmet Verifiering för Till-
växt (vft). Medel från vft-1 kan sökas när det finns ett 
tydligt affärskoncept som bygger på forskningsbaserad kun-
skap. Syftet är att förbereda för en mer omfattande kommer-
siell och teknisk verifiering. Programmet är ett samarbete 
mellan kth, su, mdh, hhs samt industriforskningsinstitut i 
regionen. kth Holding ab har för 2014 tilldelats fem mnkr 
för programmet och har under året bedömt sammanlagt 51 
unika projekt, varav 49 projekt i någon utsträckning har 
beviljats medel. Utöver detta har verifieringsarbete skett i 
ytterligare cirka 25 projekt som startades 2013. Under 2014 
har en effektmätning av programmets utfall under 2012–2013 
genomförts. Totalt beviljades 90 projekt från kth medel 
under perioden. I dessa projekt togs 690 kundkontakter med 
företag och 25 fördjupande samarbeten (pilottester) inleddes 
och åtta patentansökningar lämnades in. 31 företag bildades 
och av dessa vidareutvecklas tio i en inkubator. I sex fall har 
medlen använts för att rekrytera en extern entreprenör till 
projekten. 

kth Holding ab är medlem i föreningen Universitetshol-
dingbolag i Sverige som bland annat har till ändamål att 
verka för ökad samverkan mellan medlemmarna. Ändamå-
let ska främjas genom gemensamma aktiviteter, möten och 
att i övrigt utgöra en plattform i gemensamma frågor. vd för 
kth Holding ab är också ordförande i föreningen.

Prestationsmått för samverkan
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (sfs 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 reger-
ingen, 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.

De redovisade prestationsmåtten har föreslagits efter dis-
kussioner mellan landets universitet. Dessa har sin utgångs-
punkt i utbildning, forskning samt innovation. kth har ut-
ökat prestationsmåtten med uppgift om antalet affilierade 
professorer och affilierad fakultet då detta visar på samver-
kan mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

Varje lärosäte är unikt på många olika sätt varför de fram-
tagna uppgifterna inte låter sig jämföras mellan lärosäten 
utan enbart bör användas som jämförelse över tid för kth.
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Figur 16

Prestationsmått inom samverkan 2011–2014

Utbildning och forskning 2014 2013 2012 2011

Adjungerade professorer
antal 64 55 48 43
årsarbetskrafter 14 10 11 10

Adjungerade lektorer
antal 1 2 1 2
årsarbetskrafter 0,4 0,4 0,5 0,5

Adjungerade adjunkter
antal 0 0 0 2
årsarbetskrafter 0 0 0 0,4

Affilierade professorer
antal 32 32 28 26

Affilierad fakultet
antal 27 9 3 0

Utbildning grundnivå och avancerad nivå

Intäkter av uppdragsutbildning, 
mnkr1) 23 25 41 22

Utbildning forskarnivå
Antal företagsdoktorander2) 257 235 273 239

Forskning
Intäkter av uppdragsforskning, 
mnkr1) 87 76 91 83

Innovation
Inflöde av idéer 233 184 178 169
Sökta patent 50 64 51 53
Beviljade patent 20 26 18 20
Ingångna licensavtal 7 4 12 12
Nystartade företag 24 23 11 17

1) Enligt resultaträkningen
2)  Innebär att doktoranden helt eller delvis är finansierad av arbetsgi-

varen som kan vara privat eller offentlig

Källa: HR+, Ladok, VIS, databasen Lime Easy (KTH Innovation),  
KTH:s skolor
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Kvalitetsarbete
Övergripande kvalitetsarbete
kth:s kvalitetspolicy, Kvalitet genom ständiga förbättringar, 
innehåller principer för, och prioriterade aktiviteter inom, 
kvalitetsarbetet. Till kvalitetspolicyn hör en handlingsplan. 
Kvalitetsarbetet styrs i hög grad av målen i KTH:s utveck-
lingsplan för perioden 2013–2016. 

kth:s kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i att ansvaret 
för kvalitet bärs av den enskilde studenten, läraren och 
anställde i den dagliga gärningen. Därutöver finns en for-
mell ansvarsfördelning och en administrativ stödorganisa-
tion för kvalitetsarbetet. Fakultetsrådet är det kollegiala 
organ som har det övergripande ansvaret för kvaliteten i 
utbildningen, forskningen och samhällssamverkan. Vid 
varje skola finns en ansvarig för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, benämnd grundutbildningsansvarig 
och en ansvarig för skolans utbildning på forskarnivå, 
benämnd forskarutbildningsansvarig. Varje utbildnings- 
och doktorprogram har en programansvarig. 

kth:s kvalitetspolicy och handlingsplan utgår från områ-
dena utbildning, forskning, kompetensförsörjning och sam-
verkan. Det arbete som genomförts inom dessa områden 
under 2014 är i huvudsak beskrivna under respektive  
avsnitt nedan. 

Kvalitetsarbete inom utbildning

Universitetskanslersämbetets utvärdering
Under 2012–2013 utvärderades kth:s utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå av Universitetskanslersämbetet 
(ukä). Det totala utfallet för kth:s del blev att tre utbild-
ningar bedömdes hålla mycket hög kvalitet, 25 utbildningar 
bedömdes hålla hög kvalitet medan åtta bedömdes ha bris-
tande kvalitet. 

Under 2014 har kth lämnat in åtgärdsredovisningar till 
ukä avseende de ifrågasatta utbildningarna. I samband med 
detta har kth beslutat om en intern arbetsgång för  
uppföljning. ukä väntas ta beslut under 2015.

Forskarutbildningssatsning
Kvaliteten i utbildningen på forskarnivå har inte granskats i 
någon av kth:s tidigare egeninitierade utvärderingar, rae 
2008 och 2012, eae 2011 och aae 2014, utan endast berörts 
indirekt. En anledning till detta är att kth så sent som 2011 
införde en ny organisation för utbildning på forskarnivå i 
form av doktorsprogram. De andra stora utvärderingspro-
jekten har också tagit mycket tid och kraft av organisatio-
nen. Mot denna bakgrund genomförs istället en forskar-
utbildningssatsning under 2014–2015. 

Satsningen innebär att en grundlig analys av forskarut-
bildningen görs och att stöd och åtgärder sätts in där det 
behövs. Det övergripande syftet är att stärka kvaliteten i 
kth:s forskarutbildning. Slutsatser från projektet samman-
fattas i en rapport under 2015.

Uppföljningar av studenter 
scb genomförde under 2013 en enkätundersökning ”Inträdet 
på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestude-
rande”. kth valde att utöka undersökningen genom att 
inkludera hela populationen. Under 2014 slutfördes studien 
”Inträdet på arbetsmarknaden”. Målgrupp var nybörjare vid 
kth läsåret 2005/06 som vid studiens inledning hade minst 
150 avklarade högskolepoäng. Undersökningen visade att 
skillnaden beträffande etablering på arbetsmarknaden är 
ytterst marginell mellan examinerade och icke examinerade 
som till stor del slutfört sin utbildning. De som gått ett civil-
ingenjörsprogram etablerar sig något snabbare på arbets-
marknaden än de som gått ett treårigt program. Hela 45 pro-
cent av den totala populationen hade redan ett arbete när de 
avslutade sina studier, 24 procent fick arbete inom en månad 
och nio procent efter två till tre månader.

Civilingenjörer examinerade vid kth har i högre grad en 
tillsvidareanställning, kortare arbetslöshetsperiod och får 
jobb snabbare än motsvarande för riket. Något mer än var-
annan civilingenjör från kth hade ett arbete när de tog exa-
men jämfört med 41 procent för övriga. 

Högskolepedagogisk verksamhet
kth satsar stort på kvalitetsarbete i form av utbildningsut-
veckling och den högskolepedagogiska verksamheten spelar 
en viktig roll. Verksamheten vilar på tre ben; högskolepeda-
gogiska kurser inklusive forskarhandledarkurs och ledar-
skapskurs, högskolepedagogiskt stöd till program- och kurs-
utveckling inklusive till pedagogiska ledare, samt högskole- 
pedagogisk forskning, utveckling och omvärldsbevakning.

Under 2014 har verksamheten vuxit bland annat till följd 
av uppdraget att implementera e-lärande i linje med kth:s 
utvecklingsplan och kth:s vision för e-lärande. Tillväxten 
har också sin grund i de projekt som för tillfället pågår inom 
det högskolepedagogiska området samt önskemål från 
KTH:s ledning om större bredd och tillgänglighet vad avser 
högskolepedagogiska kurser.

De senaste tilläggen i det högskolepedagogiska kursutbu-
det består av kurser i online och blended learning, i handled-
ning av examensarbete, ledning av utbildningsutveckling 
samt betygskriterier. 

Utöver de operativa insatserna har bidrag presenterats vid 
ett flertal högskolepedagogiska eller ingenjörsdidaktiska 
konferenser. Den mer formella samverkan sker främst inom 
ramen för nationella och internationella nätverk.
De projekt som bedrivits 2014 är;
• författande av handboken Guide to Challenge Driven  

Education,
• etablering av förvaltningsobjektet för e-lärande inklusive 

påbörjad upphandling av lärplattform,
• framtagande av ett förslag till pedagogiskt program  

för kth,
• utveckling av utbildning för, och stöd till, skolornas  

pedagogiska utvecklare,
• utvärdering av lärarstödet i utbildningsprocessen,
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• initiering av högskolepedagogisk konferens för kth:s 
fakultet, äger rum 2015,

• utveckling av det högskolepedagogiska kursutbudet,
• stöd till program som fått omdömet bristande kvalitet i 

ukä:s utvärdering, samt
• uppbyggnad av lärarstödet för e-lärande.  

Det högskolepedagogiska stödet har en expertroll i följande 
sammanhang;
• framtagandet av nytt kursvärderingsverktyg inklusive 

kursanalysdel,
• samordnare av nätverket för programansvariga,
• högskolepedagogisk expertis i Tenure Track (akademisk 

karriärväg),
• validering av högskolepedagogisk utbildning,
• högskolepedagogisk kurs för kinesiska lärare, en upp-

dragsutbildning finansierad av China Scholarship  
Council, samt

• bygget av ett nytt hus för undervisning på kth Campus. 

Högskolepedagogisk utbildning
kth har ett krav på högskolepedagogisk utbildning om  
15 högskolepoäng för läraranställning. De högskolepedago-
giska kurserna har under 2014 sammanlagt haft 453 (440) del-
tagare (lärare och doktorander), 132 kvinnor och 321 män. 

Under 2014 har högskolepedagogiska kurser hållits inom 
fyra områden.

Högskolepedagogisk utbildning för doktorander
Syftet med kursen är att stödja doktorander och nya lärare i 
att kunna värdera studenters förståelse och förmåga att dis-
kutera och förklara sitt ämne, att aktivera och motivera stu-
denterna samt ge vägledning vid övning och handledning. 
Kursen består av besök hos erfarna lärare, kommunika-
tionsövningar, projektarbete i grupp och individuella skrift-
liga reflektioner. Kursen, som omfattar tre högskolepoäng, 
hade 159 deltagare, 40 kvinnor och 119 män.

Högskolepedagogisk utbildning för lärare
Hit räknas ett flertal kurser såsom högskolepedagogisk 
grundkurs, utbildningsvetenskaplig projektkurs samt 
exempelvis kurs avseende utbildning för hållbar utveckling. 
Fokus ligger alltid på att undersöka och förbättra studenter-
nas lärande genom reflekterande lärarpraktik och god kurs- 
och programutformning. Deltagaren får också möjlighet att 
påbörja alternativt fylla på sin pedagogiska meritportfölj. 
Kursen Lärande och undervisning, 7,5 högskolepoäng, hade 
93 deltagare, 30 kvinnor och 63 män, och kursen Utveckla 
lärandet med betygskriterier, 1,5 högskolepoäng, hade 46  
deltagare, 17 kvinnor och 29 män.

Kurser för handledare inom utbildning
Genom projektet Examensarbetets kvalitet 2012–2014 fram-
kom behov av en högskolepedagogisk kurs inom området 
handledning och examination av självständiga arbeten. Kur-
sen startade för första gången i november 2014. Kursen inne-

håller samverkan med strategiska partners, akademiskt 
skrivande, handledning med mera. Vidare utför kursdelta-
garna ett fördjupande projekt som redovisas inom ramen för 
kursen.  Forskarhandledarkursens teman är forskarutbild-
ningens struktur, handledning, att skapa en god forsknings-
miljö, genus och etnicitet, ledarskap och relation, hur hand-
ledaren kan stödja doktoranden i muntlig och skriftlig 
kommunikation och att komma till avslut. Kursdeltagaren 
får också redovisa en egenreflektion. Kursen omfattar tre 
högskolepoäng och hade 82 deltagare, 20 kvinnor och 62 män.

Utbildning för pedagogiska ledare
Den första kursomgången av kursen slutfördes under våren 
2014. Sammanlagt deltog 30 pedagogiska ledare, tio kvinnor 
och 20 män, bland andra studierektorer och programansva-
riga. Kursen syftar till att stärka rollerna för de som har led-
ningsfunktioner kopplade till utbildningsutveckling.

Kvalitetsarbete inom forskning

KTH:s publikationskultur
Under året slutfördes projektet kth:s publikationskultur. 
Syftet har varit att genomlysa kth:s publicering för att 
skapa ett underlag för framåtriktat arbete. Målet är högre 
genomslag av kth:s publikationer samt att vidareutveckla 
användningen av bibliometri på kth. 

En omfattande jämförelse har gjorts med 20 ledande tek-
niska universitet som visar att kth:s citeringsgrad genom-
gående är relativt låg. Det är inte möjligt att identifiera något 
enstaka ämne som förklaring till kth:s förhållandevis låga 
placeringar i olika bibliometriska utvärderingar och ran-
kingar. Citeringsmässigt presterar kth bättre då heltalsräk-
ning tillämpas än vid fraktionsviktning. Det kan bero på att 
kth har ett relativt högt citeringsgenomslag för publikatio-
ner samförfattade av fler än hundra författare inom framfö-
rallt fysik. En skillnad mellan kth och de mest framgångs-
rika tekniska universiteten är en låg citering av nationella 
publikationer och av publikationer med hundra eller färre 
författare. kth:s nationellt sampublicerade publikationer är 
generellt 20–25 procent lägre citerade än de internationella. 
För kth är också andelen högciterade publikationer relativt 
låg, särskilt när statistiken fraktioneras. Sett till fältnorme-
rad och fraktionsviktad citeringsgrad har kth de högsta 
värdena inom kemiteknik, kemi, elektroteknik och maskin-
teknik. 

kth har tagit fram rekommendationer till publicerings-
strategier. Dessa omfattar planeringen av forskningsresulta-
tens publicering, val av publiceringskanal, samarbete och 
kommunikation samt fritt tillgängliggörande av publikatio-
ner. Vidare har KTH introducerat ett verktyg för att identi-
fiera nydisputerade forskare som kan antas ha lovande fram-
tidsutsikter.
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Ranking
Betydelsen av synlighet och placering på rankinglistor för 
exempelvis studentrekrytering, rekrytering av internatio-
nella forskare, internationella samarbeten, anslagsmöjlighe-
ter samt inflytandet på olika policyer, satsningar på excellens 
och uttryck för nationell prestige har ökat de senaste åren. 

Under 2014 presterade kth starkt. I qs World University 
Rankings avancerade kth, trots tapp i andel internationella 
studenter, från placering 118 till 110. I the World University 
Rankings backade kth aningen från placering 117 till 126. 
Avancemanget i qs tillskrivs framför allt att kth:s akade-
miska rykte stärkts bland akademiker och hos internatio-
nella arbetsgivare. Nedgången i the beror framför allt på att 
kth:s fältnormerade citeringsgrad minskat marginellt och 
att andelen internationella studenter sjunkit. kth fortsätter 
att prestera starkt inom flertalet av de indikatorer som på 
olika sätt mäter excellens i forskning, utbildning, samverkan 
och internationalisering.

kth har presterat mycket bra i ämnesområdes- och 
ämnesrankingar. I the:s ämnesområdesranking för Engi-
neering och Technology rankades kth som 30:e bästa läro-
säte i världen och i qs motsvarande ranking rangordnades 
lärosätet som 33:e bästa. I ntu:s (tidigare heeact) och qs 
ämnesrankingar presterade kth särskilt bra i maskintek-
nik, elektroteknik, kemiteknik och materialvetenskap. I 
maskinteknik erhöll exempelvis kth placering 22 hos qs och 
som 43:e bästa lärosäte hos ntu. I hela tio ämnen, det vill 
säga samtliga större ämnen som finns representerade på 
lärosätet, återfinns kth bland de 300 bästa i både ntu:s och 
QS ämnesrankingar.

Under året genomfördes en omfattande benchmarking i 
syfte att identifiera kth:s styrkor och svagheter i jämförelse 
med 20 ledande tekniska universitet. kth:s främsta styrkor 
är en hög produktionsgrad av olika former av publikationer 
per lärare och forskare samt en mycket hög andel sampubli-
cering med forskare från andra internationella universitet 
och med näringslivet. kth har också en hög andel interna-
tionella forskare, lärare och studenter. Vidare är kth fram-
gångsrikt med att attrahera forskningsmedel från externa 
finansiärer och har en hög andel intäkter från näringslivet. 
kth har ett mycket starkt internationellt rykte, starkare än 
vad kth presterar i bibliometriska indikatorer som mäter 
forskningsimpact och forskningsexcellens. En studie av 
kth:s akademiska rykte visade att detta är särskilt starkt  
i Europa.

kth presterar förhållandevis svagt inom bibliometriska 
indikatorer som mäter forskningsimpact och forskningsex-
cellens. Allvarligast är den relativt låga fältnormerade cite-
ringsgraden, oavsett om resultatet fraktionaliseras eller inte. 
Här återfinns kth bland de 260–350 bästa i världen. kth pre-
sterar även relativt medelmåttigt inom topp tio procent, det 
vill säga andelen högciterade publikationer som tillhör de tio 
procent högst citerade klassade inom samma ämne. 

Kvalitetsarbete inom administration
Under 2014 har kth utvärderat det administrativa stödet i 
enlighet med utvecklingsplanen. Projektet kallades Admi-
nistrative Assessment Exercise (aae) och omfattade totalt  
15 strategiskt viktiga administrativa processer. 
• Utbildningsprocessen ur systemstöd- och student- 

perspektiv/Studie- och karriärvägledning,
• lokalförsörjning,
• läraranställningar,
• komplexa personalärenden,
• internationella studenter,
• avtalshantering,
• stöd till externfinansiering,
• innovation,
• samverkan,
• dokumenthantering,
• controllerfunktion,
• internkommunikation,
• upphandling,
• det administrativa stödet för uppföljning av utbildning 

och forskning, samt
• internrevisionens granskningsprocess.

