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Detta är KTH
Sedan starten 1827 har kth utvecklats till ett av Europas 
ledande tekniska universitet och en viktig arena för kun-
skapsutveckling. Som Sveriges största anordnare av teknisk 
utbildning och forskning samlar kth studenter, lärare och 
forskare från hela världen. 

I samverkan med det omgivande samhället arbetar kth 
för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största 
utmaningar: klimatförändringar, energiförsörjning, urbani-
sering och livskvalitet för en åldrande befolkning. 

kth:s utbildning och forskning täcker ett brett område – 
teknik och naturvetenskap men även till exempel arkitektur, 
industriell ekonomi, samhällsplanering och lärande. Det 
innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och ska-
par en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare. 

kth medverkar i internationella forskningssamarbeten 
och har många olika utbytes- och utbildningsprogram med 
universitet och högskolor i hela världen. kth:s samverkan 
med strategiska partners bland företag, myndigheter och 

organisationer ger studenter och forskare ett brett kontakt-
nät att ta del av.

kth bedriver sin utbildning och forskning vid fem cam-
pus i stockholmsregionen. Det centrala campus ligger i 
Stockholms innerstad invid Norra Djurgården. Vid Alba-
Nova, nära Roslagstull, bedriver kth tillsammans med 
Stockholms universitet utbildning och forskning inom bio-
teknik och fysik. I Karolinska Institutet Science Park i Solna 
finns Science for Life Laboratory, som drivs tillsammans 
med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Upp-
sala universitet. I Kista, i norra Stockholm, bedrivs utbild-
ning och forskning inom it-området i omedelbar närhet till 
företag och forskningsinstitut i branschen. I Stockholms 
södra förorter finns kth representerat i Haninge, Flemings-
berg och Södertälje. Under 2015 har en större satsning på 
Södertälje inletts, i samverkan med Scania, AstraZeneca och 
Södertälje kommun och med statligt stöd.

KTH	i	siffror	2016
Utbildning
• Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
• Civilingenjör och lärarutbildning
• Åtta högskoleingenjörsutbildningar
• Kompletterande pedagogisk utbildning
• Masterutbildningar och magisterutbildningar 
• Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
• Vidareutbildning, teknisk basutbildning
• 13 063 helårsstudenter, 33 procent kvinnor och 67 procent män 

(inklusive betalande studenter)
• 11 033 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
• 1 792 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 31 

procent kvinnor och 69 procent män
• 2 606 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingen-

jörsutbildningarna, 34 procent kvinnor och 66 procent män
• 737 nybörjare på teknisk basutbildning. 36 procent kvinnor och 

64 procent män
• 2 458 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 33 procent 

kvinnor och 67 procent män varav
1 164 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett master-
program.
1 294 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på 
KTH.

• 292 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 30 procent kvinnor 
och 70 procent män

• 42 arkitektexamina. 62 procent kvinnor och 38 procent män
• 913 civilingenjörsexamina, 36 procent kvinnor och 64 procent 

män214 högskoleingenjörsexamina, 25 procent kvinnor och 75 
procent män

• 1 174 teknologie master/magisterexamina, 33 procent kvinnor 
och 67 procent män

• 279 doktorsexamina, 28 procent kvinnor och 72 procent män
• 100 licentiatexamina, 31 procent kvinnor och 69 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 fyra programområden inom European Institute of  
Innovation and Technology (EIT)
• EIT InnoEnergy
•  EIT Digital
•  EIT Health
•  EIT Raw Materials

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 593 mnkr  
(exklusive transfereringar):
• Vetenskapsrådet 318 mnkr
• EU 249 mnkr
• Vinnova 169 mnkr
• Wallenbergstiftelserna 180 mnkr
• Övriga statliga myndigheter 392 mnkr
• Övrig extern finansiering inklusive privata medel 285 mnkr

Ekonomi
4 908 mnkr i total omsättning (varav 482 mnkr transfereringar)
• Högskoleanslag (exklusive transfereringar)

1 045 mnkr grundutbildning
1 170 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal
3 572 årsarbetskrafter (5 178 anställda) 1 332 kvinnor och 2 240 män, 
varav

310 professorer, 49 kvinnor och 262 män (inklusive gäst- 
professorer och adjungerade professorer)
287 lektorer, 66 kvinnor och 220 män 

Lokalarea
• 269 000 m2
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Organisation
KTH:s	ledning	och	fakultet
kth:s utbildning och forskning är organiserad i tio 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 skolstrategiska 
råd som är 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 lärare och tre studeranderepresentanter. 

Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. 
Prorektor är rektors ställföreträdare. Rektors ledningsråd 
tar upp centrala strategiska frågor. Det är sammansatt av 
rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, 
vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, förvalt-
ningschef samt en studeranderepresentant. kth har också 
vicerektorer för fakultetsförnyelse och jämställdhet, inter-
nationella frågor samt hållbar utveckling. Rektors strate-
giska råd behandlar skolövergripande strategiska frågor och 
består av rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, förvalt-
ningschef, samtliga vicerektorer, samtliga skolchefer, kom-
munikationschef och två studeranderepresentanter. 1 janu-
ari 2017 tillträder nya vicerektorer med delvis förändrade 
ansvarsområden.

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 ett fakultetskollegium. Detta kollegium har som 
främsta uppgift att möjliggöra och stärka fakultetens till-
gång till information och inflytande på processer och beslut. 
Fakultetsrådets utbildningsutskott har tre huvuduppgifter: 
övergripande dimensionering av utbildningsutbud på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, beredning av 
kth:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning 
rörande utbildning samt beredning av kth-övergripande 
utveckling av regelverk och riktlinjer rörande utbildning. 
Fakultetsrådets anställningsutskott har tre huvuduppgifter: 
beredning och beslut rörande befordringsärenden, bered-
ning och beslut rörande ärenden som gäller rekrytering av 
lärare samt beredning av kth:s arbete med kvalitetsutveck-
ling och uppföljning rörande läraranställningar. Fakultets-
rådet har också en befordringsnämnd och rekryterings-
kommittéer.

Fakultetsrådet har under 2016 tillsatt ett resursfördel-
ningsutskott som bereder frågor i synnerhet avseende för-
delningen av anslaget till forskning och forskarutbildning.

Fakultetsrådet
Dekanus

Universitetsstyrelsen
Rektor

Rektors strategiska råd

Skolchef
Ledningsgrupp

Skolan	för	arkitektur	och	samhällsbyggnad	(ABE)	
• arkitektur
• byggvetenskap
• fastigheter och byggande 
• filosofi och historia 
• 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)	
• beräkningsvetenskap och beräkningsteknologi
• medieteknik och interaktionsdesign
• robotik, perception och lärande
• tal, musik och hörsel
• teoretisk datalogi 

Skolan	för	elektro-	och	systemteknik	(EES)
• elektromagnetisk teori och konstruktion
• elkraftteknik
• fusionsplasmafysik
• kommunikationsnät
• kommunikationsteori
• mikro- och nanosystem
• reglerteknik
• rymd- och plasmafysik
• signalbehandling

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

Skolan	för	informations-	och	
kommunikationsteknik	(ICT)
• elektronik
•  industriell och medicinsk elektronik
•  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 
• omgivningsfysiologi

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

Skolan	för	teknikvetenskaplig		
kommunikation	och	lärande	(ECE)
• biblioteket
• lärande

KTH:s	skolor	med	institutioner/avdelningar
Översikten visar situationen 31 december 2016. Vissa förändringar avseende ICT- och SCI-skolorna sker 1 januari 2017. 
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Rektors förord
En	årsredovisning	berättar	inte	bara	om	vad	som	har	hänt	i	
fråga	om	KTH:s	utveckling	och	växande	i	form	av	siffror	och	
fakta.	Den	lägger	också	en	grund	för	det	kommande	året	i	
synnerhet	och	för	lärosätets	framtid	i	allmänhet.	

Årsredovisingen är en omfattande och gedigen källa till 
information om alltifrån antal sökande till våra utbild-
ningar, hur vår forskning fungerar till vår samverkan och 
utveckling av innovation. Kort sagt alla de beståndsdelar, 
förmågor och kompetensområden som konstituerar ett av 
Europas högst rankade tekniska universitet och dess cam-
pusområden.

Posten som rektor tillträdde jag i slutet av året, den 12 
november, och i denna redovisning ses den utveckling min 
företrädare arbetat med. Att få ta vid på ett så välmående 
lärosäte är en ära och som en språngbräda för framtiden är 
2016 års resultat imponerande.

Utan att förringa eller förminska någon del, varje liten 
kugge är nödvändig i ett lärosätets enorma maskineri med 
omkring 13 000 helårsstudenter och 5 000 anställda, fokuse-
rar jag här på de tre pelare kth:s verksamhet ska bygga på 
och med dessa i bakhuvudet finns mycket intressant läs-
ning.

De	tre	pelarna	är jämställdhet, internationalisering och håll-
bar utveckling och med dem som bas ska kth fortsätta 
bygga excellens.

Under det gångna året kan man se att i fråga om jämställd-
het ligger kth på en stabil nivå. I jämförelse med förra året 
har andelen kvinnliga studenter ökat något. kth:s satsning 
på breddad rekrytering har gett resultat i form av en mer 
balanserad könsfördelning när det gäller nya anställningar 
inom fakulteten. Även när biträdande lektorer skulle rekry-
teras gav en medveten strategi tydliga resultat. Men mycket 
återstår att göra bland annat när det gäller vissa utbild-
ningar där kvinnor fortfarande är underrepresenterade.