Syftet med aae var att få ett underlag för att utveckla kvali-
teten i kth:s administration. Den metod som användes, peer 
review, liknar den som kth tidigare har använt i utvärde-
ringar av forskning (rae) och utbildning (eae). Projektet 
genomfördes i tre faser. 

I den första fasen genomfördes ett självvärderingsarbete 
som engagerade ett stort antal kth-medarbetare från såväl 
förvaltning som fakultet. I varje delprojekt sammanställdes 
en självvärderingsrapport. 

I den andra fasen engagerades externa bedömare med 
uppdrag att granska de administrativa processerna, utifrån 
tre perspektiv; service, kostnad och kompetens. Bedömar-
grupperna fick tillgång till självvärderingsrapporterna och 
gjorde platsbesök vid kth i juni 2014. Sina intryck samman-
fattade bedömarna i en kortfattad rapport. 

Hela aae-projektet sammanfattades i en slutrapport som 
presenterades för universitetsstyrelsen i december 2014. 
Rapporten pekar bland annat på ett behov av förbättrad dia-
log mellan administration och fakultet, mellan den centrala 
universitetsförvaltningen och skolorna, samt inom universi-
tetsförvaltningen. Utvärderingen visade också att kth har 
genomgått en snabb expansion på senare år, och att det 
administrativa stödet inte har hunnit anpassas. Det gäller 
till exempel områden som internationalisering och avtals-
hantering. Vidare visar aae att kth:s administrativa perso-
nal har hög kompetens men att denna inte alltid används 
optimalt. Ett mer processorienterat arbetssätt inklusive tyd-
ligare rollfördelning rekommenderas. 

I den tredje fasen, som äger rum under 2015–2016, ska slut-
satserna från projektet omhändertas. Fyra fokusområden 
har identifierats: dialog, avtalshantering, internationella 
studenter och IT-stöd. Huvudansvaret för uppföljningen lig-
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ger på den ordinarie linjeorganisationen, där ett stort antal 
konkreta uppföljningsaktiviteter kommer att genomföras. 

Riskanalys
I arbetet med att säkerställa en god intern styrning och kon-
troll har universitetsstyrelsen fattat beslut om kth:s hante-
ring av risker.

Utgångspunkten i arbetet med riskanalysen baseras på 
kth:s ledningsprocess, som består av de fem stegen utveck-
lingsplan/budgetunderlag, handlingsplan, budget, årsredo-
visning samt uppföljning och analys. Riskanalysen utgör en 
integrerad del av denna ledningsprocess. Internt är kth:s 
utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan ett av de 
viktigaste styrdokumenten. Nu gällande utvecklingsplan 
omfattar perioden 2013–2016. Identifiering av verksamhets-
risker utgår i första hand från graden av måluppfyllelse av 
utvecklings- och handlingsplanen. Den slutliga riskanaly-
sen, med bedömningar av de allvarligaste riskerna, har 
gjorts utifrån universitetsstyrelsens bedömning av kth:s 
risker i ett helhetsperspektiv. 

Till stöd för den samlade riskidentifieringen och bedöm-
ningen 2014 har styrelsen haft 2013 års riskanalys, skolornas 
riskanalyser för 2014, utvärderingen av de administrativa 
processerna samt ledningens samlade bedömning. I många 
avseenden har skolorna och förvaltningen 2014 identifierat 
samma riskområden som gjordes 2013. Risker som varit  
föremål för fortsatt särskild uppmärksamhet under 2014 är 
följande.

Rekryteringsprocess och jämställd fakultet
Risk finns för talang- och kompetensförluster om kvinnor 
inte upplever kth som en attraktiv arbetsplats. Det finns 
också en långsiktig risk för utbildningens kvalitet då kvinn-
liga perspektiv på teknikvetenskap inte beaktas. Arbetet 
med att öka antalet kvinnor i fakulteten måste fortsätta och 
ska kompletteras med mer konkreta åtgärder för att snab-
bare nå resultat. Rekryteringsprocessen ska utvecklas så att 
den är tydlig och att rekryteringarna följer kth:s långsiktiga 
strategier och behov, bland annat en mer jämställd fakultet.  
I rekryteringsarbetet ska sökkommittéer användas för att 
ringa in lämpliga kandidater med utgångspunkt i anställ-
ningsprofilen. kth:s processer för anställningar analyseras  
i alla led för att optimera rutinerna, förkorta rekryteringsti-
den samt förbättra kommunikationen.

Studentrekrytering
En svag rekrytering ger färre kvalificerade och motiverade 
sökande som i sin tur medför risk för utbildningens kvalitet. 
En lägre andel kvinnor samt svag rekrytering av internatio-
nella studenter medför en ensidighet i perspektiv vilket kan 
resultera i att kth inte upplevs som attraktiv utbildningsmiljö. 

Teknisk utbildning ska framhållas som ett naturligt val 
för ungdomar som vill bidra konstruktivt till en uthållig 
samhällsutveckling. Rekryteringsarbetet ska ha som mål  

att attrahera studerande som har vilja och förutsättningar 
att fullfölja utbildningen. 

Genomströmning 
En svag genomströmning är en risk för kth:s förtroende 
från staten och därigenom en allvarlig ekonomisk risk. Svag 
genomströmning sänker kth:s attraktionskraft bland 
sökande. En ökad genomströmning gör att volymen bedöm-
ningar av tillgodoräknanden, dispenser och reell kompetens 
ökar, vilket kan medföra osäkrare eller mer divergerande 
beslut, både vad gäller bedömningar på kursnivå och 
bedömning av uppfyllda examenskrav.

kth ska under perioden fortsätta att utveckla och imple-
mentera dialogverktyg kring genomströmning. Arbete ska 
ske på såväl central nivå som skolnivå med programutbud 
och programstruktur samt uppflyttningsregler för att uppnå 
en förbättrad genomströmning. kth ska även arbeta med 
utbudet och strukturen på kursnivå.

Synlighet för KTH:s forskning
En bristande synlighet för kth:s forskning medför risk att 
sjunka i viktiga rankinglistor samt att viktig forskning inte 
når ut till det omgivande samhället.

kth ska utveckla sin kompetens inom forskningskommu-
nikation. Genom en välutvecklad kommunikationsstrategi 
för forskning och innovation ska kth:s forskning synliggö-
ras i största möjliga utsträckning, både för det internatio-
nella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt. 

Infrastruktursatsningar
Det finns en risk att kth inte får tillräcklig finansiering för 
nödvändiga infrastruktursatsningar och att kth:s forskning 
därför inte kan hålla jämna steg med teknikutvecklingen. 

Finansieringssituationen för svensk forskningsinfra-
struktur har förändrats under senare tid. Stora nationella 
eller europeiska satsningar har prioriterats. Småskalig 
infrastruktur har fortsatt finansierats av enskilda forskar-
grupper eller institutioner. Medelstora investeringar, på 
lärosätesnivå, kommer inte att få stöd av forskningsråd och 
forskningsstiftelser i fortsättningen. kth behöver därför en 
heltäckande strategisk och långsiktig plan för investeringar i 
infrastruktur.

Forskningsfinansiering
Det är nödvändigt med externa och internationella forsk-
ningsintäkter för att säkra forskningens volym. 

kth ska vara ett av de tio ledande universiteten när det 
gäller att få medel från eu:s program Horizon 2020. kth ska 
ha lika många mottagare av medel från det europeiska forsk-
ningsrådet erc som jämförbara tekniska universitet i 
Europa. För detta krävs ett aktivt engagemang med 
ingångar på EU-nivå till alla teknikplattformar som är av 
strategisk betydelse. Forskningsfinansieringen ska också få 
fler globala inslag. 
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Science for Life Laboratory (SciLifeLab)  
Regeringen har beslutat att inrätta ett Nationellt centrum för 
livsvetenskaplig forskning vid kth. Centrumet innefattar 
den verksamhet som bedrivs vid SciLifeLab Stockholm och 
SciLifeLab Uppsala. I kth:s regleringsbrev framgår att sats-
ningen omfattar knappt 300 mnkr innevarande år. SciLife-
Labs högsta beslutande organ är den nationella styrelsen. 
Regeringen utser ordförande och en företrädare för närings-
livet. Övriga ledamöter till den nationella styrelsen utses av 
universitetsstyrelsen vid kth. 

Risk finns att ledning och styrning av SciLifeLab inte är 
helt ändamålsenlig och effektiv. SciLifeLab har en sådan 
omfattande verksamhet att eventuellt uppkommande svårig-
heter inom centret kan påverka andra delar av kth negativt.

Universitetsstyrelsen har 2014 diskuterat verksamheten 
och beslutat att under 2015;
• tydliggöra universitetsstyrelsens mandat gentemot den 

nationella styrelsen,
• klargöra och dokumentera varje parts ekonomiska ansvar 

för verksamheten vid SciLifeLab, 
• reglera SciLifeLab i kth:s styrande dokument, samt 
• tillse att den ekonomiska rapporteringen följer förord-

ningskrav och ta ställning till om ytterligare underlag är 
nödvändiga för att bedöma den interna styrningen och 
kontrollen.

Campusmiljöer 
En utebliven satsning på studentbostäder medför risk för 
sämre attraktionskraft och för sämre rekrytering av studen-
ter. Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska kth ha 700 
studentbostäder på campus. Att skapa en campusmiljö med 
så många studentbostäder är det mål i utvecklingsplanen 
som fortsatt bedöms som bland de svåraste att uppnå.

kth:s campusmiljöer ska präglas av teknik i framkant och 
spegla kth:s forskning, exempelvis kring nya material och 
hållbar utveckling. Detta synsätt ska tillämpas vid all kom-
mande byggnation på campus. 

Excellens i administrativt stöd
KTH:s administrativa resurser, såväl på skolnivå som på  
central nivå, ska präglas av hög kompetens, effektivitet och 
serviceanda. De ska utgöra myndighetsstöd och kvalificerat 
stöd för ledning, forskare och studenter för att nå den excel-
lens som eftersträvas. Det gäller att agera utvecklingsinrik-
tat och proaktivt för att ta fram lösningar på olika personal-
frågor, ekonomiska, logistiska och andra utmaningar. 
Kontinuerlig omvärldsanalys är ett nödvändigt redskap i 
detta arbete. 

Risk finns att kth inte når den excellens i forskning, 
utbildning och samverkan som eftersträvas om det adminis-
trativa stödet, myndighetsstöd och kvalificerat stöd för led-
ning, forskare och studenter, inte är excellent. 

Administrationen ska vara en integrerad del av kth:s 
kärnverksamhet. Som ett led i kth:s kvalitetsutveckling har 
det administrativa stödet utvärderats under 2014 (aae).  

Policyer och regelverk ska också revideras så att de följer de 
planer och aktiviteter som föreslås i utvecklingsplanen.

Internrevisionens granskningar
En del i uppföljningen av kth:s interna styrning och kontroll 
är internrevisionens granskningar. Internrevisionen har 
under 2014 bland annat rapporterat om brister avseende 
kth:s arbete med informationssäkerhet och att hanteringen 
av stipendier behöver stärkas. Med anledning av rapporte-
rade brister har kth beslutat att vidta en rad åtgärder. När 
det gäller brister avseende informationssäkerhetsarbetet har 
åtgärdsarbetet intensifierats under 2014 med främsta syfte 
att skapa en ändamålsenlig organisering av arbetet. Även 
åtgärder avseende utbetalning av stipendier har beslutats 
och arbetet med att förbättra den processen har påbörjats 
och kommer att fortsätta under 2015. 

Internrevisionen genomför kontinuerligt skolvisa gransk-
ningar av regelefterlevnaden vid kth och har gjort så även 
under 2014. I de fall brister har iakttagits har detta rapporte-
rats till berörd skola som upprättar en åtgärdsplan. Därtill 
har internrevisionen särskilt granskat styrningen och kon-
trollen av SciLifeLab. Internrevisionen har även följt upp 
beslutade åtgärder utifrån tidigare års granskningar.
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Miljö och hållbar utveckling
En stor majoritet av de ingenjörer och arkitekter som exami-
neras från kth ställs inför arbetsuppgifter där de behöver 
hantera hållbarhetsfrågor och göra avvägningar. Det har 
bland annat framkommit i den karriärenkät till alumner 
som genomförs regelbundet, den senaste genomfördes  
2013–2014. Det illustrerar hur hållbarhetsfrågor idag ofta  
driver teknisk och annan utveckling och vilka utmaningar 
studenterna kommer att arbeta med efter examen. 

Det ingår i kth:s målsättning att vara ett av Europas 
ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveck-
ling. kth:s identitet och varumärke ska förknippas med ett 
gediget arbete inom dessa områden. 

kth bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, 
forskning och samverkan med det omgivande samhället. 
Den verksamhet som kth bedriver påverkar också miljön. 
Exempel på miljöpåverkan är förbrukning av energi, 
användning av material, byggande, genom de resor och 
transporter som görs för kth:s räkning samt genom upp-
handling. 

kth:s strategiska arbete med miljö och hållbar utveckling 
utförs parallellt av kth-Sustainability och Hållbart Cam-
pus. kth-Sustainability är ett råd som har bildats för att 
arbeta med miljö och hållbar utveckling i kth:s utbildning, 
forskning och samverkan. Det ska vara rådgivande åt rektor 
och beredande åt fakultetsrådet. kth-Sustainability leds av 
vicerektor för hållbar utveckling och består av lärar- och 
studeranderepresentanter samt miljöchefen. kth Sustaina-
bility bildades år 2011. För Hållbart Campus ansvarar kth:s 
miljöchef. Hållbart Campus har ansvar för kth:s miljöled-
ningssystem och miljöfrågor som rör campus.

KTH:s miljöpolicy
kth ska bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, 
forskning, samverkan och genom att minska kth:s egen mil-
jöbelastning. kth ska;
• ha en identitet och ett varumärke som förknippas med ett 

gediget arbete för miljö och hållbar utveckling,
• vara en plats där frågor om miljö och hållbar utveckling 

presenteras och debatteras och där olika discipliner, syn-
sätt och aktörer möts,

• ha medarbetare, studenter, alumni och samarbetspartners 
som bidrar till hållbar utveckling genom att de utvecklar, 
sprider och tillämpar teknik, metoder, synsätt och kun-
skaper som beaktar detta,

• uppmuntra och utbilda medarbetare och studenter till 
miljömedvetenhet i och utanför verksamheten,

• ständigt och systematiskt förebygga förorening och  
förbättra miljöprestanda,

• hushålla med energi, varor och material samt ställa miljö-
krav på inköp och upphandlingar,

• följa de miljölagar och krav som vi omfattas av, samt
• informera och redovisa miljöarbetet både internt och 

externt.

Utbildning, forskning och samverkan
Inom utbildningsområdet fortsätter arbetet med att inte-
grera hållbarhetsfrågor i alla ingenjörs- och arkitektpro-
gram. På flera skolor har nya kurser med relevans för miljö 
och hållbar utveckling etablerats och nya moment har kom-
mit in i existerande kurser. Bland annat har flera program 
infört en introduktionsmodul om hållbar utveckling inom 
de befintliga kurserna. Pedagogikkursen om lärande för 
hållbar utveckling har i år vidareutvecklats och ges även på 
engelska. Varje skola har under 2014 arbetat med sitt hand-
lingsprogram för integrering av hållbarhetsfrågor i under-
visningen som skrevs under 2013. Under 2015 kommer en ny 
uppföljning att genomföras. Under året har också nya kurs-
moduler kring ekonomisk och social hållbarhet utvecklats. 
Tanken är att dessa moduler ska kunna integreras i flera 
olika utbildningsprogram, eventuellt efter kompletteringar. 

kth-Sustainability har under året anordnat seminarier 
och andra mötesplatser för såväl lärare som forskare och 
studenter. Vid kth-Sustainability Education Day, där cirka 
hundra lärare deltog, diskuterades integrering av hållbar-
hetsfrågor i undervisningen. Under hösten anordnades  
kth-Sustainability Research Day med över 300 deltagare, 
varav majoriteten var externa deltagare. 

kth-Sustainability har delfinansierat flera projekt under 
året i syfte att uppmuntra till ökad samverkan inom kth, 
både inom utbildning och forskning. Det har ofta handlat om 
nätverksskapande för att öka kontakterna mellan forskare 
och lärare inom olika delar av kth. kth-Sustainability har 
även organiserat möten för ett doktorandforum inom miljö 
och hållbar utveckling vid kth. En doktoranddialog med fem 
andra lärosäten i regionen anordnades i samarbete  
mellan kth-Sustainability och kth:s doktorandforum för att 
stärka transdisciplinär forskning och öka samarbetet med 
andra lärosäten i närområdet. En inventering av befintligt 
doktorandkursutbud har gjorts och inventeringen kommer 
att ligga till grund för fortsatt utveckling av kursutbudet. 

kth har även utvecklat sina samarbeten med externa 
aktörer. Det avtal om ökad samverkan med Svenska Miljöin-
stitutet (ivl) som upprättades under 2013, har i år följts upp 
av bland annat en halvdags mötesarena där forskare från 
kth och ivl möttes för att diskutera gemensamma forsk-
ningsidéer. Ett avtal om fortsatt samverkan kring Ham-
marby Sjöstadsverk, en pilotanläggning för vattenrening, 
har också undertecknats. Under 2014 har avtal om samver-
kan kring hållbarhetsfrågor även upprättats med Stockholm 
Environment Institute (sei). Även det har följts upp med en 
halvdags arbetsmöte och en seminarieserie. Idag pågår flera 
samarbetsprojekt med både ivl och sei. kth har även upp-
rättat ett samarbetsavtal med Akademiska Hus kring forsk-
ning och undervisning om hållbarhet. Möjligheterna att 
kunna använda de lokaler kth undervisar och forskar i för 
undervisning och forskning om miljö och hållbarhet är 
mycket intressanta.  
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För kth-Sustainability finns både en projektplan och en 
kommunikationsplan upprättad. Exempel på kommunika-
tionsaktiviteter under året är utskick av ett månadsvis kth-
internt nyhetsbrev samt information och sammanställning 
av forskningsutlysningar inom miljö och hållbar utveckling. 
Ett externt nyhetsbrev har etablerats och riktar sig till 
näringsliv, beslutsfattare, myndigheter och organisationer. 
Det ges ut cirka sex gånger per år.

Hållbart Campus
Fokus för arbetet med Hållbart Campus har under året varit 
fortsatt arbete för införande av ett certifierbart miljöled-
ningssystem. kth ska, enligt förordningen om miljöledning 
i statliga myndigheter, ha ett miljöledningssystem och det 
bör vara certifierat då man har en betydande miljöpåverkan, 
vilket kth bedöms ha. Redovisning av miljöledningsarbetet 
sker årligen till Naturvårdsverket. I den rapport som skicka-
des för 2013 rankades kth högre än året innan, vilket visar 
att miljöarbetet som bedrivs både centralt och på skolorna 
ger resultat. Beslutet om att ha ett certifierbart system i slutet 
av 2014 anses vara genomfört.

Under året har följande genomförts;
• fortsatt dokumentering av arbetssätt både centralt och på 

skolorna för att få miljöledningssystemet på plats,
• skolorna och universitetsförvaltningen har arbetat med 

lokala miljömål som ska bidra till att uppfylla kth:s 
gemensamma och övergripande mål för miljöarbetet,

• interna miljörevisioner där man har identifierat både goda 
exempel och förbättringsområden i miljöarbetet,

• flera kommunikationsinsatser, till exempel en artikelserie 
om det miljöarbete som görs på kth:s skolor,

• utbildningar, till exempel inom kemikaliehantering och 
dessa kommer att fortgå även framöver, samt 

• arbete med att upprätta en ny hållbarhetspolicy som ska 
beslutas av kth:s styrelse under 2015.

Andra aktiviteter som har genomförts är;
• ett flertal workshops för kth:s miljöombud, 
• ett samarbetsprojekt med Tekniska Högskolans Student-

kår (ths) och Akademiska Hus för att minska avfall på 
kth Campus genom att använda flergångsmuggar istället 
för engångsmuggar, 

• nätverksmöte för miljöledning på universitet och högsko-
lor hölls på kth i maj med deltagare från flera universitet 
och högskolor i Sverige, samt

• en webbutbildning i miljö och hållbar utveckling har lan-
serats för kth:s medarbetare. 

Arbetet med miljöledningssystemet drivs centralt av miljö-
gruppen inom miljö- och byggnadsavdelningen på universi-
tetsförvaltningen. Miljögruppens roll är också att vara ett 
stöd för skolor och universitetsförvaltning i deras miljöled-
ningsarbete. I verksamheten på kth:s skolor finns utsedda 
miljöombud som tillsammans med skolledningen ska driva 
det lokala miljöarbetet. 
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Personal
kth är ett universitet där människor med olika bakgrund 
och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att förvalta, 
förnya och förmedla kunskap för dagens och morgondagens 
samhälle. kth ska vara en arbetsplats där viljan till person-
lig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras. 
Nedan presenteras ett urval av personal- och arbetsmiljö- 
aktiviteter som genomförts under 2014 i enlighet med kth:s 
personalpolicy.

Medarbetarskap och ledarskap

Medarbetarskap
Som ett resultat av samverkan mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna genomfördes i slutet av 2013 
den tredje gemensamma medarbetarundersökningen på 
kth. Medarbetarundersökningen är en temperaturtagning 
och ett viktigt strategiskt instrument för utveckling av kth:s 
arbetsmiljö. Syftet med kth:s medarbetarundersökning är 
att få större kunskap om hur kth:s anställda upplever sin 
arbetssituation och få information om vad som behöver för-
bättras inom arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen är 
ett verktyg för att kunna identifiera styrkor och svagheter 
inom organisationen och kunna vidta åtgärder som leder till 
förbättring. Målet är att öka kunskapen om hur vår arbets-
plats, arbetsmiljö och verksamhet kan förbättras och 
utvecklas. En hög svarsfrekvens ger ett bättre underlag för 
att arbeta med förbättringar. Medarbetarundersökning är 
ett partgemensamt projekt och det är viktigt för både arbets-
givaren och de fackliga organisationerna att så många som 
möjligt deltar. 

Resultaten presenterades i början av 2014. Positivt med 
2013 års medarbetarundersökning är den något högre svars-
frekvensen än tidigare år, 64 procent jämfört med 62 procent 
2011, samt generellt ett bättre resultat. Resultatet var högre 
inom samtliga områden, förutom helhetsbedömning av kth 
som arbetsgivare där resultatet var samma som i tidigare 
undersökningar. Fysisk arbetsmiljö var ett nytt område som 
undersöktes i 2013 års medarbetarundersökning. Det upp-
märksammades att man bland annat måste arbeta vidare 
med brandskydd och rutiner för anmälan av tillbud och 
arbetskador. Utifrån resultatet av medarbetarundersök-
ningen har skolorna tagit fram fokusområden som de kom-
mer att arbeta vidare med under 2015. 

För att säkerställa att alla medarbetare får samma gemen-
samma introduktion har kth i sin satsning på att stärka 
arbetsgivarvarumärket och dess arbetsgivarbudskap sam-
manställt en digital introduktion. Här beskrivs kth:s histo-
ria, organisation och verksamhet på ett lättillgängligt sätt. 
Syftet är att ge nyanställda en förståelse för vad det innebär 
att vara medarbetare på kth. Alla nyanställda erhåller den 
digitala introduktionen vid sin anställning på kth, därefter 
erbjuds ytterligare två introduktionsdelar, den universitets-
gemensamma och interkulturella introduktionen som ges 
centralt och en arbetsplatsintroduktion som är kopplad till 
den anställdes arbetsplats. 

kth arrangerar även, med start hösten 2014, ett läsårs-
långt fördjupat introduktionsprogram för kvalificerade 
handläggare som ger tillfälle till fadderskap, organisations-
förståelse, nätverk och jobbskuggning. 

kth har arbetat med att utveckla externa karriärwebbsi-
dor som riktar sig till potentiella medarbetare. Här berättas 
om förmåner och andra anställningsvillkor och man får 
möta några av kth:s medarbetare som ger sin bild av hur det 
är att arbeta på kth.

Ledarskap
Ett gott ledarskap gynnar förutsättningarna att få motive-
rade medarbetare och att skapa en inspirerande arbetsmiljö. 
kth satsar därför på utveckling av chefs- och ledarskapet på 
alla nivåer, såväl akademiskt som administrativt. Under 2014 
har 120 chefer och ledare inom kth deltagit i olika centralt 
anordnade utvecklingsinsatser.

Intresset för chefs- och ledarskapsutveckling ökar och då 
särskilt utbildning för chefer i kth:s linjeorganisation. En 
utveckling av tidigare satsning på arbetsgivarrollen i ledar-
skapet har resulterat i kursmoduler för chefer med personal-
ansvar. Syftet är att medvetandegöra och förse kth:s chefer 
med ökad kunskap om de ansvarsområden chefskapet för 
med sig. Chefsstöd i form av information kopplat till respek-
tive modul erbjuds via webben. Den nya webbstrukturen 
gör all chefs- och ledarskapsutveckling tillgänglig.

kth:s jämställdhetsintegrerade ledarskapsprogram 
består av tre delar och har vidareutvecklats under 2014. Del-
tagarna rekryteras både från fakultet och från administra-
tion. Steg 1 syftar till att fördjupa kunskapen om hur kth 
organiseras och styrs. Det består av tre moment; semina-
rium, studieresa till University of Cambridge samt ett nytt 
moment med kollegial handledning. Steg 2 syftar till att 
utveckla det personliga ledarskapet. Steg 3 är längre externa 
nationella och internationella managementprogram till 
vilka rektor utser deltagare. 

Som ett led i utveckling av det akademiska ledarskapet 
anordnas en rollanpassad kurs i ledarskap med fokus på 
kommunikation och feedback för lektorer. Respektive skola 
nominerar deltagare till kursen som erbjuds på både 
svenska och engelska.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Under 2014 har träning i jml (jämställdhet, mångfald och 
lika villkor) bedrivits för flertalet ledningsgrupper ner till 
avdelningsnivå. Utbildningen ska aktivera deltagarna och 
ge dem verktyg för att känna igen och hantera dold diskrimi-
nering och osynliggörande. Formerna för detta varierar mel-
lan skolorna så att deras olika utmaningar och aktuella frå-
gor kan lyftas. Aktiviteten baseras bland annat på fall- 
beskrivningar från kth som tagits fram inom projektet 
Inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation 
inom fakultet (ikka-projektet) 2009–2012.

Det mångfaldsprojekt som inleddes 2012 avslutades plan-
enligt 2014. Resultat som kan nämnas är olika kartlägg-
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ningar och utbildningsinsatser. Högskolepedagogerna har 
fått en introduktion i interkulturell lärarkompetens och stu-
dentkåren har genomfört en workshop i hur man arbetar 
med frågorna. Under 2013 genomfördes en studieresa till 
USA som under 2014 har givit impulser bland annat till vida-
reutveckling av kth:s anställningsordning och arbetssättet 
vid tjänstetillsättningar.

Ett förslag på ändrat arbetssätt vid tjänstetillsättningar, 
som på ett tydligare sätt ska säkerställa att nyrekryteringar 
görs jämställt, har tagits fram av fakultetsrådet. Förslaget 
innehåller utbildning av nämnder och ordföranden samt 
förädlade processer och regler som ska garantera att perso-
ner av båda könen identifieras och rekryteras. De förslag 
som är framtagna kommer att implementeras under 2015.

Under 2014 har en process för att på ett jämställt sätt utse 
personer till ledningsuppdrag på alla nivåer inom kth 
införts. Denna ska säkerställa att män och kvinnor utses 
efter lämplighet, att en lämplig könsfördelning uppnås, samt 
att den mångfald av personer med erfarenheter och tidigare 
karriärer från stora delar av världen som finns på kth tas 
tillvara. 

En översyn och utveckling av jämställdhetsinslagen i 
kth:s olika ledarskapsutbildningar har gjorts. Ledarskaps-
utbildningarna ska även inkludera utbildning i mångfalds-
frågor.

En uppföljning har genomförts av alla som har anställts 
som biträdande lektorer på kth sedan anställningsformen 
infördes 2002. Det framkommer att fördelningen män/kvin-
nor som anställts är cirka 70/30 procent vilket motsvarar för-
delningen på doktorandnivån. Glädjande är att det är 
samma könsfördelning även bland de som har gått vidare 
inom kth, varav en del nu är professorer. 

Under året har ett ökat engagemang för jämställdhetsfrå-
gor hos studenterna och studentkåren varit märkbart. Som 
ett resultat av detta får vicerektor för fakultetsutveckling 
och jämställdhet ett utvidgat uppdrag som också omfattar 
jämställdhet i utbildningen och i studentgruppen. Likabe-
handlingsplanen för studenter för 2015 arbetades fram i sam-
arbete med studievägledare, Funka (stöd till studenter med 
funktionsnedsättning) samt Tekniska Högskolans Student-
kår (ths). Kårföreningen Malvina samt Gaytek har tilldelats 
finansiellt stöd läsåret 2014/15.

Priset för jämställdhets- och mångfaldsarbetet för 
anställda tilldelades i år Per Norström, Skolan för teknikve-
tenskaplig kommunikation och lärande, för hans arbete i 
Tekniklyftet som syftar till kunskapshöjning av grundsko-
lans lärare inom skolämnet teknik. 

Den treåriga jml-planen 2014–2016 togs fram 2014 och 
implementeras nu inom skolorna.

Som ett resultat av medarbetarundersökningen har under 
2014 en riktlinje med rutiner för ärendehantering vid diskri-
minering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling tagits fram. En del av implementeringen av 
den nya riktlinjen har inneburit framtagande och genomför-
ande av utbildning för hr-ansvariga, handläggare och stu-
dievägledare med ansvar för att ta emot och/eller utreda 

anmälningar. Utbildningen målgruppsanpassas och ska 
även omfatta chefer med personalansvar.

Kompetens- och karriärutveckling
Kompetensutveckling och överförande av kompetens ska 
ständigt pågå som en naturlig del av arbetet. All kompetens-
utveckling utgår från verksamhetens behov i relation till den 
enskildes förutsättningar. 

Alla anställda uppmanas att ta eget ansvar för utveckling 
av sin yrkesroll, och chefens roll är att skapa förutsättningar 
för detta. Därför har en webbsida för karriär- och kompe-
tensutveckling tagits fram på kth:s intranät. Här presente-
ras behovsanpassade utbildningar och kurser som efterfrå-
gas. Befintliga avtal med utbildningsleverantörer finns 
tillgängliga för att underlätta skolornas möjlighet att avropa 
själva. Årets behovsinventering resulterade i en satsning på 
att stärka kunskapen hos handläggare och administratörer 
att arbeta inom en statlig myndighet. Övrig central personal-
utbildning har under året varit olika kurser inom retorik, it 
och språk.

Fortsatta regionala samarbeten mellan universiteten 
kring personalutbildning ger kth fördelar med både ut-
ökade nätverk och en mer kostnadseffektiv lösning. Exempel 
på samarbeten är projektledning för forskare, förvaltnings-
utbildning, grundläggande ledarskap med mera.

kth erbjuder karriärstöd i olika former bland annat 
genom ett program för livs- och karriärplanering. Program-
met syftar till att ge kth:s anställda möjlighet att utveckla 
sin kompetens och vidareutvecklas i sin yrkesroll. 

Fortsatt arbetar kth för att kunna erbjuda mentorer till 
nytillsatta chefer. Under året har kth medverkat i start av 
den sjätte omgången av partnermentorprogrammet tillsam-
mans med partners som Regeringskansliet, peab, Skandia, 
SVT och SJ. Mentorprogrammet i regi av lärosäten inom 
Stockholmsregionen avslutades i våras och ett nytt har pla-
nerats med genomförande under 2015. Antalet lärosäten har 
utökats med deltagande från Karolinska Institutet, Stock-
holms universitet, Försvarshögskolan, Södertörns högskola 
och Handelshögskolan.

I båda mentorprogrammen utses deltagare både från 
fakulteten och från administrationen.

Där det är möjligt arrangeras jobbskuggning för att öka 
samverkan mellan universitetsförvaltningen och skolverk-
samheten. Dessutom främjar kth såväl lärare som adminis-
trativ personal som ansöker om internationellt personalut-
byte genom Erasmus+.

KTH Relocation
Syftet med kth Relocation är att centralisera och effektivi-
sera mottagandet av all personal som kth rekryterar till 
anställning på kth. Sedan starten i november 2012 har verk-
samheten stadigt utvecklats. 

Under 2014 bistod kth Relocation totalt 600 personer med 
bostad under hela eller delar av vistelsetiden på kth.
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Utöver bostäder så arbetar kth Relocation även riktat till 
medföljande som beräknas uppgå till cirka 300 personer per 
år. Det är angeläget att även denna grupp känner sig inklu-
derad i den service som kth erbjuder. För medföljande finns 
ett nätverk, coachstöd i samband med flytt till Sverige och 
kth Relocation arbetar också med att utveckla ett karriär-
stöd för denna kategori.

kth Relocation erbjuder interkulturell introduktion där 
syftet är att överbrygga de kulturella hinder som kan uppstå 
på en mångkulturell arbetsplats som kth, samt regelbundna 
sociala sammankomster där nyanlända ges tillfälle att träffas 
och få lära sig nyttigt och kul om kth, Stockholm och Sverige.

kth Relocation är även en informationskanal ut i kth:s 
alla verksamheter och har cirka hundra administratörer i 
det nätverk som regelbundet förses med relevant informa-
tion gällande internationell rekrytering, externa och interna 
regelverk samt nyheter. 

Rekryteringssystem
Under 2014 har kth implementerat ett heltäckande webbase-
rat rekryteringssystem. Systemet ger kth förutsättningar 
att spara tid och effektivisera rekryteringsarbetet. Detta 
sker bland annat genom att kth:s användare nu arbetar med 
tydliga ärendeflöden där genomförda aktiviteter loggas.

Systemet är lättillgängligt och transparent för olika 
användargrupper i en rekrytering och täcker hela rekryte-
ringsprocessen med möjlighet att bland annat annonsera, 
sortera och göra urval av sökande samt slutföra en rekryte-
ring. Intern kommunikation och kandidatkommunikation 
kan skötas från systemet. Det finns även en ingång där 
externa bedömare, exempelvis sakkunniga, kan få tillgång 
till relevant underlag. 

Utvecklingsprojekt inom rekrytering till  
läraranställningar
Under 2014 har inom ramen för aae-utvärderingen, Admi-
nistrative Assessment Exercise, (se vidare avsnittet Kvalitets-
arbete) gjorts en självvärdering av handläggningen av lära-
ranställningar. Det har lett till ett antal utvecklingsprojekt, 
varav de flesta har slutförts under året, såsom mallar för 
beslut och underlag, reviderade handläggningsordningar 
samt upprättandet av en rekryteringswebbsida för att stödja 
handläggarna i anställningsärenden på kth. Andra utveck-
lingsprojekt som kan nämnas är rutiner för ett så kallat bok-
slut efter varje ärende, förstudie om kompletterande sätt att 
bedöma lärares kvalifikationer samt översyn av information 
till sakkunniga och sökande. I parallella projekt till aae:n, 
såsom införandet av ett rekryteringssystem och arbetet med 
att ersätta kth:s tjänsteförslagsnämnder med rekryterings-
nämnder, har flertalet av självvärderingens utvecklingsför-
slag hanterats. Bland det viktigaste är arbetet med att tydlig-
göra roller och vem som gör vad i handläggningen, vilket till 
viss del åtgärdats genom rekryteringssystemet. Ytterligare 

konkretisering möjliggörs under 2015 då rekryteringsnämn-
derna är tänkta att komma på plats. 

Basfinansiering av KTH:s fakultet
Under våren 2014 genomförde vicerektor för fakultetsförny-
else och jämställdhet, på rektors uppdrag, en utredning 
angående ekonomiska förutsättningar vid inrättande och 
avslutande av fakultetsanställningar. 

Utredningen resulterade i följande förslag, vilka också 
beslutades av rektor att gälla från och med hösten 2014.

Krav på finansiering av nya fakultetsanställningar
För att tas upp av fakultetsrådet behöver förslag på en ny 
fakultetsanställning innehålla tre delar.
• En översiktlig budget för finansiering av den totala löne-

kostnaden och en plan för arbetsuppgifter under de första 
fyra åren efter tillsättning. Hela finansieringsbilden ska 
framgå och anknyta till planen för strategisk fakultetsut-
veckling. Undervisning bör omfatta minst 20 och högst 60 
procent av arbetstiden. I normalfallet ska en fakultets-
anställning kunna finansieras med fakultetsanslag och 
grundutbildningsanslag under en överblickbar framtid 
och inte vara beroende av externa intäkter. 

• Planen ska visa att det med de förutsättningar och den 
inriktning som kan förutses, och med stöd i skolans 
utvecklingsplan och andra styrdokument, finns finansie-
ring och relevanta arbetsuppgifter för den som anställs. 
Den ska utgå från planen för strategisk fakultetsutveck-
ling för den berörda avdelningen, och ta hänsyn till kom-
mande pensioneringar och annan personalomsättning.

• Ett startpaket ska erbjudas då det är fråga om en nyan-
ställning på en fakultetsanställning. Startpaketets omfatt-
ning och innehåll är föremål för förhandling men ett rikt-
märke kan vara kostnaden för att anställa en doktorand. 
Startpaket kan inte användas till personens egen lön.