I	fråga	om	internationalisering	verkar kth på en global 
marknad och i en dito konkurrens. Våra studenter utbildas 
för att vara gångbara på såväl den inhemska som internatio-
nella arbetsmarknaden. Detta kräver utbyte och samverkan 
på den globala arenan på flera nivåer. Därför är det givetvis 
mycket glädjande att se att satsningen på att rekrytera fler 
utländska studenter slagit väl ut liksom att många av kth:s 
studenter väljer att studera utomlands. kth har också ett 
antal internationella samarbeten och strategiska partner-
skap.

Även inom området hållbar utveckling har mycket hänt 
genom ett systematiskt och ihärdigt arbete där hållbar 
utveckling ingår som en alltmer självklar del inom såväl 
samtliga utbildningsprogram som forskning och samver-
kan. 

De	strategiska	partnerskapen	som nu blivit elva till antalet, 
kth Innovation har en bred verksamhet, vår satsning på 
e-lärande med två nya mooc-kurser under året, vår pedago-
giska utveckling – inte minst med tanke på projektet där 
nyanlända får möjlighet att snabbutbildas inom program-
varuutveckling, den starka efterfrågan på vår utbildning. 
Listan över kth:s utveckling och framgångar kan göras 
lång.

Detta är en utmärkt grundplåt för att lyfta kth en nivå till 
och därmed ytterligare bidra till samhällsutvecklingen.

God läsning!

Sigbritt Karlsson
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Utbildning
Utbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå	

Utbildningsutbudet 

Återrapporteringskrav:	Utbildningsutbudet	vid	universitet	och	högskolor	
ska	svara	mot	studenternas	efterfrågan	och	arbetsmarknadens	behov.	
Universitet	och	högskolor	ska	i	årsredovisningen	redovisa	vilka	bedöm-
ningar,	prioriteringar	och	behovsanalyser	som	ligger	till	grund	för	utbild-
ningsutbudet.	Ett	universitets	eller	en	högskolas	avvägningar	när	det	
gäller	t.ex.	fördelning	mellan	program	och	kurser	på	olika	nivåer	och	med	
olika	förkunskapskrav	samt	fördelningen	mellan	campus	och	distans-
utbildning	ska	redovisas.	Därutöver	ska	en	redovisning	lämnas	över	hur	
lärosätet	möter	det	omgivande	samhällets	behov	av	utbildning.
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. Priorite-
ringar och bedömningar grundar sig i huvudsak på studen-
ternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och kth:s 
kompetenser. Internationalisering är också ett centralt mål 
som påverkar utbildningsutbudet.

kth tilldelades från och med höstterminen 2012 medel för 
ytterligare permanenta utbildningsplatser, 150 till civilingen-
jörsutbildning och tolv till utbildningen civilingenjör och 
lärare. Från 2013 tilldelades medel motsvarande 45 perma-
nenta platser inom civilingenjörsutbildningarna och tio plat-
ser inom högskoleingenjörsutbildningarna. Dessa platser 
fördelades till de utbildningar som haft ett ökande söktryck 
de senaste åren. Utbyggnaden i enlighet med dessa utök-
ningar kommer att vara slutförd under 2017.

kth fick 2015 i uppdrag att starta och genomföra komplet-
terande pedagogisk utbildning. Den första utbildningsom-
gången startade i juni 2016. Vidare har kth också, tillsam-
mans med Stockholms universitet, fått i uppdrag att starta 
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen. Denna utbildning startar för första gången i 
januari 2017.

kth har 2015 och 2016 haft en överproduktion inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningsvolymen 
behöver alltså minska så att den anpassas till gällande tak-
belopp. kth har sedan tidigare dragit ner volymen för fristå-
ende kurser och inkommande utbytesstudenter.

Dimensioneringen av de utbildningar som startar på 
grundnivå behölls i stort sett 2016. Planeringstalet totalt för 
dessa utbildningar var marginellt lägre än året innan, 2 355  
(2 370), beroende på att ämneslärarutbildningen i teknik, års-
kurs 7–9 är vilande. kth prioriterar att behålla volymen för 
ingenjörs- och arkitektutbildningarna då söktrycket till 
dessa utbildningar är högt samtidigt som samhällets efter-
frågan på ingenjörer och arkitekter är stor. De undersök-
ningar som kth genomför av före detta studenters etable-
ring på arbetsmarknaden visar att i stort sett samtliga har 
relevanta anställningar efter sin utbildning.

kth har valt att dra ned utbildningsvolymen för magister-
utbildningarna. På avancerad nivå prioriterar kth master-
utbildningarna som dessutom är avslutningar på civilingen-

jörsutbildningarna. Neddragning har också skett av den 
behörighetsgivande förutbildningen eftersom efterfrågan på 
ingenjörsutbildningarna för närvarande är hög.