Plan för strategisk fakultetsutveckling
Skolorna ska upprätta planer för strategisk fakultetsutveck-
ling. Planerna ska för varje avdelning eller område knyta an 
till skolans utvecklingsplan och beskriva rekryteringsbehov 
baserat på den fakultetsutveckling som kan förutses. De ska 
också beskriva de långsiktiga resurser som finns för avdel-
ningen, dvs fakultetsanslagets basdel och grundutbildnings-
medel. 

Skolornas planer för strategisk fakultetsutveckling ska 
uppdateras varje år och tas upp i rektors budgetdialog med 
skolorna. Diskussioner om fasta medel baserade på planerna 
lyfter strategiska frågor om skolornas utveckling på lite sikt, 
och ska leda till att de finansiella kalkylerna inför nyrekry-
teringar vilar på fastare grund. 
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Figur 17

Anställda lärare per åldersgrupp 2014 (årsarbetskrafter1))

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

Professor 0 2 80 122 56 20 280
Gästprofessor 0 1 5 6 3 2 16
Adj professor 0 0 3 7 2 1 14
Lektor 0 43 120 71 16 9 258
Bitr lektor2) 0 45 17 4 0 0 67
Adjunkt 0 24 48 56 25 10 164
Gästlärare 0 5 4 1 0 1 11
Totalt antal lärare 0 121 276 267 102 43 810

1)   Redovisning av årsarbetskrafter kan innehålla avrundningseffekter
2)  I biträdande lektor ingår forskarassistenter

Källa: VIS

Figur 18

Nyrekrytering av lärare (antal individer)
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Totalt

Antal 
kvinnor

Antal 
män

Professor 14 4 10 16 4 12 34 9 25 21 6 15
Kallad professor 2 1 1 1 1 0 2 0 2 - - -
Gästprofessor 6 3 3 11 4 7 7 2 5 12 10 2
Adj professor 17 2 15 8 2 6 6 1 5 10 1 9
Lektor 35 4 31 45 5 40 39 13 26 55 13 42
Bitr lektor 24 8 16 5 0 5 11 2 9 34 9 25
Forskarassistent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Adjunkt 27 13 14 35 18 17 35 13 22 24 8 16
Gästlärare 27 17 10 36 23 13 65 39 26 76 43 33

Källa: HR+

Lönebildning

Lönesättande samtal
kth införde under 2014 modellen lönesättande samtal för 
medlemmar inom Saco-S. kth inför lönesättande samtal då 
det tydliggör chefens roll som arbetsgivarföreträdare och 
ökar kraven på den lönesättande chefen att i dialogen 
utveckla och förklara sambandet mellan lön och prestation. 

Lönekartläggning
Personalavdelningen har under året haft i uppdrag att kart-
lägga och analysera kth:s löner för 2013 med syfte att upp-
täcka osakliga löneskillnader utifrån kön. De data och det 
material som legat till grund för gruppens arbete återkopp-
lade till det projekt som kth:s ledning initierade 2011 med 
syfte att kvalitetssäkra en hållbar lönekartläggning. 

KTH för mig
I kth:s personalportal, kth för mig, som implementerades 
2013, samlas alla förmåner och attraktiva anställningsvillkor 
som kth erbjuder sin personal. Portalen är också en kom-
munikationskanal som informerar om personalhändelser 
som berör kth:s anställda. Över 80 procent av kth:s använ-
dare har varit inloggade i portalen. Under året har det lanse-
rats ett nyhetsbrev för Personalkortet, ett rabattkort som är 
knutet till kth för mig. Portalen utvecklas och nya leveran-
törer, av till exempel friskvård och hushållstjänster, tillkom-
mer regelbundet.

Arbetsmiljö
kth arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och det arbetet utvecklas varje år. Som instrument tar alla 
skolor varje år fram en arbetsmiljöplan. Många aktiviteter, 
både inom den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, doku-
menteras i planerna och följs upp. I slutet av året redogör 
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Anställda 2014 (årsarbetskrafter1))
Per personalkategori
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Anställda 2014 (årsarbetskrafter1))
Per ålderskategori

   Kvinnor Totalt antal kvinnor 1 360
  Män Totalt antal män  2 312

  Totalt antal anställda 3 672

   Kvinnor, lärare Totalt antal kvinnor 172
  Män, lärare Totalt antal män  638

  Totalt antal lärare 810

1) Redovisning av årsarbetskrafter kan innehålla avrundningseffekter 
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varje skola för de satsningar som gjorts under året inom 
arbetsmiljön. Ett viktigt underlag för arbetsmiljöplanerna 
2014 har varit den medarbetarundersökning som genomför-
des i slutet av 2013.

kth har under 2014 fortsatt erbjudit alla anställda som är 
50, 55, 60 och 64 år hälsoundersökningar. 

Det har utförts hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersök-
ningar för tre skolor. Dessa kommer att löpa på med intervall 
för varje skola om vart sjätte år. 

Ett steg i att förbättra kth:s systematiska arbetsmiljöar-
bete är att i verksamheten tydliggöra rapporteringen kring 
tillbud och arbetskador. Under 2014 har kth gjort om ruti-
nen för tillbud och arbetskador och förtydligat blanketten 
för rapporteringen. 

Under våren och hösten har det genomförts arbetsmiljöut-
bildning för nya chefer med personalansvar på kth och 
under våren 2014 genomfördes utbildning för skyddsombu-
den inom skyddsombudsrätt.

Personalstruktur
Redovisning av årsarbetskrafter nedan kan innehålla 
avrundningseffekter.

Medelantalet anställda har ökat under 2014 med 251 perso-
ner till 5 157, jämfört med 4 906 under 2013 och 4 811 under 2012. 
Medelantalet anställda beräknas utifrån mätningar varje 
månad under 2014. Vid omvandling till årsarbetskrafter är 
det en ökning med 51 till 3 672 under 2014 jämfört med 3 621 
under 2013 och 3 542 under 2012. Mätt i årsarbetskrafter är 
andelen kvinnor 37 procent vilket är en ökning med en pro-
centenhet sedan 2013. 

Åldersstruktur
Medelåldern för anställda vid kth är 40,7 år (kvinnor 40,8 år 
och män 40,5 år). Medelåldern för lärare och forskare är 42,0 
år (kvinnor 41,6 år och män 42,3 år). Medelåldern för dokto-
rander med anställning eller utbildningsbidrag är 30,8 år 
(kvinnor 31,3 år och män 30,7 år). Medelåldern för teknisk 
och administrativ personal är 44,4 år (kvinnor 43,2 år och 
män 45,6 år).

Lärare och forskare
Antalet lärare har minskat med 17 årsarbetskrafter till 810 
(kvinnor är oförändrat 172 och män har minskat med 17 till 
638). I gruppen lärare ingår professorer, gästprofessorer, 
adjungerade professorer, biträdande professorer, lektorer, 
biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter samt gäst-
lärare. Andelen kvinnor av lärarna utgör 21 procent, vilket  
är oförändrat sedan 2012. 

Antalet forskare, forskningsingenjörer och postdoktorer, 
det vill säga personal som främst arbetar med forskning och 
forskningsstödjande verksamhet, har ökat med 27 årsarbets-
krafter till 662 (kvinnor med 12 till 178 och män med 16 till 485). 
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Professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer
Antal årsarbetskrafter inom professorsgruppen (professor, 
gästprofessor och adjungerad professor) har under 2014 ökat 
med åtta årsarbetskrafter till 311 (kvinnor med fem till 47 och 
män med två till 263).

Professorer har ökat med fyra årsarbetskrafter till 280 
(kvinnor med fem till 37 och män är oförändrat 244). Andelen 
kvinnor har under året ökat med en procentenhet till 13 pro-
cent. Under året har 16 nya professorer utsetts (fem kvinnor 
och elva män). Andelen kvinnor av nyanställda professorer 
var 31 procent 2014.

Gästprofessorer har minskat med en årsarbetskraft till  
16 (kvinnor är oförändrat nio och män oförändrat åtta). An-
delen kvinnor bland gästprofessorer är 56 procent.

Rekryteringsmålet för professorer 2012–2015 är enligt reg-
leringsbrevet att 20 procent av de professorer som anställs 
ska vara kvinnor. I målet inkluderas professorer och gäst-
professorer. För perioden fram till och med 2014 är 30 procent 
av de nyrekryterade professorerna kvinnor. 

Adjungerade professorer hade vid utgången av 2014 ökat 
med nio personer till 64 (kvinnor med en till nio och män med 
åtta till 55). I årsarbetskrafter motsvarar det en ökning med 
fyra till 14 (kvinnor har ökat med en till två och män med tre 
till tolv). Andelen kvinnor mätt i antal har minskat med en 
procentenhet till 14 procent och mätt i årsarbetskrafter har 
andelen ökat med fyra procentenheter till 14. Under året har 
17 personer rekryterats som adjungerad professor (två kvin-
nor och 15 män). Alla adjungerade professorer är anställda 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 professo-
rerna uppbär ingen lön från kth.

Lektorer, biträdande professorer, adjunkter och gästlärare
Antalet lektorer inklusive biträdande professorer har ökat 
med åtta årsarbetskrafter till 258 (kvinnor har minskat med 
tre till 52 och män har ökat med tio till 205). Andelen kvinnor 
har minskat med två procentenheter till 20 procent jämfört 
med föregående år. Under året har 35 nya lektorer utsetts 
(fyra kvinnor och 31 män). Andelen kvinnor av de nyan-
ställda var elva procent.

Antalet adjunkter har minskat med tre årsarbetskrafter 
till 164 (kvinnor har ökat med sex till 47 och män har minskat 
med nio till 117). Andelen kvinnor inom denna kategori har 
ökat med fyra procentenheter till 29 procent jämfört med 2013.

Antalet gästlärare har minskat med 13 årsarbetskrafter  
till elva (kvinnor har minskat med sex till fem och män har 
minskat med sju till sex). Andelen kvinnliga gästlärare har 
minskat med en procentenhet till 45 procent. Gästlärare vid 
kth har tidsbegränsade anställningar och omfattningen är 
oftast deltid.

Meriteringsanställningar, biträdande lektor och postdoktor
Sedan 2012 finns en anställning för meritering reglerad i hög-
skoleförordningen. En lärare får anställas tills vidare i högst 
fyra år för att kunna utveckla sin självständighet som fors-

kare och få meriter som kan ge behörighet för en annan lära-
ranställning som det ställs högre krav på behörighet för. 

Vid kth bildar biträdande lektorer tillsammans med post-
doktorer kategorin meriteringsanställningar. Antalet meri-
teringsanställningar har under 2014 minskat med 16 årsar-
betskrafter till 166 (kvinnor med tre till 41 och män med 13 till 
125). Andelen kvinnor som har meriteringsanställningarna 
utgör 25 procent vilket är en ökning med en procentenhet 
jämfört med 2013.

Antalet biträdande lektorer har minskat med 16 årsarbets-
krafter till 67 (kvinnor har minskat med tre till 20 och män 
har minskat med 13 till 47). Andelen kvinnor har ökat med 
fyra procentenheter till 30 procent jämfört med 2013. Under 
året har 24 biträdande lektorer rekryterats (åtta kvinnor och 
16 män). Andelen rekryterade kvinnor var 33 procent. I enlig-
het med karriärsystemet Tenure Track ska kth rekrytera 
biträdande lektorer som den huvudsakliga vägen in i karriär- 
systemet istället för att anställa forskarassistenter. Från och 
med 2014 ingår forskarassistenterna med två årsarbetskraf-
ter (en kvinna och en man) i redovisningen av biträdande 
lektorer.

Antalet postdoktorer har minskat med sex årsarbetskraf-
ter till 102 (kvinnor har minskat med tre till 22 och män har 
minskat med fyra till 79). Andelen kvinnor är 22 procent, vil-
ket är en minskning med en procentenhet jämfört med 2013. 
Postdoktor är en tidsbegränsad anställning om högst två år. 

Forskare och forskningsingenjörer
Forskare och forskningsingenjörer har ökat med 34 årsar-
betskrafter till totalt 561 (kvinnor med 14 till 155 och män med 
20 till 406). Andelen kvinnor är 28 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet sedan föregående år.

Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag
Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag har 
under 2014 ökat med tio årsarbetskrafter till totalt 1 045 
(kvinnor har minskat med åtta till 302 och män har ökat med 
18 till 743). Av de 1 045 var två doktorander med utbildnings-
bidrag (två män). För doktorander med anställning eller 
utbildningsbidrag var andelen kvinnor 29 procent vilket är 
en minskning med en procentenhet jämfört med 2013.

Teknisk och administrativ personal
Den tekniska och administrativa personalen, inklusive bib-
liotekspersonalen, har ökat med 26 årsarbetskrafter till totalt 
1 024 (kvinnor har ökat med 31 till 651 och män har minskat 
med fem till 373). Andelen kvinnor har ökat med två procent-
enheter till 64 procent jämfört med föregående år. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid, har ökat till 1,7 pro-
cent under 2014. Andelen långtidssjuka (60 dagar eller mer) 
har ökat med 1,6 procentenheter till 48,0 procent av den totala 
sjukfrånvaron. Antalet långtidssjuka, mätt i årsarbetskraf-
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ter, har ökat med 5,8 årsarbetskrafter till 29,0 under 2014 jäm-
fört med 23,2 under 2013 och 24,0 under 2012. 

Figur 21

Sjukfrånvaro 2011–2014
beräknat enligt ESVs riktlinjer

2014 2013 2012 2011

Totalt 1,7% 1,4% 1,5% 1,7%

Andelen långtidssjuka av de sjuk-
skriva (60 dagar eller mer) 48,0% 46,4% 48,0% 52,3%

Antal långtidssjuka mätt i års-
arbetskrafter 29,0 23,2 24,0 28,3

Andel sjukfrånvaro av beräknad 
total arbetstid

Kvinnor 2,9% 2,5% 2,5% 2,9%
Män 1,0% 0,8% 1,0% 1,0%

Anställda t o m 29 år 0,8% 0,7% 0,7% 0,5%
Anställda 30–49 år 1,6% 1,3% 1,4% 1,4%
Anställda fr o m 50 år 2,6% 2,2% 2,5% 3,1%

Källa: VIS
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Lokaler
KTH:s lokalsituation
kth disponerar vid utgången av 2014 cirka 264 000 m2 lokal-
area, en minskning med cirka en procent jämfört med före-
gående år (266 000 m2). Minskningen av lokalbeståndet beror 
bland annat på att kth i oktober 2014 lämnade Forumbygg-
naden i Kista samt att man sagt upp avtalet för byggnad 43:12 
under ombyggnationen. 

Andelen tomställda eller outnyttjade lokaler är vid 
utgången av 2014 fortsatt låg, cirka en procent av den totala 
hyrda arean. Det innebär att utrymmet för att möta löpande 
lokalförändringar och ett växande lokalbehov fortfarande är 
begränsat. En mer rimlig andel disponibla lokaler bör sna-
rare ligga på runt tre procent.

Under de senaste tre åren har, som konsekvens av kth:s 
expansion av verksamheten, flera omfattande lokalprojekt 
pågått.

Större ombyggnadsprojekt som avslutades 
under 2014
• I maj 2014 flyttade IT-avdelningen och Lokalservice in i 

nyrenoverade lokaler i hus 94:1 på Drottning Kristinas  
väg 48 (3 950 m2). 

• I augusti 2014 lämnade kth helt Forum i Kista och Skolan 
för informations- och kommunikationsteknik flyttade in i 
nya lokaler i Electrum i Kista. Lokalförändringen innebar 
en minskning av lokalbeståndet i Kista med drygt 4 000 m2. 

Mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt 
som avslutades under 2014
Under sommarperioden är det möjligt att utföra mer omfat-
tande ombyggnads- och renoveringsarbeten i lärosalar och 
studieytor och under sommaren 2014 berördes följande  
lokaler;
• I huvudbyggnaden, 43:3, renoverades de båda stora hörsa-

larna D1 och E1. kth bytte ut den fasta inredningen inklu-
sive skrivtavlor, dukar och projektorer. I samband med 
detta utförde fastighetsägaren Akademiska Hus under-
hållsåtgärder i form av golvbyte och ommålning.

• I byggnad 43:40 i maskinkvarteret renoverades studieytor, 
grupprum och tyst läsesal. Gammal och uttjänt inredning 
kasserades och ersattes med ny. Fastighetsägaren Akade-
miska Hus bytte korridorbelysning.

Övriga pågående lokalprojekt
• Ny- och ombyggnaden av lokaler för Arkitekturskolan  

och kth:s entréfunktion pågår för fullt och lokalerna 
kommer att stå klara för inflyttning i augusti 2015. Projek-
tet omfattar totalt drygt 11 000 m2 varav 7 000 m2 nyproduk-
tion. Som en konsekvens av detta kommer kth att i sin 
helhet lämna Arkitekturskolans nuvarande lokaler på 
Östermalmsgatan. 

• Styrelsen beslutade i oktober 2012 att flytta utbildningen 
för byggteknik och design till kth Campus och beslut har 

fattats om att bygga om delvis outnyttjade lokaler i bygg-
nad 43:12 (tidigare lokaler för byggkonstruktion med mera) 
för denna verksamhet. Ombyggnadsarbetena påbörjades i 
augusti 2014 och lokalerna kommer stå klara för inflytt-
ning i december 2015. Hyresavtalet har omförhandlats. 
Projektet omfattar cirka 3 900 m2.

• Som följd av beslutet att flytta utbildningsprogrammet 
byggteknik och design från Haninge till kth Campus, och 
att Arkitekturskolans verksamhet flyttar in på kth Cam-
pus, kommer andelen studenter på huvudcampus öka 
kraftigt hösten 2015. Beslut har därför fattats om att upp-
föra ett nytt undervisningshus i väg- och vattenkvarteret 
och hyresavtal skrevs med Akademiska Hus hösten 2014. 
Projektet genomförs i nära samverkan med lärare och stu-
denter och ett bärande inslag i planeringsarbetet är fram-
tidens lärmiljö. Den nya byggnaden kommer att stå klar 
för inflyttning under hösten 2016. 

• Hösten 2012 beslutades att Skolan för teknik och hälsa på 
sikt ska koncentrera sin verksamhet till Huddinge i nya 
lokaler i direkt anslutning till Karolinska universitets-
sjukhuset. Hyresavtal tecknades i januari 2014. Planerad 
tidpunkt för inflyttning är juni 2016. Totalt omfattar pro-
jektet drygt 12 000 m2

• Delar av institutionen för transportvetenskap sitter idag i 
byggnad 43:10 tillsammans med Väg- och trafikinstitutet. 
En tillbyggnad är planerad för att kunna samla hela insti-
tutionen i en anslutande nybyggnad tillsammans med 
ytterligare några centrala enheter på kth. Byggnaden på 
cirka 5 000 m2 kommer i huvudsak att innehålla adminis-
trativa lokaler och beräknas stå klar för inflyttning vid 
årsskiftet 2016/2017.

• Ombyggnationen av lokalerna på Valhallavägen 79  
(2 943 m2) startade i början på 2014 och i januari 2015 kom-
mer byggnaden att innehålla en blandning av kontor och 
undervisningslokaler. Nya hyresgäster kommer att vara 
OpenLab, kic InnoEnergy och Stockholms Akademiska 
Forum.

Student- och gästforskarbostäder
kth har enligt ett regeringsbeslut som sträcker sig till och 
med 2015 getts möjlighet att upplåta lägenheter i andra hand 
till studenter och gästforskare. Prövotiden har förlängts till 
och med utgången av 2016. kth förmedlar idag ett stort antal 
studentrum och lägenheter till utbytesstudenter, utländska 
masterstudenter samt gästforskare. 

Hösten 2014 kunde kth förmedla boende till cirka 1 300 
studenter. Hyresbeståndet uppgår till 1 050 rum och lägenhe-
ter. Beläggningsgraden har varit cirka 83 procent utslaget 
över hela året. För kommande år prognostiserar kth en 
ökning av internationella studenter varför behovet av ytter-
ligare bostäder sannolikt kommer att öka. Intäkter av avgif-
ter för dessa lägenheter redovisas tillsammans med övriga 
avgifter i den finansiella redovisningen. 

Boende till gästforskare förmedlas via kth Relocation 
som startade sin verksamhet i slutet av 2012. kth Relocation 
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har ett totalt innehav av 129 studios och lägenheter fördelade 
över Storstockholm. Beläggningsgraden är i genomsnitt  
98 procent. Undantagna den höga beläggningen är 31 stu-
dentrum i Flemingsberg och 28 studios på Campus Rosla-
gen. Dessa har en beläggningsgrad på cirka 80 procent utsla-
get över året. Det finns också två guesthouses, Matsällskapet 
i Solna, med en beläggningsgrad på cirka 65 procent utslaget 
över året, samt Wallqvists med en beläggningsgrad på cirka 
70 procent (20 procent av rummen var stängda för renove-
ring under fyra månader).

Drygt 600 inresande gästforskare och nyanställda utländ-
ska gästforskare och doktorander har fått sitt boende via 
kth Relocation 2014. För forskningsinstitutet Nordita, som 
tidigare inkvarterade samtliga forskarskolegäster på hotell, 
har kostnaderna minskat väsentligt sedan de under 2014 mer 
effektivt nyttjat kth:s båda guesthouses.

Arbetet med att uppföra studentbostäder på kth:s cam-
pusområde fortgår. Detaljplaneprocessen pågår för närva-
rande och utgångspunkten är att det ska byggas minst 500 
bostäder med inflyttning från 2017. 

Ett nytt studenthus står färdig i februari 2015 på centrala 
kth Campus med lägenheter för både studenter och gäst-
forskare. Avtal tecknades 2013 med Elite Hotels AB. Byggna-
den omfattar 58 lägenheter och en samlings- och studielokal.

AlbaNova – Fysikcentrum – bedömning  
av finansiell risk
kth och Stockholms universitet tecknade 2001 ett 25-årigt 
hyresavtal för Fysikcentrum. Fastighetsägare är Fysikhuset 
Stockholm kb. Avtalet är baserat på att universiteten under 
hyresperioden betalar ränta och amortering på ett 25-årigt 
obligationslån på 1 200 mnkr. Lånet beräknas vara helt åter-
betalat efter 20 år, då staten förväntas utnyttja sin option att 
förvärva andelarna i kommanditbolaget och återbetala den 
då utestående obligationslåneskulden. 

Obligationslånet löper med real ränta, vilket innebär att 
kapitalskulden, räntan och amorteringen årligen inflation-
justeras. Den fastställda amorteringsplanen innebär att 
cirka 30 procent av lånet ska amorteras under de första  
20 åren. Om staten inte utnyttjar sin option att förvärva 
kommanditbolaget efter 20 år skall återstående lån helt 
amorteras av under hyrestidens avslutande fem år. 

En av två oberoende värderingsinstitut genomförd fastig-
hetsvärdering visar på ett beräknat marknadsvärde idag 
som med god marginal överstiger det förväntade restvärdet 
på obligationslånet 2020. Förutsättningarna för att finna en 
ny fastighetsägarlösning torde därför vara goda.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer därför universite-
tet den finansiella risken som liten. 

Ekonomi
Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat med 
drygt nio procent, från 698 till 738 mnkr. 

Som en del i att Skolan för informations- och kommunika-

tionsteknik flyttade in hela verksamheten i Electrum i Kista 
lämnade man samtliga avtal med Akademiska Hus i Forum 
15 månader före slutdatum och betalade en engångshyra om 
nästan 16 mnkr.

Mediekostnaderna, i huvudsak el och kyla, har minskat 
från 51 till 49 mnkr, en minskning med cirka två procent. 
Minskningen beror på såväl minskad förbrukning som  
lägre energipriser. 

Kostnaderna för förmedling av bostäder till utländska 
studenter och gästforskare uppgår till 64 mnkr.
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Ekonomi – resultat, resursanvändning 
och finansiering
Ekonomiskt resultat och kapitalförändring
Årets resultat på 83 mnkr är en kraftig ökning i förhållande 
till föregående års resultat på åtta mnkr och är något högre 
än de prognoser som lagts under året.

En förklaring till årets resultat är att den nationella styrel-
sen för Science for Life Lab (SciLifeLab) inte ännu fattat 
beslut om fördelning av delar av de 194 mnkr som kth er-
hållit i anslagsmedel för nationell infrastruktur och läkeme-
delsutveckling. Av årets anslag återstod 34 mnkr att fördela 
mellan de samarbetande lärosätena Karolinska Institutet 
(ki), kth, Stockholms Universitet (su) och Uppsala Universi-
tet (uu). Anslagsmedel får inte periodiseras, även om de i 
detta fall på många sätt är att likställa med ett bidrag. Det 
resultat och myndighetskapital som uppstår till följd av 
detta är inte fritt att disponeras för kth utan öronmärkt  
för kommande aktiviteter inom SciLifeLab. Vid utgången  
av 2013 påverkades kth:s resultat med 49 mnkr av samma 
skäl. Under 2014 har tio mnkr av myndighetskapitalet från 
2013 förbrukats.

Ytterligare en förklaring till årets resultat är att antalet 
helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) blev 
högre än vad kth prognostiserat. Dessa hst och hpr kunde 
kth avräkna mot sedan tidigare år sparade anslag. kth 
erhöll därför 25 mnkr utöver årets takbelopp på 1 033 mnkr.

kth:s omsättning har ökat med fem procent även under 
2014 och uppgår till 4 637 mnkr, mätt som verksamhetens 
intäkter inklusive bidrag för finansiering av transfereringar. 

kth:s myndighetskapital uppgår till 755 mnkr vilket mot-
svarar ungefär 16 procent av omsättningen enligt ovanstå-
ende definition. kth:s långsiktiga mål är att myndighetska-
pitalet ska uppgå till tio procent av omsättningen. Myndig- 
hetskapitalet inom forskning och forskarutbildning utgör  
20 procent av omsättningen. kth:s myndighetskapital ger 
fortsatt möjlighet till strategiska satsningar enligt kth:s 
utvecklingsplan för 2013–2016. 

  Resultat
  Myndighetskapital

 Förskott
 Fordringar

Figur 22 

Resultat- och kapitalutveckling
mnkr

Figur 23

Resultat

(mnkr) 2014 2013

Intäkter 4 243 4 038
Kostnader 4 158 4 031
Resultat 84 7
Resultat dotterföretag -2 1
Intäkter för transfereringar 394 381
Lämnade bidrag (kostnader för transfereringar) 394 381
Resultat 83 8

Figur 24

Kapitalutveckling

(mnkr)
Utgående

balans 2014
Resultat

2014
Resultat

2013
Ingående

balans 2013
Grundutbildning 100 41 -50 109
Beställd utbildning 6 0 1 5
Uppdragsutbildning -4 -5 -1 2
Forskn forskarutbildning 641 48 54 538
Uppdragsforskning 11 -2 5 9
Total 755 83 8 663
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Intäkter
Verksamhetens intäkter ökade fem procent och är nu 4 243 
mnkr, 205 mnkr mer än 2013.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Intäkterna utgör 31 procent av de totala intäkterna. Intäk-
terna uppgår till 1 320 mnkr vilket är en ökning med ungefär 
tio procent jämfört med föregående år. 

Intäkterna från grundutbildningsanslaget har ökat med 
elva procent och uppgår till 1 063 mnkr. Siffran påverkas av 
den förändring av läsårsindelningen som genomfördes 2013 
vilket innebär att prestationsintäkter flyttades från 2013 till 
2014. Vid avräkning av helårsstudenter och helårsprestatio-
ner har kth för år 2014 presterat över det så kallade takbe-
loppet och kunnat nyttja 25 mnkr av tidigare års anslagsspa-
rande. Mellan 2012 och 2014 har anslagen dock ökat med 
nästan fyra procent. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 
nästan fem procent och uppgår till 193 mnkr. Intäkter inom 
uppdragsutbildning har minskat jämfört med föregående år, 
bland annat till följd av minskad efterfrågan. Avgifter som 
tagits in från studieavgiftsskyldiga studenter uppgår till 59 
mnkr vilket är 13 mnkr mer än 2013. För första gången sedan 
införandet av studieavgifter uppvisar utbildningen av studie-
avgiftsskyldiga studenter ett överskott med närmare tre mnkr  
för 2014. Det ackumulerade underskottet för den avgiftsfi-
nansierade utbildningen är drygt sju mnkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Intäkterna utgör 69 procent av de totala intäkterna. Intäk-
terna uppgår till 2 922 mnkr vilket är en ökning med ungefär 
tre procent jämfört med tidigare år.

Intäkterna från forskning och forskarutbildningsanslaget 
ökade med ungefär åtta procent och uppgår till 1 064 mnkr 
exklusive de anslag som kth transfererar. Transferering 
sker bland annat till andra lärosäten inom SFO-projekten 
och SciLifeLab med 210 mnkr. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar har ökat med ungefär 13 procent trots att upp-

  Övriga utländska 1,9 % (2,1 %)
 EU 9,9 % (9,0 %)

Svenska företag 
och org.
13,4 % (13,3 %)

Strategiska  
stiftelser 
2,7 % (3,4 %)

Övriga statliga 
14,2 % (15,3 %)

Figur 26

Forskningens finansiering 2014 (2013)
Intäkter totalt 2 922 (2 836) mnkr

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 39,1 % (37,5 %) 

Forskningsråd  
13,7 % (13,9 %)

Vinnova  
5,1 % (5,5 %)   

Figur 25 

KTH:s verksamheter 2014 (2013)
Intäkter totalt 4 243 (4 038) mnkr

Grundutbildning 
 30,2 % (28,6 %)

Uppdragsutbildning  
0,6 % (0,6 %)

Beställd utbildning  
0,4 % (0,5 %)

Forskning och  
forskarutbildning 
66,7 % (68,4 %)

Figur 27

Intäkter av bidrag till forskning
Största finansiärerna (mnkr) 2014 För ändring (%)

Vetenskapsrådet (VR) 327 0
EU 288 14
Vinnova 149 -4
Wallenbergstiftelserna 131 -1
Statens energimyndighet (STEM) 108 17
Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) 68 -20

EU:s institutioner
7,7 % (7,0 %)

Figur 28

KTH:s finansiering 2014 (2013)
Intäkter totalt 4 243 (4 038) mnkr

Grundutbildnings-
anslag 25,1 % (23,7 %)

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 26,9 % (26,4 %)

Övrigt/Privata  
14,3 % (14,2 %)

Strategiska 
stiftelser
1,9 % (2,4  %)

Övriga statliga 
myndigheter
14,7 % (16,5%)

Forskningsråd  
9,4 % (9,8%)

Uppdragsforskning 
2,1 % (1,9 %)
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dragsforskningen har minskat i omfattning.
Intäkter av bidrag ökar med 22 mnkr och den större delen 

av ökningen sker genom förbrukning av oförbrukade bidrag 
som fortsätter att minska i storlek. 

Samfinansiering
KTH har samfinansierat den bidragsfinansierade verksam-
heten under 2014 i enlighet med figur 29.

Figur 29

Samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet

(tkr) Bidrags-
finansiering

Samfinansiering 
från anslag Andel (%)

Grundutbildning 63 506 4 566 6,7
Forskn och forskarutbild 1 539 876 129 221 7,7
Totalt 1	603	381 133	786 7,7

Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med drygt tre procent 
och uppgår nu till 4 158 mnkr. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kostnaderna utgör fortsatt 31 procent av kth:s totala kostna-
der vilket är något lägre än föregående år. Kostnaderna upp-
går till 1 284 mnkr vilket är en ökning med 32 mnkr jämfört 
med tidigare år. Personalkostnaderna har ökat med 46 mnkr 
jämfört med 2013 medan övriga kostnadsslag minskar.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnaderna utgör 69 procent av de totala kostnaderna. 
Kostnaderna uppgår till 2 875 mnkr vilket är en ökning med 
tre procent jämfört med tidigare år. Personalkostnaderna 
har ökat med 58 mnkr vilket är en ökning med tre procent.

Lokalkostnaderna har ökat med 48 mnkr där SciLifeLab 
står för en ökning med ungefär elva mnkr jämfört med tidi-
gare år. Ytterligare ett hus togs i drift tredje kvartalet 2013 
och ökningen av kostnaden har därmed fått full effekt under 
året. kth står som hyrestagare för alla lokaler och fakture-
rar ki och su efter deras nyttjande. kth har under året läm-
nat lokaler i forum, i Kista, vilket har medfört en engångs-
hyra om nästan 16 mnkr. Merparten bedöms höra till 
forskning och forskarutbildning. Driftskostnaderna har 
minskat med två mnkr och avskrivningskostnaderna har 
minskat med sju mnkr. Under slutet av 2014 investerade kth 
i en ny superdator, Beskow, vilket kommer att öka avskriv-
ningskostnaderna kommande år.

Figur 31

Verksamhetens kostnader
(mnkr) 2014 2013

Kostnader för personal 2 565 2 461
Kostnader för lokaler 738 698
Övriga driftkostnader 680 685
Finansiella kostnader 4 6
Avskrivningar och nedskrivningar 171 182
Totalt 4	158 4	031

KTH Holding AB
Koncernen kth Holding AB, fastställer sin årsredovisning i 
maj/juni. kth Holding AB har vid januari månads utgång 
redovisat ett prognostiserat resultat om –1,8  mnkr. Detta 
avser endast resultat för moderbolaget. Något prognostiserat 
resultat för koncernen låter sig inte göras. I samband med 
delårsrapporten kommande år bokförs det faktiska resulta-
tet som en förändring i balansräkningen. Under året har 
kth Holding AB erhållit ytterligare 1 mnkr i kapitaltillskott.

Transfereringar
Transfereringarna ligger kvar på förra årets höga nivå som 
var 43 procent högre än 2012. Av de 220 mnkr som kth under 
2014 erhållit i anslag som huvudsökande för strategiska 
forskningsområden har 103 mnkr transfererats vidare till 
medsökande lärosäten. Av de anslagsmedel kth erhåller 
kopplat till SciLifeLab för uppbyggnad av nationell infra-
struktur och läkemedelsutvckling har 107 mnkr transfere-
rats till ki, su och uu.

Figur 30 

KTH:s kostnader 2014 (2013) 
Kostnader totalt 4 158 (4 031) mnkr

Personalkostnader 
61,7 % (61 %)

Avskrivningar 
4,1 % (4,5 %)

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

Övriga driftkostnader 
16,4 % (17,1 %)

Lokalkostnader 
17,7 % (17,3 %)
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Oförbrukade bidrag (förskott) och upplupna  
bidragsintäkter (fordringar)
De oförbrukade bidragen (förskotten) har minskat under 
2014 och uppgår nu till 919 mnkr vilket motsvarar drygt  
20 procent av verksamhetens intäkter. Minskningen med  
70 mnkr av de oförbrukade bidragen har främst skett bland 
finansiärsgrupperna eu och privata stiftelser med 50 mnkr 
respektive 31 mnkr. Samtidigt ökar oförbrukade bidrag från 
statliga myndigheter med 28 mnkr. Det är främst oförbru-
kade bidrag från Energimyndigheten, Vinnova, Försvars-
makten och Försvarets materielverk som har ökat. 

Upplupna bidragsintäkter (fordringar) på externa finan-
siärer har fortsatt att öka under 2014 och har sedan föregå-

ende år ökat med nio procent. De uppgår nu till 360 mnkr. De 
största fordringarna finns i likhet med tidigare år på eu:s 
institutioner med 162 mnkr vilket dock är en minskning med 
fyra mnkr jämfört med föregående år. Därefter kommer 
fordringarna på Wallenbergstiftelserna med 49 mnkr, 
Vetenskapsrådet med 39 mnkr, Vinnova med 25 mnkr, Stif-
telsen för Strategisk Forskning med 23 mnkr samt Energi-
myndigheten med 15 mnkr.

De statliga externa finansiärerna har uppmanats att betala 
ut medel efter förbrukning och inte som förskott. Detta kom-
mer att påverka utvecklingen av både förskott och ford-
ringar framöver. kth:s förbrukningstakt avseende bidrag 
från statliga myndigheter i enligt med Högskolornas forum 

Figur 32
Extern finansiering och transfereringar 2012–2014 (tkr)
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för redovisningsfrågor (hfr) redovisningsråds beräknings-
modell är 1,66 vilket indikerar att bidragen omsätts snabbare 
än ett år.

Figur 33

Oförbrukade bidrag
Största bidragsgivarna (mnkr) 2014 Förändring (%)

Vetenskapsrådet (VR) 243 -3
FORMAS 108 12
EU 101 -33
Statens energimyndighet (STEM) 82 31
Vinnova 80 6

Kostnad per prestationstyp
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheterna kommentera verk-
samhetens resultat i förhållande till de uppgifter som fram-
går av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i 
förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något 
annat beslut. Resultatredovisningen ska främst visa hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på 
volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas enligt den 
indelning som myndigheten bestämmer om inte regeringen 
beslutat annat. Landets universitet har samrått angående hur 
måtten som beskrivs nedan ska tas fram. De framtagna upp-
gifterna bör dock inte jämföras mellan lärosäten eftersom 
varje lärosäte är unikt på många olika sätt. De bör enbart 
användas som ett mått 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 (hst) respektive kostnad 
per helårsprestation (hpr). 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 hst och hpr inklu-
derar således inte heller uppdragsutbildning och beställd 
utbildning. hst och hpr som utförts av de studenter som 
betalar studieavgift ingår dock i underlaget. För forskning 
och utbildning på forskarnivå används måttet kostnad per 
refereegranskad vetenskaplig publikation. För detta gäller 
att med kostnad ska avses kostnaden för forskning och fors-
karutbildning samt kostnaden för uppdragsforskning enligt 
resultaträkningen eftersom det är svårt att skilja på publika-
tioner utifrån hur forskningen finansierats. Refereegran-
skade vetenskapliga publikationer är artiklar och forsk-
ningsöversikter 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 regist-
reringen, vilket gör att den uppgift som lämnas i årsredovis-
ningen bör betraktas som preliminär. Erfarenhetsmässigt 

brukar dock det mer definitiva värdet inte avvika med mer 
än fem procent från den preliminära skattningen. På grund 
av eftersläpning i registreringen i publikationsdatabaserna 
har uppgiften om antal artiklar för 2013 uppdaterats med ett 
mer definitivt värde. Förändringen jämfört med det upp-
skattade värdet för ett år sedan var mindre än två procent.