KTH:s satsning i Södertälje på hållbar produktion 
I juni 2014 presenterades en överenskommelse mellan kth, 
regeringen, Södertälje kommun, Scania och AstraZeneca om 
en utbildnings- och forskningssatsning i Södertälje. Syftet 
med satsningen är bland annat att stärka den svenska indu-
strins konkurrenskraft genom spetsutbildning och forsk-
ning. Målet är att bidra till att säkra framtiden för svensk 
tillverkningsindustri. I överenskommelsen ingår en sats-
ning på nya utbildningar i Södertälje med målet att för-
dubbla antalet utbildningsplatser på Campus Telje. En civil-
ingenjörsutbildning inom maskinteknik med inriktning 
industriell teknik och hållbarhet startade höstterminen 2016. 
Höstterminen 2017 kommer en ny högskoleingenjörsutbild-
ning i industriell teknik och produktionsunderhåll att 
starta. Längre fram planeras högskoleingenjörsutbildning i 
kombination med tekniklärarutbildning och ett masterpro-
gram kopplat till civilingenjörsutbildningen. I överenskom-
melsen med regeringen ingår att kth:s takbelopp ökar från 
och med 2018 för att möjliggöra den stora expansionen. 
Utbildningarna är framtagna i samarbete med industrin i 
Södertälje och flera av kurserna genomförs också i nära 
samarbete med industrin.

Rekrytering av studenter till KTH:s utbildningar som  
startar på grundnivå 
Rekryteringsarbetet har som mål att attrahera studerande 
som också har vilja och förutsättningar att fullfölja utbild-
ningen. Teknisk utbildning ska framhållas som ett naturligt 
val för ungdomar som vill bidra till en uthållig samhällsut-
veckling. kth har en kommunikationsplattform som anger 
vad som kth bör kommuniceras till presumtiva 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. kth arbetar dessutom långsiktigt med 
ungdomar i grundskolan som målgrupp. 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 ungdomar med olika bakgrund, kön, 
bostadsort, etnisk tillhörighet, funktionshinder etcetera.

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 genom så kallade studentambassadörer, cirka 45 
till antalet, som är kth:s främsta representanter i mötet med 
gymnasieelever. Studentambassadörerna representerar de 
flesta av kth:s utbildningar och campus. Studentambassa-
dörerna speglar mångfalden på kth med avseende på kön, 
geografisk härkomst, etnicitet och social bakgrund. Valet av 
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ambassadörer sker med stor omsorg där förmågan att inspi-
rera ungdomar prioriteras högt. Alla studentambassadörer 
genomgår en bred utbildning som omfattar ungdomskom-
munikation, presentationsteknik, studentrekryterande bud-
skap, målgruppskunskap och individuell coachning.

Under 2016 genomförde kth:s studentambassadörer 120 
studentrekryterande möten med gymnasieklasser i form av 
studiebesök på kth och gymnasiebesök. Vid studiebesök 
från grund- och gymnasieskolor är det studentambassadö-
rer som visar grupperna runt och informerar om kth.

En målgruppsundersökning visar att drygt hälften av de 
akademiskt ambitiösa eleverna vid naturvetenskapligt (na) 
och tekniskt (te) program i årskurs tre, det vill säga elever 
som har minst 16 i meritvärde i sitt gymnasiebetyg, har delta-
git i någon form av personliga möten med kth. De aktiviteter 
där kth träffar flest i målgruppen är i kth:s monter på 
saco:s utbildningsmässa i Stockholm och under besök på 
gymnasier där studentambassadörer håller seminarium. 

kth:s webbplats, utbildningskatalog och personliga 
möten, som gymnasiebesök, är de viktigaste kanalerna för 
att nå målgruppen med information inför valet av utbild-
ning. De senaste åren har kth tydligt fokuserat den studen-
trekryterande kommunikationen på vad som händer efter 
utbildningens slut och hur ingenjörsrollen kan se ut i arbets-
livet. Ungdomar har en begränsad kunskap om vad en 
ingenjör är och arbetar med. Intentionen är att försöka ge 
svar på dessa frågor. Till exempel har yrkesverksamma 
alumner berättat om sin utbildning och sin nuvarande 
yrkesroll. På så sätt har en koppling gjorts mellan utbildning 
och arbetsmarknad.