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

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 utbild-
ning på forskarnivå eller kostnaden för en doktorand. 
Huvuddelen av beräkningen får därför göras med hjälp av 
efterkalkyler och uppskattningar. En del av doktoranderna 
på kth har inte sin anställning på kth utan istället vid något 
företag, en myndighet eller annan organisation, så kallade 
företagsdoktorander. De beräkningar som kth gjort om- 
fattar därför enbart de doktorander som har anställning vid 
kth eller har utbildningsbidrag.

Genomsnittskostnaden för en doktorand på KTH beräknas 
till 1 460 tkr för 2014. Motsvarande kostnad för 2013 och 2012 
var 1 414 tkr respektive 1 363 tkr. Uppgifterna bygger till en 
del på antaganden varför den ska ses som ungefärlig.  
I denna genomsnittskostnad ingår kostnad för;
•  studieförsörjning (lön eller utbildningsbidrag) som fås 

direkt ur ekonomi och personalredovisningssystemen,
•  drift, lokaler och utrustning (avskrivningskostnader). 

Dessa kostnader har proportionerats utifrån antal 
anställda årsarbetskrafter inklusive doktorander med 
utbildningsbidrag inom verksamhetsgrenen forskning 
och utbildning på forskarnivå,

•  handledning. Kostnaden för handledning har uppskattats 
till cirka 15 procent av en årsarbetskraft av professor, lek-
tor, biträdande lektor, forskarassistent, forskare eller 
forskningsingenjör, samt

•  indirekta kostnader beräknas till 43,75 procent av lönekost-
naden inom forskning och utbildning på forskarnivå. Jäm-
förelsesiffrorna för 2013 och 2012 är justerade och de indi-
rekta kostnaderna beräknade till 43,83 procent respektive 
42,78 procent för dessa år. Procenten är de kth-genomsnitt-
liga påläggen för indirekta kostnader inom forskning och 
utbildning på forskarnivå och framräknade i enlighet med 
fullkostnadsmodellen. Tidigare år har beräkningen gjorts 
på 22,09 procent, vilket enbart motsvarar de indirekta kost-
naderna på central nivå.
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Stiftelser och donationer
Stiftelseförvaltning
kth förvaltar för närvarande 113 privaträttsliga stiftelser 
genom anknuten förvaltning. Stiftelserna har bildats genom 
olika donationer till kth. Under året har Stiftelsen Torsten 
Lindströms elkraftstipendium avslutats.

De två äldsta stiftelserna som förvaltas av kth har sina 
ursprung i gåvor från 1866, då de donerades till kth:s före-
gångare, Kongl. Teknologiska Institutet. Gåvorna kom från 
Fabriksidkaren Joh. Michaelson och Wällofliga Borgestån-
det 1866. Båda gåvorna avsåg att skapa stipendiefonder för 
medellösa elever som utmärkt sig för flit, goda anlag och ett 
hedrande uppträdande. Stiftelserna delar fortfarande ut sti-
pendier till studenter vid kth.

Ändamålsförvaltning
I stiftelseförordnandet (donationshandlingen) anges varje 
stiftelses ändamål. Under 2014 delade de kth-anknutna stif-
telserna totalt ut 23 mnkr. Den största gruppen av kth:s 
anknutna stiftelser, 55 till antalet, ger stipendier till stude-
rande på grund- och avancerad nivå. Från de stiftelser som är 
avsedda för studerande beslutades att dela ut sju mnkr 
genom 315 stipendier. Av dessa utgör cirka fyra mnkr medel 
från den största av de stiftelser som kth förvaltar, Stiftelsen 
Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond. Stiftelsen har 
ett kapital på 102 mnkr vilket huvudsakligen ska vara place-
rade i värdepapper relaterade till Sandvik ab. Knappt 30 stif-
telser delar ut resebidrag till lärare, forskare och forskarstu-
derande. Under året beslutades att dela ut bidrag om totalt sju 
mnkr från dessa stiftelser genom 309 stipendier. Övriga stif-
telser bidrar till forskningsverksamheten vid kth. Under 
året beslutades att dela ut bidrag om totalt nio mnkr fördelat 
på 122 stipendier till sådan verksamhet vid kth.

Den näst största stiftelsen som kth förvaltar är Stiftelsen 
kth:s stora pris ur 1944 års donation. Donatorn, som önskar 
förbli anonym, föreskrev att priset skulle gå till en svensk 
medborgare som bland annat genom epokgörande upptäck-
ter, sinnrika tillämpningar eller konstnärlig insats haft stor 
betydelse för Sverige. Priset för 2014 var på 1,2 mnkr och 
delades ut i samband med kth:s promotions- och installa-
tionshögtid. Priset tilldelades professor Sara Snogerup 
Linse. Juryns motivering lyder ”Sara Snogerup Linse har 
genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och 
utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi 
och deras avgörande roll vid några av vår tids vanligaste 
sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes 
nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsav-
görande kunskap.”

Stiftelserna betalar årligen en förvaltningsavgift till KTH 
för de kostnader som uppkommer i samband med förvalt-
ningen, avgiften 2014 uppgick till 1,7 mnkr.

Kapitalförvaltning
Kapitalet för de anknutna stiftelserna förvaltas diskretio-
närt av två externa kapitalförvaltare. Det 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 stiftelseförmögenheten 
uppgick vid årets slut till 648 mnkr (623 mnkr 2013).

Figur 34

Stiftelsernas värde
Stiftelsekapital 648 mnkr per 2014-12-31

Antal Kapital

Stiftelser 15–102 mnkr 10 342
Stiftelser 5–15 mnkr 21 188
Stiftelser 1–5 mnkr 42 96
Stiftelser upp till 1 mnkr 40 23
Summa 113 648

Fundraising
kth:s fundraisingverksamhet är ett strategiskt, strukture-
rat och långsiktigt arbete med att över tid öka den privata 
externa finansieringen till kth och ska ses som ett komple-
ment till traditionell finansiering. Under 2014 har Familjen 
Erling-Perssons Stiftelse donerat 90 mnkr till ett nytt 
centrum för klinisk proteomik. Medlen betalas ut under en 
period om fem år. Bland andra donationer som inkommit 
under året kan nämnas tio mnkr från Stockholms Bygg-
nadsförening samt tio mnkr från Bertil och Britt Svenssons 
Stiftelse för belysningsteknik.
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Finansiell redovisning
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (fåb), för-
ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, anslags-
förordningen (2011:223), donationsförordningen (1998:140) 
samt tillkommande regeringsbeslut. kth följer god redovis-
ningssed enligt Ekonomistyrningsverkets (esv) föreskrifter 
och allmänna råd till förordningen om myndigheters bokfö-
ring (2000:606).

kth använder ”Baskontoplan 1999 för statliga myndighe-
ter” (bas-s 99) som utvecklats av Ekonomistyrningsverket. 
Kontoplanen bygger på samma grundprinciper som baskon-
toplanen för företag, eu bas97.

kth tillhör de myndigheter som är skyldiga att följa för-
ordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det 
innebär att kth med rimlig säkerhet fullgör de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Riskana-
lys är framtagen för att säkerställa att kraven uppfylls. 

Brytdag för den löpande redovisningen avseende räken-
skapsåret 2014 har varit den 5 januari 2015. Som periodav-
gränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr. Om 
inget annat anges nedan redovisas beloppen i tusental kro-
nor (tkr), avrundningseffekter kan förekomma.

Ekonomimodell och redovisningens uppläggning
kth:s ekonomimodell har som utgångspunkt att tillgodose 
såväl de interna enheternas, myndighetens som statsmak-
ternas behov av information och är uppbyggd enligt princi-
pen att varje skola ansvarar för sitt eget bokslut och sam-
manställer en fullständig balans- och resultaträkning. För 
kth som helhet är interna transaktioner eliminerade. 

kth fördelar sedan 2010 de gemensamma kostnaderna 
med utgångspunkt från den modell som föreslagits av Sveri-
ges universitets- och högskoleförbund.  
 
Förändrad redovisningsprincip 
kth har inte genomfört några förändringar under året. 
 
Förändrade S-koder
kth har under året förändrat kontostrukturen för anlägg-
ningstillgångar. Förändringen är i linje med föreskrift från 
esv för att på ett enhetligt sätt strukturera konton och 
S-koder för att synliggöra årets och ackumulerade anskaff-
ningar, avskrivningar och nedskrivningar. 

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

De donationsmedel som per 31 december 2011 utgjordes av 
kortfristiga placeringar (svenska aktier samt utländska vär-
depappersfonder) avyttrades under år 2012. De medel som 

vid bokslutstillfället ännu inte har förbrukats för sitt ända-
mål har periodiserats som oförbrukade bidrag. Av de oför-
brukade medlen utgörs 50 mnkr av Kerstin och Rune  
Jonasson donation. Behovet av likvida medel, för investe-
ringar med koppling till donationen, de närmaste åren mot-
svarar det som redovisats som oförbrukat bidrag. Nya dona-
tioner intäktsförs som bidrag.

Verksamhetsgrenar
kth:s verksamhet redovisas under följande verksamhets-
grenar; 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:
•  Grundutbildning 
•  Beställd utbildning
•  Uppdragsutbildning

 
Forskning och utbildning på forskarnivå:
•  Forskning och forskarutbildning (inklusive kapitalan-

delsförändringar i kth Holding AB)
•  Uppdragsforskning

Transfereringar
kth särredovisar transfereringar då dessa inte represente-
rar någon egentlig resursförbrukning inom kth. Transfere-
ringar är medel som är avsedda att användas för finansie-
ring 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. kth transfererar även anslag inom 
Strategiska forskningsområden (sfo) och Science for Life 
Laboratory (SciLifeLab).

Prestationer
kth har från och med läsåret 2013/14 ändrat läsårsplane-
ringen vilket innebär att huvuddelen av examinationen i slu-
tet på höstterminen nu äger rum i januari i stället för som 
tidigare i december. Det innebär att 2013 var ett år som sak-
nar en stor del av examinationen för en termin. Även regist-
rering av helårsstudenter hänförligt till de veckor av höstter-
minen som inföll i januari 2014 flyttades till januari. 

Till följd av den ändrade läsårsindelningen presterade 
kth under tak med 77 mnkr år 2013. De ekonomiska konse-
kvenserna av detta lindrades i och med att kth kunde nyttja 
sitt prestationssparande på 48 mnkr. Vid avräkning av hel-
årsstudenter och helårsprestationer har kth för år 2014 pre-
sterat över det så kallade takbeloppet men har kunnat nyttja 
25 mnkr av tidigare års anslagssparande.

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

Balanserade utgifter för utveckling gäller framförallt 
utveckling av administrativa datasystem, som beräknas ha 
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en livslängd på fem år. Detta innebär att kostnaderna succes-
sivt avräknas mot resultatet under datasystemets hela livs-
längd och inte direkt vid leveransgodkännandet.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekono-
misk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr 
bokförs som materiella anläggningstillgångar. De redovisas 
till sitt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar enligt plan. 

Med anskaffningsvärde avses kostnader för förvärv eller 
tillverkning inklusive de åtgärder som krävts för att göra 
tillgången brukbar för det ändamål den anskaffats. För 
anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta omräk-
nas anskaffningskostnaden till den vid leveranstidpunkten 
gällande valutakursen.

För datorer tillämpas avskrivningstider på normalt tre år. 
Övriga inventarier, maskiner och utrustning avskrivs nor-
malt under fem år. 

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

Holdingbolaget vid KTH
kth förvaltar från och med den 1 januari 1998 holdingbolaget 
kth Holding ab. kth företräder staten som ägare i kth Hol-
ding ab med samtliga aktier (100 st) till ett anskaffnings-
värde av 6 850 tkr (med ett nominellt värde à 1 000 kr/st). I 
årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar i hel- och 
delägda företag och resultatandel enligt kapitalandelsmeto-
den. Innehavet redovisas i balansräkningen under posterna 
andelar i hel- och delägda företag, statskapital samt resultat-
andelar i hel- och delägda företag.

I samband med årsredovisningen presenterar kth Hol-
ding AB ett preliminärt resultat. Påverkan på kth:s kapital-
förändring framgår av resultaträkningsposten resultat från 
andelar i hel- och delägda företag. Det preliminära resultatet 
justeras utifrån faktiskt resultat via balansräkningen i sam-
band med kommande delårsrapport.

KIC InnoEnergy SE
Med riksdagens tillstånd, i enlighet med propositionen  
"Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och inn-
ovation – hållbar energi", har kth använt 90 tkr år 2011 till 
förvärv av en aktie i europabolaget kic InnoEnergy se. kth 
har ett bemyndigande avseende kapitaltillskott till kic Inno-
Energy SE. Se vidare avsnittet Anslagsredovisning.

Invärderad konst
Under 2012 invärderade kth konst från Statens konstråd. 
Under 2013 återlämnades en del av denna konst samtidigt 
som kth invärderade ny konst från Statens konstråd i enlig-
het med 5 kap. 3 § fåb. Under 2014 har inga förändringar 
skett i det redovisade värdet. Per 31 december 2014 uppgick 
den invärderade konsten till ett värde av 596 tkr, vilket åter-
finns under rubriken statskapital.

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

Verksamhetens intäkter Not 2014	 	 2013	 2012	 2011	 2010	

Intäkter av anslag 1 2 204 918 2 021 228 2 011 781 1 970 901 1 992 218 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 426 998 423 844 384 963 328 890 316 824 
Intäkter av bidrag 1 603 381 1 576 814 1 522 060 1 431 031 1 205 385 
Finansiella intäkter 3 7 528 16 236 29 035 24 563 8 354 
Summa Verksamhetens intäkter 4	242	825	 4	038	122	 3	947	839	 3	755	385	 3	522	781	

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 2 565 289 2 460 926 2 372 901 2 197 870 1 994 068 
Kostnader för lokaler 737 816 698 343 643 665 621 401 583 900 
Övriga driftkostnader 679 637 684 704 678 153 630 460 598 591 
Finansiella kostnader 3 4 175 5 527 7 655 15 420 3 733 
Avskrivningar och nedskrivningar 171 463 181 860 188 791 182 205 149 028 
Summa Verksamhetens kostnader 4	158	380	 4	031	359	 3	891	163	 3	647	357	 3	329	320	

Summa Verksamhetsutfall 84	445	 6	762	 56	676	 108	029	 193	461	

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 5 -1	806	 1	337	 1	091	 -463	 278	

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 231 449 249 144 131 048 92 368 59 857 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 118 301 90 320 101 428 93 573 86 171 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 43 937 41 288 34 001 42 354 47 917 
Lämnade bidrag 7 393 687 380 751 266 478 228 296 193 945 
Saldo transfereringar 0	 0	 0	 0	 0	

Årets kapitalförändring 8 82	639	 8	099	 57	767	 107	565	 193	740	

Resultaträkning per verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på 
forskarnivå

Totalt
Grund-

utbildning
Beställd

utbildning
Uppdrags-
utbildning

Forskn och
forskarutb

Uppdrags-
forskningNot

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 2 204 918 1 063 169 0 0 1 141 749 0 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 426 998 152 875 16 685 23 392 147 144 86 903 
Intäkter av bidrag 1 603 381 63 506 0 0 1 539 876 0 
Finansiella intäkter 3 7 528 868 0 4 6 102 554 
Summa Verksamhetens intäkter 4	242	825	 1	280	417	 16	685	 23	396	 2	834	870	 87	457	

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 2 565 289 747 644 5 842 17 974 1 748 531 45 298 
Kostnader för lokaler 737 816 273 503 1 156 4 786 444 738 13 633 
Övriga driftkostnader 679 637 190 854 9 272 5 282 444 262 29 967 
Finansiella kostnader 3 4 175 667 3 9 3 220 276 
Avskrivningar och nedskrivningar 171 463 26 635 0 169 144 129 530 
Summa Verksamhetens kostnader 4	158	380	 1	239	304	 16	273	 28	220	 2	784	880	 89	705	

Summa Verksamhetsutfall 84	445	 41	114	 412	 -4	824	 49	990	 -2	247	

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 5 -1	806	 0	 0	 0	 -1	806	 0	

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 231 449 2 551 0 0 228 897 0 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 118 301 28 639 0 0 89 662 0 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 43 937 705 0 0 43 232 0 
Lämnade bidrag 7 393 687 31 896 0 0 361 791 0 
Saldo transfereringar 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Årets kapitalförändring 8 82	639	 41	114	 412	 -4	824	 48	184	 -2	247	

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.
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Balansräkning

Not 2014-12-31	 2013-12-31	

TILLGÅNGAR
I. Immateriella anläggningstillgångar 9 43	 187	
Balanserade utgifter för utveckling 0 26 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 43 161 

II. Materiella anläggningstillgångar 10 658	054	 517	796	
Förbättringsutgifter på annans fastighet 190 168 167 426 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 447 797 338 857 
Pågående nyanläggningar 20 089 10 657 
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 856 

III. Finansiella anläggningstillgångar 11 21	981	 23	074	
Andelar i hel- och delägda företag 21 891 22 984 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 90 90 

VI. Kortfristiga fordringar 12 136	986	 104	824	
Kundfordringar 34 295 28 513 
Fordringar hos andra myndigheter 100 149 73 153 
Övriga kortfristiga fordringar 2 542 3 158 

VII. Periodavgränsningsposter 13 508	299	 497	758	
Förutbetalda kostnader 145 444 152 061 
Upplupna bidragsintäkter 359 977 329 247 
Övriga upplupna intäkter 2 877 16 450 

VIII. Avräkning med statsverket 14 -2	952	 -27	989	
Avräkning med statsverket -2 952 -27 989 

X. Kassa och bank 15 1	296	584	 1	419	266	
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 201 640 1 334 801 
Kassa och bank 94 943 84 466 

SUMMA TILLGÅNGAR 2	618	994	 2	534	917	

KAPITAL OCH SKULDER
I. Myndighetskapital 16 754	853	 671	501	
Statskapital 17 21 521 20 521 
Resultatandelar i hel- och delägda företag 18 2 773 1 723 
Balanserad kapitalförändring 19 647 921 641 159 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 82 639 8 099 

III. Avsättningar 31	764	 32	324	
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 8 942 9 882 
Övriga avsättningar 21 22 822 22 442 

IV. Skulder m.m. 795	405	 739	393	
Lån i Riksgäldskontoret 22 465 420 411 866 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 77 907 89 862 
Leverantörsskulder 76 871 70 577 
Övriga kortfristiga skulder 23 175 207 166 213 
Depositioner 0 874 

V. Periodavgränsningsposter 24 1	036	971	 1	091	699	
Upplupna kostnader 109 438 96	100	
Oförbrukade bidrag 918 815 988	702	
Övriga förutbetalda intäkter 8 718 6	897	

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2	618	994	 2	534	917	

Ansvarsförbindelser 25
Statliga garantier för lån och krediter inga inga
Övriga ansvarsförbindelser inga inga



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2014 | 65

Anslagsredovisning

Litt Anslag

Ingående 
överförings-

belopp

Årets tilldelning 
enligt  

regleringsbrev

Totalt  
disponibelt 

belopp

Utgifter som 
avräknats mot 

anslagen

Utgående  
överförings-

belopp

16 2:17 KTH: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(ramanslag) 27 989 1 032 758 1 060 747 1 057 794 2 952

16 2:17:1 Takbelopp (ram) 27 989 1 032 758 1 060 747 1 057 794 2 952
16 2:18 KTH:Forskn och forskarutbildn (ramanslag) 0 1 370 646 1 370 646 1 370 646 0
16 2:18:2 Basresurs (ram) 0 1 370 646 1 370 646 1 370 646 0
16 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (ramanslag) 0 7	926 7	926 7	926 0
16 2:65:69 Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) 0 7	926 7	926 7	926 0

Summa 27	989 2	411	330 2	439	319 2	436	366 2	952

KTH transfererar anslagsmedel för strategiska forskningsområden (SFO) samt uppbyggnad av infrastruktur och läkemedelsutveckling vid SciLifeLab. 
2014 transfererades 103 mnkr för SFO och 107 mnkr för uppbyggnad av infrastruktur och läkemedelsutveckling, totalt 210 mnkr.