Webben är kth:s viktigaste kommunikationskanal. Till-
sammans med övriga digitala satsningar, som sociala medier 
och studentbloggar, ger den möjlighet att göra kth tillgäng-
ligt för fler, oberoende av var de bor. Under 2016 har ett omfat-
tande arbete gjorts för att presumtiva studenter ska kunna 
jämföra kth:s olika utbildningar med varandra, finna den 
utbildning som tilltalar mest utifrån intresseområde liksom 
få en god inblick i de olika utbildningarnas innehåll. Detta 
arbete bedrivs tillsammans med kth:s lärare och är ett 
direkt resultat av en systematisk utvärdering av webben.

kth arrangerar varje år, under två dagar i mars, ett Öppet 
hus för att på plats i undervisningsmiljön informera om 
kth:s utbildningar. 2016 års upplaga hade cirka 1 100 besö-
kare, och enligt besöksutvärderingen upplevde nästan alla 
att de fått svar på sina frågor. Under året har kth:s studen-
tambassadörer också svarat på frågor på webben.

Gymnasieelever har även haft möjlighet att följa en stu-
dent under en vanlig dags studier. Under vårterminens för-
sta månader besökte cirka 260 gymnasieelever från årskurs 
tre kth. Av dessa var cirka 50 procent kvinnor. Under rekry-
teringsåret 2015/2016 har kth även träffat presumtiva stu-
denter på saco:s utbildningsmässor i Göteborg och Stock-
holm, vilka totalt hade cirka 30 000 besökare. En 
målgruppsundersökning som gjordes på plats på utbild-
ningsmässan i Stockholm visade att av gymnasieleverna 
som är behöriga för studier på kth, och som besökt kth:s 

monter under dagen, var det cirka 70 procent som blev 
intresserade av att veta mer om kth och kth:s utbildningar.

Cirka hälften av kth:s direkta målgrupp, tredjeårsgym-
nasister på naturvetenskapliga och tekniska program, är 
kvinnor. Även vid kth:s studentrekryterande aktiviteter är 
cirka hälften av deltagarna kvinnor. Enligt kth:s utveck-
lingsplan för 2013–2017 ska andelen kvinnor öka bland 
nybörjarna på ingenjörsutbildningar. Målet är 37 procent 
kvinnor på civilingenjörsutbildningarna och 27 procent på 
högskoleingenjörsutbildningarna. kth har arbetat fokuserat 
med detta under ett antal år och ligger vid utgången av 2016 
strax under målet. I nuläget är den största utmaningen, 
rekryteringsmässigt, att vissa inriktningar och utbildnings-
miljöer fortfarande har kraftig obalans. Arbetet med att 
rekrytera kvinnor har därför till viss del styrts om mot de 
ämnesområden och utbildningar som har störst obalans. 

För att nå fler gymnasieelever i kth:s direkta målgrupp 
identifierar kth varje år cirka 100 prioriterade gymnasiesko-
lor. Prioriteringen är baserad på betygssnitt, högskoleöver-
gång, geografisk placering, antal elever, behörighet till tek-
nisk utbildning och tidigare erfarenheter och samarbeten. 
Såväl besök av studentambassadörer på gymnasieskolor 
som besök på kth erbjuds alla gymnasieskolor.

Utöver de aktiviteter som riktas till gymnasier arbetar 
kth också med att öka barns och ungdomars kunskap och 
intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Veten-
skapens Hus som drivs av kth och Stockholms universitet, 
med Stockholms stad som långsiktig partner, är noden för 
detta arbete. Skolelever, från förskola till gymnasieskola, 
besöker lokalerna vid AlbaNova och 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 initiativ med syfte att öka kunskap och 
intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Hit hör 
till exempel Teknikåttan, Forskarfredag, First Lego League 
och Mattecoach på nätet. Vetenskapens Hus möter över  
72 000 elever och lärare per år.

Rekrytering av studenter till utbildning  
på avancerad nivå
kth verkar på en internationell marknad och ska konkur-
rera med andra excellenta universitet om de bästa forskarna 
och studenterna. Enligt kth:s utvecklingsplan för 2013–2017 
är målet att antalet avgiftsskyldiga studenter som registreras 
höstterminen 2017 ska vara 750. Målet är satt som en strävan 
att på sikt nå samma antal utomeuropeiska studenter som 
före avgiftsinförandet. kth har prioriterat ett antal utvalda 
regioner för riktade satsningar. Dessa är fortsatt Kina, 
Indien, Sydostasien och Brasilien. 

För varje region finns en akademisk och en administrativ 
koordinator med uppdrag att öka studentutbytet med de 
bästa universiteten i respektive region, att sprida kth:s 
varumärke, skapa möjligheter för rekrytering av betalande 
studenter och att utveckla forskningssamarbeten. Särskild 
kraft läggs på Kina för att övervinna tekniska och kommu-
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nikationsmässiga hinder. För att nå betalande studenter i 
Kina har kth därför en kinesisk webbplats med utbild-
ningsinformation samt förstärkt närvaro i kinesiska sociala 
medier såsom Weibo, RenRen och WeChat.

kth arbetar i stor utsträckning med att engagera interna-
tionella studentambassadörer, det vill säga utländska mas-
terstudenter som för närvarande bedriver studier på kth. 
Dessa ambassadörer har till uppgift att fungera som kon-
taktytor för presumtiva masterstudenter, representera sitt 
tidigare lärosäte inom ramen för olika typer av digitala 
marknadsföringsaktiviteter samt vara värdar vid besök på 
kth. Studentambassadörerna medverkar även vid andra 
former av aktiviteter med syfte att attrahera betalande stu-
denter, med ett tydligt fokus på digitala arenor.

kth har under året utvecklat sin målgruppsanpassade 
digitala kommunikation. På Facebook följer drygt 37 000 
personer vardagen vid kth. Utöver detta besvarar studen-
tambassadörerna dagligen frågor från intresserade studen-
ter världen över.

Under 2016 har kth deltagit på rekryteringsmässor i samt-
liga prioriterade regioner samt i Mexiko och Colombia.

Prioriterade regioner 
kth registrerar inte studenters nationalitet, varför uppgif-
terna om studenternas ursprung nedan baseras på var de 
har genomfört sin behörighetsgivande utbildning.

Kina: Tre nya avtal, enligt så kallad 3+2-modell, har skri-
vits med Shanghai Jiao Tong University (sjtu), Joint Insti-
tute (um-sjtu-ji) och Huazhong University of Science and 
Technology (hust). De tidigare avtalen med Zhejiang Uni-
versity (zju), Harbin Institute of Technology (hit) och Bei-
jing Jiaotong University (bjtu) fortsätter. Liksom tidigare 
innebär detta att studenter kan antas till avancerad nivå 
efter tre års studier på en normalt fyraårig utbildning på 
kandidatnivå i Kina.

Ett flertal aktiviteter har ägt rum i samarbete med kth:s 
strategiska partner sjtu. På Swedish Center vid sjtu anord-
nades en Innovation Day samt en Sweden Day med stöd av 
svenska företag och Stockholm Business region. På kth 
anordnades en doktorandskola inom biomedicinsk teknik 
där ett 40-tal doktorander och forskare från båda lärosätena 
deltog.

Under året sökte cirka 600 studenter från Kina till ett mas-
terprogram på kth, 113 påbörjade studier på kth varav 106 
avgiftsskyldiga. Därtill kom 24 studenter genom rekryte-
ringsavtal (3+2). Totalt påbörjade 137 (144) studenter från Kina 
studier vid masterprogram på kth, varav 130 (135) avgifts-
skyldiga. Inom stipendiesamarbetet med China Scholarship 
Council (csc) har kth under året mottagit 29 doktorander,  
18 gästdoktorander, en postdoktor och fem forskare.

Indien: För fjärde året i rad genomfördes tävlingen kth 
Master’s Challenge för att attrahera studenter till masterpro-
grammen i trådlösa system, elkraftteknik och industriell 
produktutveckling. Tävlingen genomfördes i samarbete 
med abb, Formulate ip och Scania. Vinsten bestod av tre sti-
pendier för studier på masternivå vid kth och praktik eller 
examensarbete vid något av företagen.

Vidare har universitetsbesök och deltagande vid student-
mässor ägt rum i syfte att rekrytera studenter och diskutera 
samarbetsmöjligheter. I samarbete med Business Sweden 
och Svenska institutet anordnades evenemang där kth träf-
fade antagna studenter inför deras studier vid kth. Under 
året sökte cirka 1070 studenter med utbildning från Indien 
till masterprogram på kth (exklusive eit). 132 (110) studenter 
påbörjade studier, varav 113 (89) avgiftsskyldiga. 

De strategiska satsningarna i Indien fokuserar på ett part-
neruniversitet. Under året gick kth in som partner i Eras-
mus+ kapacitetsuppbyggnadsprojekt mieles.

Sydostasien: kth har deltagit på rekryteringsmässor i 
Filippinerna, Indonesien, Singapore, Thailand och Vietnam 
samt arrangerat evenemang för nyantagna studenter i Indo-
nesien och Thailand. I Indonesien arrangerades en priscere-
moni i kth Master’s Challenge där två studenter inom flyg- 
och rymdteknik respektive fordonsteknik vann var sitt 
stipendium för studier på kth.

I Indonesien har kth tecknat ett studentutbytesavtal inom 
järnvägsteknik med Institut Teknologi Bandung samt signe-
rat ett avtal med stipendieorganisationen Indonesia Endow-
ment Fund for Education (lpdp). Vidare har kth förnyat ett 
Memorandum of Understanding (mou) med Chulalongkorn 
University i Thailand och signerat ett tillägg till studentut-
bytesavtalet för studenter inom elkraftteknik med samma 
universitet. kth har även beviljats Erasmus+ utomeuro-
peiska mobilitetsmedel för studenter och lärare i utbyte med 
Kasetsart University, Thailand. 