KTH har under året transfererat 1 mnkr till Stiftelsen Vetenskapsstaden och 500 tkr till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Specifikation av ersättningar till grundutbildning

Helårsstudenter Helårsprestationer

Teknik-
natur

Verksamhets-
förlagd  

utbildning Design Övrigt
Teknik-

natur

Verksamhets-
förlagd  

utbildning Design Övrigt

16 2:17:1  
Grundutbildnig 11 132,58 5,65 123,00 742,36 9 458,10 4,59 123,00 621,00
Summa antal 11	132,58 5,65 123,00 742,36 9	458,10 4,59 123,00 621,00
”Prislapp” 51 346 kr 42 760 kr 145 501 kr 28 911 kr 43 301 kr 50	359	kr 88 649 kr 19 622 kr

Anslagskonsekvenser

Anslag som presta- 
tionerna motsvarar

HPR från december  
föregående år

Utnyttjade sparade
anslag

Utnyttjade
sparade helårs-

prestationer Avräknade  anslag
Takbelopp (Grundut-

bildning) anslag

16 2:17:1
Grundutbildning 1 044 079 13 715 25 036 0 1 057 794 1 032 758

Summa 1 044 079 13 715 25 036 0 1 057 794 1 032 758

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen  

Anslag/Anslags benämning
Tilldelat

bemyndigande
Ingående

åtaganden
Utestående
åtaganden

Utestående åtagandenas fördelning per år
År	2015 År 2016

16 2:18:2
KTH:Forskn och  forskarutbildning 2 700 2 700 1 800 900 900

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). För mer information om KIC InnoEnergy se avsnitt Forskning. 
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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 2014-01-01 – 2014-12-31

Utbildningsområde
Utfall

HST
Utfall

HPR
HST

Ersättn. (tkr)
HPR

Ersättn. (tkr)
Utfall

total ersättning

Humaniora 343 251 9 906 4 917 14 823
Juridik 50 52 1 453 1 017 2 470
Samhällsvetenskap 349 319 10 103 6 251 16 354
Naturvetenskap 2 363 1 852 121 340 80 205 201 545
Teknik 8 769 7 606 450 273 329 340 779 613
Verksamhetsförlagd utb. 6 5 241 231 473
Design 123 123 17 897 10 904 28 800
Summa 12	004 10	207 611	214 432	865 1	044	079

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, det vill säga oberoende av om den ryms inom tilldelade 
medel eller inte.

Takbelopp (tkr) 1	032	758
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 11 321
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 349 inom design. Högst får 123 avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har 
avräknats mot utbildningsområdet Teknik.

Bilaga 3 Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp
+ Ev. ingående anslagssparande
Summa (A) 

1 032 758
27 989

1	060	747

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Utfall total ersättning enligt tabell 1
+ Ev. ingående överproduktion
Summa (B)

13 715
1 044 079

0
1	057	794

Summa (A-B)1) 2	952
1)  Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell 

över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2)

Utgående anslagssparande

2	952

2	952

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion 
– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2)

Utgående överproduktion 0

2)  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan 
regeringens godkännande.
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Specifikation av intäkter av avgifter och andra ersättningar

2014 2013

Beställd utbildning 16 685 20 961
Uppdragsutbildning 23 391 25 247
Uppdragsforskning 86 903 76 421
Studieavgifter 58 976 46 231
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 205 859 234 693

varav upplåtande av bostadslägenhet 48 098 43 298
varav int av lokaler med undantag  i regl.brev 24 041 20 714

Offentligrättsliga avgifter 0 21
Övriga intäkter 35 184 20 271
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 426	998 423	845
I intäkter av avgifter och andra ersättningar ingår:
Tjänsteexport, intäkter 20 952 21 625

Icke-statliga medel enligt 6 kap, 1 § kapitalför-
sörjningsförordningen, sponsring 1 963 1 731

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen i förhål-
lande till totala kostnader 3,2% 4,2%

Not 3. Finansiella intäkter och kostnader
2014 2013

Finansiella intäkter
Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret 6 279 13 529
Övriga finansiella intäkter 1 249 2 707
Summa 7	528 16	236
Finansiella kostnader
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 983 4 107
Övriga finansiella kostnader 2 192 1 420
Summa 4	175 5	527

Not 4. Kostnader för personal
2014 2013

Löner och arvoden 1 686 634 1 620 725
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 672 041 637 176
Pensionskostnader 98 160 94 064
Övriga personalkostnader 108 454 108 960
Summa 2	565	289 2	460	926

Information om sjukskrivning finnes i figur 21, "Sjukfrånvaro 2011-2014", under avsnitt 
Personal/Sjukfrånvaro.

Not 5. Resultat från andelar i hel- och delägda företag
2014 2013

KTH Holding AB -1 806 1 337
Summa -1	806 1	337

Not 6. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2014 2013

EU 21 287 13 509
Stiftelsen Strategisk Forskning 7 133 8 821
Wallenbergstiftelserna 6 768 6 067
Oskarshamns Kraftgrupp AB 1 672 0
Ringhals AB 1 629 0
Nordisk Energiforskning 1 532 0
Övrigt 3 916 12 891
Summa 43	937 41	288

Not 7. Lämnade bidrag
2014 2013

Statliga myndigheter 291 695 286 398
Privata företag 47 214 30 535
Enskilda personer 41 802 42 253
Övrigt 12 976 21 566
Summa 393	687 380	751

Not 8. Årets kapitalförändring
2014 2013

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 36	702 -50	358
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 41 114 -50 375
Beställd utbildning 412 1 266
Uppdragsutbildning -4 824 -1 250

Forskning och
utbildning på forskarnivå 45	937 58	457

Utbildning på forskarnivå och forskning1) 48 184 53 545
Uppdragsforskning -2 247 4 912
Summa 82	639 8	099
1) Varav KTH Holding AB -1 806 1 337

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet

Över-/
underskott 
t.o.m. 2012

Över-/
underskott

2013 Intäkter1) 2014 Kostnader 2014

Över-/ 
underskott 

2014

Ack. över/
underskott 

utgående 2014

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd utbildning 4 714 1 266 16 685 16 273 412 6 393
Uppdragsutbildning 1 908 -1 250 23 396 28 220 -4 824 -4 166
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -6 228 -3 873 58 976 56 329 2 647 -7 454
Summering 395 -3	856 99	057 100	822 -1	765 -5	227
Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning2) 8 701 4 912 87 458 89 705 -2 247 11 336
Summering 8	701 4	912 87	458 89	705 -2	247 11	336

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning 
inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet 
– utbytesprogram och gästforskare -24 664 -12 575 34 271 46 352 -12 080 -49 320
Upplåtande av bostadslägenhet  
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH) -10 603 -7 289 13 826 17 985 -4 159 -22 051
Summering -35	267 -19	865 48	098 64	337 -16	239 -71	371
1) Intäkterna innefattar intäkter av avgifter och finansiella intäkter 
2) Över-/underskott till och med 2012 har korrigerats jämfört med 2013 på grund av tidigare avrundning
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Noter till balansräkningen
Not 9. Immateriella tillgångar
Ackumulerade värden 2014 2013

Utgifter för utveckling
Tillgångars anskaffningsvärde 21 392 21 436
Ackumulerade avskrivningar -21 392 -21 409
Utgående restvärde 0 26
Utgifter för immateriella rättigheter
Tillgångars anskaffningsvärde 26 934 26 934
Ackumulerade avskrivningar -26 891 -26 774
Utgående restvärde 43 161
Summa 43 187

Innevarande års värden 2014 2013

Utgifter för utveckling
Ingående restvärde 26 237
Tillkommande och avgående tillgångar2) 0 0
Årets avskrivningar -26 -211
Utgående restvärde 0 26
Utgifter för immateriella rättigheter
Ingående restvärde 161 3 424
Årets avskrivningar -118 -3 263
Utgående restvärde 43 161
Summa 43 187

Not 10. Materiella tillgångar
Ackumulerade värden 2014 2013

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Tillgångars anskaffningsvärde 579 158 545 681
Ackumulerade avskrivningar -388 991 -378 255
Utgående restvärde1) 190	168 167	426
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Tillgångars anskaffningsvärde 1 623 261 1 453 129
Ackumulerade avskrivningar -1 175 464 -1 114 272
Utgående restvärde1) 447	797 338	857
Pågående nyanläggningar 20	089 10	657
Förskott materiella anläggningstillgångar 0 856
Summa 658	054 517	796
 
Innevarande års värden 2014 2013

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående restvärde 167 426 165 972
Tillkommande och avgående tillgångar2) 54 075 33 613
Årets avskrivningar -31 334 -32 159
Utgående restvärde 190	168 167	426
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående restvärde 338 857 353 848
Tillkommande och avgående tillgångar2) 248 926 131 239
Årets avskrivningar -139 986 -146 230
Utgående restvärde 447	797 338	857
Pågående nyanläggningar
Ingående restvärde 10 657 13 661
Tillkommande och avgående tillgångar2) 9 432 -3 004
Utgående restvärde 20	089 10	657
Förskott materiella anläggningstillgångar
Ingående restvärde 856 4 984
Tillkommande och avgående tillgångar2) -856 -4 128
Utgående restvärde 0 856
Summa 658	054 517	796
1) Varav pågående förbättringsutgifter 43 963 (20 465).
2) Inkluderar årets anskaffningar samt utrangeringar inklusive ackumelerade avskriv-
ningar på gjorda utrangeringar

Not 11. Finansiella anäggningstillgångar
2014 2013

Andelar i hel- och delägda företag1)

IB 22 984 20 814
Under året förändring -1 093 2 170
Summa Andelar i hel- och delägda företag 21	891 22	984
Andra långfristiga värdepappersinnehav2)

IB 90 90
Summa Andra långfr värdepappersinnehav 90 90
Totalt
IB 23 074 20 904
Under året förändring -1 093 2 170
Summa totalt 21	981 23	074

1) KTH Holding AB
2) KIC InnoEnergy SE
Se ytterligare information under avsnitt Finansiell redovisning/Redovisnings- och vär-
deringsprinciper/Holdingbolaget vid Kungliga Tekniska högskolan.

Not 12. Kortfristiga fordringar
2014 2013

Kundfordringar 34 295 28 513
Fordringar hos andra myndigheter 100 149 73 153

varav mervärdesskatt 73 404 48 997
Övriga kortfristiga fordringar 2 542 3 158

varav fordringar på personal 1 718 1 367
Summa 136	986 104	824

Not 13. Periodavgränsningsposter på tillgångssidan
2014 2013

Förutbetalda kostnader 145 444 152 061
varav Förutbetalda hyreskostnader 118 694 129 226

Upplupna bidragsintäkter, statliga 86 671 61 224
Upplupna bidragsintäkter, ej statliga 273 307 268 023
Övriga upplupna intäkter 2 877 16 450
Summa 508	299 497	758

Not 14. Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde 2014 2013

Ingående balans -27 989 0
Redovisat mot anslag 2 436 366 2 270 371
Anslagsmedel som tillförts räntekontot -2 411 330 -2 298 360
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2	952 -27	989

Not 15. Kassa bank m.m.
2014 2013

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret 1 201 640 1 334 801
SEB 94 343 83 110
ICA Banken 597 1 339
Kontantkassa 3 16
Summa 1	296	584 1	419	266
KTH har enligt regleringsbrevet en räntekontokredit på 175 000 tkr, som inte 
utnyttjats under året.
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Not 16. Specifikation av myndighetskapitalet
2014 2013

Statskapital1) 596 596
Balanserad kapitalförändring 647 921 641 159
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 84 445 6 762
Summa KTH exklusive KTH Holding AB 732	962 648	517
Statskapital2) 20 925 19 925
Resultatandelar i hel- och delägda företag3) 2 773 1 723
Kapitalförändring enligt resultaträkningen4) -1 806 1 337
Summa KTH Holding AB 21	891 22	984
Statskapital 21 521 20 521
Resultatandelar i hel- och delägda företag 2 773 1 723
Balanserad kapitalförändring 647 921 641 159
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 82 639 8 099
Summa Totalt 754	853 671	501

1) Kulturtillgångar från Statens konstråd. Förändring 0 tkr.
2) Kapitaltillskott KTH Holding AB 1 000 tkr.
3) KTH Holding AB resultatandelar 1 050 tkr.
4)  Föregående års kapitalförändring är överförd till Aktier och andelar 
KTH Holding AB  -1 337 tkr.

Not 17. Statskapital
2014 2013

Kulturtillgångar från Statens konstråd
IB 596 634
Under året förändring 0 -38
Summa Kulturtillgångar fr Statens konstråd 596 596
KTH Holding AB
IB 19 925 17 525
Årets kapitaltillskott 1 000 2 400
Summa KTH Holding AB 20	925 19	925
Totalt
IB 20 521 18 159
Under året förändring 1 000 2 362
Summa Totalt 21	521 20	521

Not 18. Resultatandelar i hel- och delägda företag
2014 2013

KTH Holding AB
IB 1 723 2 199
Under året förändring 1 050 -476
Summa KTH Holding AB 2	773 1	723

Not 19. Balanserad kapitalförändring
2014 2013

IB Balanserad kapitalförändring 641 159 584 483
IB Kapitalförändring föregående år 8 099 57 767

Balanserad kapitalförändring KTH Holding AB 
överfört till Andelar i hel- och delägda företag -1 337 -1 091

Summa 647	921 641	159

Kapitalförändring per område 2014

Balanserad
kapital

för ändring 
(A)

Årets 
kapital-

förändring 
(B)

 
 

Summa
(A+B)

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i 
 regleringsbrev 58 884 41 114 99 998

Avgifter enligt bilaga 4 6 639 -4 412 2 227
Summa 65	523 36	702 102	225

Forskning och
utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå och 
forskning 568 785 48 184 616 969

Avgifter enligt bilaga 4 13 613 -2 247 11 366
Summa 582	398 45	937 628	335
Summa Totalt 647	921 82	639 730	560

KTH har ej redovisat förändring av myndighetskapital enligt bilaga 8 i ESV Cirkulär 
2014:8 då universitet och högskolor ska redovisa kapitalförändring per område 
enligt bilaga 2 i regleringsbrevet. KTH redovisar anslagsfinansierad verksamhet och 
bidragsfinansierad verksamhet inom de två verksamhetsgrenarna, Grundutbild-
ning och Forskning och forskarutbildning. I och med införandet av SUHF:s fullkost-
nadsmodell 2010 och kravet om full kostnadstäckning och krav på samfinansiering 
av bidragsfinansierad verksamhet bedömer KTH att den bidragsfinansierade 
verksamheten inte genererar något myndighetskapital. Den avgiftsbelagda verk-
samheten, Beställd utbildning, Uppdragsutbildning och Uppdragsforskning, kapi-
talförändring redovisas i ovanstående not under de båda rubrikerna Avgifter enligt 
bilaga 4. Specifikation av Statskapital återfinns i not 17.   

Not 20. Avsättningar till pensioner
2014 2013

Ingående avsättning 9 882 9 089
Årets pensionskostnad 2 999 5 403
Årets pensionsutbetalningar -3 938 -4 611
Utgående avsättning 8	942 9	882

Not 21. Övriga avsättningar
2014 2013

Utgående avsättning 22	822 22	442

Avser avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt 
avtal om lokalt aktivt omställningsarbete.
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Not 22. Lån i Riksgälden 
2014 2013

Ingående balans 411 866 377 408
Nyupptagna lån 178 391 174 894
Årets amorteringar -124 836 -140 436
Summa 465	420 411	866

KTH disponerar en låneram på 505 000 tkr i Riksgäldskontoret enligt regleringsbeslut III:8 
U2014/7358/UH.

Not 23. Övriga kortfristiga skulder
2014 2013

Personalens källskatt 43 934 47 661
Övriga kortfristiga skulder – utomstatliga 131 273 118 552

varav koordinatorsmedel 94 342 83 110
Summa 175	207 166	213

Not 24. Periodavgränsningsposter på skuldsidan
2014 2013

Upplupna löner 20 798 8 280
Semesterlöneskuld 57 727 56 964
Övriga upplupna kostnader 30 913 30 856
Oförbrukade bidrag statliga 601 198 572 590

- varav transfereringar 368 72
Oförbrukade bidrag ej statliga1) 317 617 416 112

- varav transfereringar 130 0
Övriga förutbetalda intäkter 8 718 6 897
Summa 1	036	971 1	091	699

1) 50 mnkr avser donation. Se ytterligare information under avsnitt Finansiell 
redovisning/Redovisnings- och värderingsprinciper/Donation

Förbrukning bidrag från statliga myndigheter

2014

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter (A) 852 458
Upplupna bidragsintäkter - inomstatliga (B) 86 671
Oförbrukade bidrag - inomstatliga (C) 601 198
Förbrukningstakt A/(C-B)   1,66

Inomstatliga oförbrukade bidrag 
förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall

Inom tre månadader 249 013
Från tre månader till ett år 352 185
Totalt 601	198

Informationen har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommendation. 
Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättningshastigheten/
förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig finansiering 
bedöms sammantaget vara linjär.