Ett stort studentutbyte fortsätter med National University 
of Singapore (nus) och Nanyang Technological University 
(ntu) som omfattar totalt cirka 80 terminsplatser i vardera 
riktningen. Därtill pågår utbyte inom iLead-programmet 
med nus, vilket innefattar företagspraktik samt kurser 
inom entreprenörskap med åtta utresande och 25 inkom-
mande studenter under året. nus och ntu är fortsatt kth:s 
största utbytespartner. 

Cirka 200 studenter med utbildning från Sydostasien 
ansökte till masterprogram på kth under 2016. 23 påbörjade 
studier, samtliga avgiftsskyldiga. Indonesien står för majori-
teten av studenterna med 122 ansökningar och 19 som påbör-
jade sina studier på kth.

Brasilien: Flera resor har gjorts under året för att knyta 
akademiska kontakter. kth har deltagit vid ett flertal evene-
mang och seminarier, bland annat inom ramen för Swedish 
Academic Collaboration Forum (sacf). Samarbetet med del-
statliga forskningsmyndigheten i Minas Gerais fapemig, 
där kth har fyra projekt fördelade på tre av kth:s skolor, 
förstärktes ytterligare genom att ett nytt mou tecknades. I 
oktober invigde kth också en alumnisektion i Sao Paulo.

Studentrekryteringsarbetet har under året fått ändrade 
förutsättningar då det brasilianska stipendieprogrammet 
Science without Borders avslutats. Fokus för studentrekry-
teringen har varit universitetsbesök och mässor. Under året 
sökte cirka 80 studenter med utbildning från Brasilien ett 
masterprogram på kth (exklusive eit). 13 studenter påbör-
jade studierna, varav två avgiftsskyldiga.
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Studieavgiftsfinansierad verksamhet 

Återrapporteringskrav:	Årsredovisningen	ska	även	innehålla	en	redogörel-
se	för	den	studieavgiftsfinansierade	verksamhetens	eventuella	påverkan	
på	ett	universitets	eller	en	högskolas	övriga	verksamhet.
Den studieavgiftsfinansierade verksamheten påverkar 
framförallt utbildningsplaneringen. Det är svårt att förut-
säga antalet betalande studenter och vilken utbildning de 
efterfrågar. Diskussioner rörande dimensionering av utbild-
ningen, särskilt på avancerad nivå, måste därför pågå konti-
nuerligt. I takt med att kth:s verksamhet för betalande stu-
denter får en större volym, växer också arbetet med 
rekryterings- och mottagningsverksamhet såväl hos sko-
lorna som centralt på kth.

kth har i samarbete med Tekniska Högskolans Student-
kår (ths) organiserat ankomst- och introduktionsservice till 
samtliga internationella studenter inför vår- och hösttermi-
nen. Under särskilda mottagningsdagar blev studenterna 
mötta på Arlanda och slussade till kth Entré, där de kunde 
skriva kontrakt för bostad samt ta del av service och infor-
mation. Introduktionen innehöll även informationsmöten, 
mottagningsceremoni i Stockholms stadshus samt sociala 
aktiviteter anordnade av ths.

De betalande studenterna erbjuds, utöver den grundläg-
gande ankomst- och introduktionsservicen, bland annat 
bostadsgaranti, kostnadsfri primärvård, ett utökat försäk-
ringsskydd, en förberedande kurs i engelska, en introduk-
tionskurs i svenska språket och kulturen samt medlemskap 
på en träningsanläggning. Under 2016 har kth satsat på att 
ge nya studenter mer personlig och individualiserad service 
än tidigare. Personalen vid avdelningen för studentservice 
har träffat drygt 1 600 studenter för att guida dem rätt i kon-
takten med myndigheter och institutioner i det svenska sam-
hället.

Studieavgiften för program och kurser på avancerad nivå 
var 145 tkr per läsår med undantag för arkitektur där studie-
avgiften var 245 tkr per läsår. Avgiftsnivån för program och 
kurser på grundnivå var 115 tkr per läsår inom samtliga 
områden utom arkitektur, där avgiften var 195 tkr per läsår. 
Inför läsåret 2017/18 har beslut fattats om höjd studieavgift. 
För till exempel program och kurser på avancerad nivå blir 
avgiften då 155 tkr per läsår. Avvikande avgiftsnivåer före-
kommer inom program som ges i samarbete med andra uni-
versitet.

kth gör stora satsningar på rekrytering samt uppbyggnad 
av effektiv administration och service till de betalande stu-
denterna. Arbetet kring studieavgifter har även haft positiv 
inverkan på övriga studieadministrativa rutiner. Verksam-
heten kring avgiftsskyldiga studenter har hittills uppvisat 
ett ackumulerat underskott. Intäkterna ökar dock stadigt 
samtidigt som effektiviseringsarbete pågår för att minska 
kostnaderna. kth bedömer att verksamheten kommer att nå 
balans inom ett par år. 