Not 25. Ansvarsförbindelser 
Se avsnittet Lokaler/AlbaNova – Fysikcentrum – bedömning av finansiell risk
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Väsentliga uppgifter
2014 2013 2012 2011 2010

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter1) 12 004 11 143 12 377 13 363 14 073
 - andel kvinnor % 32 31 31 30 30
 - andel män % 68 69 69 70 70
Kostnad per helårsstudent 99 751 105 117 95 008 86 996 82 407
Totalt antal helårsprestationer1) 10 207 8 742 10 895 11 253 11 433
 - andel kvinnor % 32 32 31 31 31
 - andel män % 68 68 69 69 69
Kostnad per helårsprestation 117 314 134 479 107 915 103 376 101 436
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST) 420 330 239 67  -
 - andel kvinnor % 28 44 31 36  -
 - andel män % 72 56 69 64  -
Totalt antal nyantagna doktorander 305 316 420 350 407
 - andel kvinnor % 29 30 34 29 31
 - andel män % 71 70 66 71 69
Totalt antal  doktorander med någon aktivitet 2 168 2 184 2 160 1 968 1 969
 - andel kvinnor % 30 30 29 29 29
 - andel män % 70 70 71 71 71
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 043 998 966 870 778
 - andel kvinnor % 29 30 30 29 28
 - andel män % 71 70 70 71 72
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 2 37 68 79 91
 - andel kvinnor % 0 35 32 33 31
 - andel män % 100 65 68 67 69
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2
Totalt antal doktorsexamina 279 252 235 235 201
 - andel kvinnor % 26 25 24 26 33
 - andel män % 74 75 76 74 67
Totalt antal licentiatexamina 125 135 153 150 115
 - andel kvinnor % 30 27 30 31 21
 - andel män % 70 73 70 69 79
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer2) 2 750 2 551 2 340 2 119 1 885
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 045 304 1 089 437 1 128 528 1 131 945 1 118 507
Personal
Totala antalet årsarbetskrafter 3 672 3 621 3 542 3 375 3 157
 - andel kvinnor % 37 36 36 35 34
 - andel män % 63 64 64 65 66
Medelantalet anställda 5 157 4 906 4 811 4 615 4 276
Totalt antal lärare (årsarb.) 810 827 848 839 799
 - andel kvinnor % 21 21 21 19 18
 - andel män % 79 79 79 81 82
Antal disputerade lärare (årsarb.) 635 636 648 628 588
 - andel kvinnor % 19 19 19 17 15
 - andel män % 81 81 81 83 85
Antal professorer (årsarb.) 311 303 299 295 287
 - andel kvinnor % 15 14 13 11 10
 - andel män % 85 86 87 89 90
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Ekonomi 2014 2013 2012 2011 2010
Intäkter totalt inkl transfereringar (mnkr) 4 637 4 419 4 214 3 941 3 674
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 352 1 236 1 277 1 234 1 258
 -andel anslag % 79 77 80 85 89
 - andel externa intäkter % 21 23 20 15 11
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 284 3 183 2 937 2 707 2 416
 - andel anslag % 35 33 34 34 39
 -andel externa intäkter % 65 67 66 66 61
Kostnader totalt inkl transfereringar (mnkr) 4 552 4 412 4 158 3 833 3 480
 - andel personal % 56 56 57 57 57
 - andel lokaler % 16 16 16 15 16
Lokalkostnader3) per kvm (kr) 2	788 2	617 2	458 2	421 2	331
Balansomslutning (mnkr), 2	619 2	535 2	598 2	557 2	377
 - varav oförbrukade bidrag 919 989 1	011 1	084 1	017
 - varav årets kapitalförändring 83 8 58 108 194
 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 755 672 663 603 495
1) Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2) Uppgiften för 2014 är preliminär och uppgifterna för 2013 har uppdaterats sedan 
årsredovisningen för 2013 på grund av eftersläpning i registreringen i DIVA

3) Enligt resultaträkningen
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KTH:s styrelse 2014

ORDFÖRANDE
Börje Ekholm
VD och koncernchef Investor
Ledamot fr o m 2008-07-01
Ordförande fr o m 2010-05-01

Ledamot i:
Investor AB (inkl ett stort antal dotterbolag inom 
Investor AB)
EQT Partners AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Nasdaq OMX Inc
Avlis
Avlis Invest
Chalmersinvest

REKTOR
Peter Gudmundson
Professor i materialmekanik, KTH
Rektor fr o m 2007-11-12
Ledamot fr o m 2007-11-12

Ledamot i:
Stiftelsen Electrum
EIT ICT Labs
Swerea Kimab AB

FÖRETRÄDARE FÖR ALLMÄNNA  
INTRESSEN
Helene Biström
Civilingenjör
Ledamot fr o m 2010-05-01

Ledamot i:
Cramo OY, Helsingfors
Svensk Fjärrvärme
Candyking holding AB
Sveaskog AB

Li Felländer-Tsai 
Professor i ortopedi, Karolinska Institutet
Ledamot fr o m 2010-05-01

Jan-Anders Månson
Professor i materialvetenskap, École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, EPFL, Schweiz
Ledamot fr o m 2012-06-14

Ledamot i:
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 
Technology
HEXPOL AB
EELCEE Ltd
International Academy of Sports Science and Tech-
nology, AISTS
Antidoping Switzerland Foundation
Lunds universitet, Advisory Board

Elisabeth Thand Ringqvist
VD Företagarna
Ledamot fr o m 2012-03-22

Ledamot i:
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

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

Ledamot i:
Teknikföretagen
Svenskt näringsliv

Mats Williamson 
vVD Skanska
Ledamot fr o m 2013-05-01

Ledamot i:
Skanska Infrastructure Development AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Skanska UK
Skanska Latin America

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

Ledamot i:
Försvarets materielverk, styrelse
PRV:s insynsråd

FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN
Malin Selleby
Professor i termodynamisk modellering
Ledamot fr o m 2013-05-01

Ledamot i:
Stiftelsen för tillämpad termodynamik

Oscar Tjernberg
Professor i materialfysik
Ledamot fr o m 2013-05-01

Ledamot i:
Tjernkraft HOG AB
Spinn-Y AB
Sävar Vind AB
In-Grid Pictures Lina Bertling AB

Anna-Karin Tornberg
Professor i numerisk analys
Ledamot fr o m 2013-05-01

FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA
Carl Bruce
Ledamot 2013-07-01–2014-06-30

Denise Fuglesang
Kårordförande 2012-07-01–2013-06-30
Ledamot 2012-07-01–2014-06-30

Anna Johansson
Kårordförande 2013-07-01–2014-06-30
Ledamot 2013-07-01–2015-06-30

Teddy Juhlin-Henricsson
Kårordförande 2014-07-01–2014-10-06
Ledamot 2014-07-01–2014-10-06

Cecilia Molinder
Kårordförande 2014-10-07–2015-06-30
Ledamot 2014-10-07–2015-06-30

Erik Widman 
Ledamot 2014-07-01–2015-06-30
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Arvoden med mera till högskolans ledning
Enligt 7 kap. 2 § Förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheten i årsredovisningen 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida  
åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna i myn-
dighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd som 
utsetts av regeringen, och de ledande befattningshavare vid 
myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer 
ska myndigheten också uppge uppdrag som styrelse- eller 
rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som 
styrelseledamot i aktiebolag. Samtliga nedan angivna ersätt-
ningar avser kalenderåret 2014 och redovisas exklusive soci-
ala avgifter. Styrelsearvode utgår inte till personal anställd 
vid kth. Studeranderepresentanterna som inte är anställda 
av kth, har avstått från sina styrelsearvoden och låtit ersätt-
ningarna oavkortat gå till Tekniska Högskolans Studentkår 
(ths).

Ordförande (kr)

Börje Ekholm 66 000

Rektor 

Peter Gudmundson 1 313 385

Allmänrepresentanter

Helene Biström 28 000
Li Felländer-Tsai 28 000
Jan-Anders Månson 28 000
Elisabeth Thand Ringqvist 28 000
Johan Wibergh 28 000
Mats Williamson 28 000
Susanne Ås Sivborg 28 000

Lärarrepresentanter

Malin Selleby 737 604
Oscar Tjernberg 837 796
Anna-Karin Tornberg 792 505

Studeranderepresentanter

Carl Bruce 382 178
Denise Fuglesang 24 051
Anna Johansson 639
Erik Widman 346 056
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Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2014
Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2014. 

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

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

STOCKHOLM den 19 februari 2015

 

 Börje Ekholm, ordförande   Peter Gudmundson, rektor

 Helene Biström Li Felländer-Tsai

 jan-Anders Månson Elisabeth Thand Ringqvist

 johan Wibergh Mats Williamson

 Susanne Ås Sivborg Malin Selleby

 Oscar Tjernberg Anna-Karin Tornberg

 Anna johansson Cecilia Molinder

 Erik Widman
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Licentiatuppsatser
BIOLOGI

Biologisk fysik
Olofsson, Per
Quantitative approaches to studying NK cell  
functional heterogeneity 

Shambetova, Nestan
Electrical and optical properties of colloidal quan-
tum dots in cultured human airway epithelial cells 

Tibbelin, Sandra
HyperSPECT – a New Instrument for High Resolu-
tion Single Photon Emission Computed Tomo-
graphy 

Wennberg, Christian
Exploring the Interactive Landscape of Lipid Bilayers 

DATA- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
 (DATATEKNIK)

Datalogi
Nair, Anu
Modeling receptor induced signaling in MSNs - 
Interaction between molecules involved in striatal 
synaptic plasticity 

Informations- och kommunikations-
teknik
Castaneda Lozano, Roberto
Integrated Register Allocation and Instruction 
Scheduling with Constraint Programming 

Chen, Tingsu
CMOS High Frequency Circuits for Spin Torque 
Oscillator Technology 

Kalavri, Vasiliki
Performance Optimization Techniques and Tools for 
Data-Intensive Computation Platforms 

Martinez Ballesteros, Luis Guillermo
Towards QoE-aware Mobile Infrastructures – QoE-
based Resource Management in Mobile Networks 

Muddukrishna, Ananya
Locality-aware Scheduling and Characterization of 
Task-based Programs 

Robino, Francesco
A model-based design approach for heterogeneous 
Noc-based MPSoCs on FPGA 

Shalmashi, Serveh
Cooperative Spectrum Sharing and Device-to-
Device Communications 

Tanyingyong, Voravit
Performance and Reliability in Open Router Plat-
forms for Software-Defined Networking 

Tian, Ye
Silicon Carbide Sigma-Delta Modulator for High 
Temperature Applications 

Varisteas, Georgios
Cooperative user- and system-level scheduling of 
task-centric parallel programs 

Människa-datorinteraktion
Forsslund, Jonas
Reflective Spatial Haptic Interaction Design Ap-
proaching a Designerly Understanding of Spatial 
Haptics 

ELEKTROTEKNIK OCH ELEKTRONIK

Elektro- och systemteknik
Brandt, Rasmus
Coordinated Precoding for Multicell MIMO Net-
works 

Frid Dalarsson, Mariana
Online power transformer diagnostics using multi-
ple modes of microwave radiation 

Garcia Carrasco, Alvaro
Plasma-Facing Components in Tokamaks: Studies of 
Wall Conditioning Processes and Plasma Impact on 
Diagnostic Mirrors 

Gisdakis, Stylianos
Secure and Privacy Preserving Urban Sensing 
Systems 

Guo, Meng
Cooperative Motion and Task Planning Under 
Temporal Tasks 

Huang, Yalin
Electricity Distribution Network Planning Conside-
ring Distributed Generation 

Jakobsson, Martin
Extensions and Applications of Fast-Lipschitz 
Optimization 

Liang, Kuo-Yun
Coordination and Routing for Fuel-Efficient Heavy-
Duty Vehicle Platoon Formation 

Nazari, Mohammad
Control of DC voltage in Multi-Terminal HVDC 
Transmission (MTDC) Systems 

Nikjoo, Roya
Diagnostics of Oil-Impregnated Paper Insulation 
Systems by Utilizing Lightning and Switching 
Transients 

Pacifici, Valentino
Bandwidth and Storage Allocation for Operator-
owned Content Management Systems 

Pajevic, Ljubica
Opportunistic Networking: Mobility Modeling and 
Content Distribution 

Terelius, Håkan
Consensus Algorithms in Dynamical Network 
Systems 

Trollberg, Olle
On solution multiplicity and convergence rate in 
extremum seeking control - With applications to 
the CANON process

Uddin, Abu Hamed Mohammad Misbah
Real-time Search in Large Networks and Clouds 

 

Valenzuela Pacheco, Patricio Esteban
Optimal input design for nonlinear dynamical 
systems 

Xu, Yuzhe
Decentralized Network Optimization in Wireless 
Networks 

Mikroelektronik och tillämpad fysik
Yu, Xingang
Developments of Improved Performance Vertical 
Cavity Surface Emitting Lasers 

FILOSOFI, ETIK OCH RELIGION

Filosofi
Baard, Patrik
Sustainable Goals – Feasible Paths to Desirable 
Long-Term Futures 

Bülow, William
Ethics of Imprisonment: Essays in Criminal Justice 
Ethics 

Stenkvist, Anna
Pictures and Mathematics Essays on Geometrical 
Representation, Pictorial Realism and Representa-
tional Abilities 

FYSIK

Fysik
Almlöf, Jonas
Quantum error correction 

Lukinov, Tymofiy
Atomistic modeling of materials under extreme 
conditions 

Riad, Stella
Studies of effective theories beyond the Standard 
Model 

Soltanmoradi, Reyhaneh
Micro- and nano-structured metal films for opto-
electronic devices 

Tjörnhammar, Staffan
Thermal Properties of Volume Bragg Gratings and 
its Implications on Lasers 

HISTORIA OCH ARKEOLOGI

Historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö
Cano Viktorsson, Carlos Ariel
From Vision to Transition Exploring the Potential for 
Public Information Services to Facilitate Sustainable 
Urban Transport 

HÄLSOVETENSKAP

Teknik och hälsa
Halling, Bengt
Lean implementation - the significance of people 
and dualism 

Examina utfärdade under 2014
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Kothapalli, Veeravenkata S
Ultrasound Contrast Agents Loaded with Magnetic 
Nanoparticles: Acoustic and Mechanical Characte-
rization 

Lindskog, Pernilla
Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård?  
– Om betydelsen av delaktighet och tydlighet 

Svensson, Hanna
Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner 
– kostnadsvariation och handläggningsprocess 

INDUSTRIELL BIOTEKNIK

Bioteknologi
Hassan, Noor
Biochemical and structural characterization of two 
thermostable carbohydrate-active enzymes with 
potential in biotechnological applications 

Song, Yajing
Advances in DNA Detection on Paper Chips 

KEMI

Kemi
Mikkonen, Saara
Sample preconcentration in open microchannels: 
Combinations with MALDI and nano-ESI mass 
spectrometry and computer simulations 

Nilsson, Kristina
Oxidative dissolution of doped UO2 and H2O2 
reactivity towards oxide surfaces - A kinetic and 
mechanistic study 

Materialkemi
Burks, Terrance
Functionalized Nanomaterials For The Removal Of 
Chromium (VI) From Aqueous Solutions 

KEMITEKNIK

Fiber- och polymervetenskap
Ali Pour, Nazanin
Structure and Mechanical/Transport properties of 
Single and Multilayer Polyethylene-based Materials 

Andersson, Richard
Structural Properties and Micromechanics of 
PMMA-based Electrospun Hybrid Fibers 

Arias Goa, Veluska
Macrostructural Design of Polylactide-based Ma-
terials for Improved Mechanical and Degradation 
Properties 

Hollertz, Rebecca
Dielectric properties of wood fibre components 
relevant for electrical insulation applications 

Linde, Erik
Long-term Performance of a DEHP-containing NBR 
Membrane and a Plasticised PVC Cable 

 

Willgert, Markus
Solid Polymer Lithium-Ion Conducting Electrolytes 
for Structural Batteries 

ZHAO, WEIFENG
Chemical Pathways to Electrically Conductive 
Hemicellulose Hydrogels 

Kemiteknik
Mahmoudzadehzarandi, Batoul
Modeling Solute Transport in Fractured Rocks –  
Role of Heterogeneity, Stagnant Water Zone and 
Decay Chain 

KONST

Arkitektur
Choi, Eunyoung
Walkability as an urban design problem –  
Understanding the activity of walking in the  
urban environment 

MASKINTEKNIK

Energiteknik
Monaco, Lucio
Remote Laboratories in the Training of Turbomachi-
nery Engineering Students 

Morfeldt, Johannes
Tools for Evaluating Energy Efficiency of Steel Pro-
duction – Lessons from Sweden and Europe 

Sanz Luengo, Antonio
Experimental Investigation of the Influence of Local 
Flow Features on the Aerodynamic Damping of an 
Oscillating Blade Row 

Farkostteknik
Lundberg, Oskar
Vibrations induced by surface roughness in  
nonlinear rolling contacts 

Mårtensson, Per
Cost and weight effective composite design of 
automotive body structures 

Österlöf, Rickard
Modelling of the Fletcher-Gent effect and obtain-
ing hyperelastic parameters for filled elastomers 

Industriell produktion
Daemi, Bita
Image analysis for precision metrology – Verifica-
tion of micro-machining systems and aerodynamic 
surfaces 

Frangoudis, Constantinos
Controlling the dynamic characteristics of machi-
ning systems through consciously designed joint 
interfaces 

Lieder, Michael
Integrated evaluation of resource efficiency and 
cost effectiveness in production systems 

 

Pervaiz, Salman
Investigating Cooling and Lubrication Strategies for 
Sustainable Machining of Titanium Alloys 

Shariat Zadeh, Navid
Manufacturing Process Specification - Information 
requirements and representation for concurrent 
material flow analysis and layout design 

Maskinkonstruktion
Andersson, Martin
Churning losses and efficiency in gearboxes 

Pirnazarov, Abdurasul
On forestry machine and soil interaction for sustai-
nable forestry 

MATEMATIK

Matematik
Greco, Ornella
Bounds on Hilbert Functions 

Lundman, Anders
Classifying Lattice Polytopes 

Tillämpad matematik och beräknings-
matematik
Arjmand, Doghonay
Analysis and Applications of the Heterogeneous 
Multiscale Methods for Multiscale Elliptic and 
Hyperbolic Partial Differential Equations 
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