Samarbete med Migrationsverket 

Återrapporteringskrav:	Vidare	ska	universitet	och	högskolor	redovisa	hur	
samarbetet	med	Migrationsverket	fungerat.
kth informerar studenter om vad som gäller vid ansökan 
om uppehållstillstånd och fungerar vid behov som en länk 
mellan studenten och Migrationsverket. När Migrationsver-
ket tar emot en ansökan om uppehållstillstånd kontrolleras 
studentens studieavgiftsstatus i Ladok och om studenten är 
avgiftsskyldig behandlas ansökan först när avgiften till kth 
är betald.

Handläggningstiderna för ansökan om uppehållstillstånd 
och förlängning av uppehållstillstånd har under 2016 varit 
långa, speciellt under senvåren och sommaren, vilket har 
resulterat i försenade besked till några studenter. kth kän-
ner till ett mindre antal studenter som antagits till kth och 
betalat studieavgiften men inte fått uppehållstillstånd i tid 
och därmed inte kunnat påbörja studierna. Det finns även 
exempel på fall där studerande inom samarbetsavtal inte fått 
uppehållstillstånd som motsvarar deras studietid.

kth har för Sveriges universitets- och högskoleförbunds 
(suhf) räkning arrangerat ett antal möten med bland annat 
Migrationsverket och Universitets- och högskolerådet för att 
förbättra informationsöverföringen mellan myndigheterna i 
syfte att kunna minska handläggningstiderna och ge bättre 
service till studenterna. Under våren besökte kth också 
Migrationsverkets lokalkontor i Växjö där kth:s studieären-
den handläggs. En central funktionsadress har skapats vid 
kth dit Migrationsverket kan vända sig vid frågor.

Efterfrågan på KTH:s utbildningar 
Efterfrågan på kth:s utbildningar som leder till yrkesexa-
men är fortsatt stor och har återigen ökat jämfört med före-
gående år. Antalet förstahandssökande till dessa utbild-
ningar 2016 var totalt 5 725 (5 631). Antalet planerade platser 
var 2 235 (2 235). kth har i sin utvecklingsplan för 2013–2017 
målet att 2017 ha minst 4 200 respektive 1 100 förstahandssö-
kande till civilingenjörsutbildningarna respektive högskole-
ingenjörsutbildningarna. 2016 var antalet förstahandssö-
kande 3 793 respektive 1 048.

De mest eftersökta utbildningarna var, liksom tidigare, 
arkitektutbildningen med 884 (852) och civilingenjörsutbild-
ningen i industriell ekonomi med 717 (768) förstahandssö-
kande. Det var även stort intresse för civilingenjörsutbild-
ningarna i datateknik med 558 (541) och teknisk fysik med 433 
(364) förstahandssökande. Flest förstahandssökande av hög-
skoleingenjörsutbildningarna hade byggteknik och design 
med 315 (268). 

kth:s kandidatutbildningar inom fastighetsområdet är 
attraktiva. Kandidatutbildningen i fastighetsutveckling med 
fastighetsförmedling hade 240 (256) förstahandssökande.

Höstterminen 2014 startade kth sin första engelsksprå-
kiga utbildning på grundnivå, kandidatprogrammet i infor-
mations- och kommunikationsteknik. Under 2016 hade pro-
grammet 546 (660) förstahandssökande, varav 253 i den 
nationella antagningsomgången och 293 i antagningsom-
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gången för engelskspråkiga utbildningar. Det visar på ett 
stort intresse för engelskspråkiga utbildningar även på 
grundnivå.

Antalet ansökningar till master- och magisterutbildningar 
ökar även detta år. I samband med införandet av studieavgif-
ter 2011 minskade antalet sökande drastiskt, men har sedan 
2011 ökat från cirka 5 000 till nästan 13 000 sökande 2016.

Av 12 967 (9 425) webbanmälningar till de engelskspråkiga 
utbildningarna på avancerad nivå inför höstterminen 2016 
var 9 870 (6 708) avgiftsskyldiga varav 3 021 (2 602) betalade 
anmälningsavgiften. Till svenskspråkiga magisterutbild-
ningar (tre utbildningar) var det 114 (121) förstahandssö-
kande.

kth samordnar också antagningen till det paraplypro-
gram med åtta olika spår som ges av eit Digital 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 partneruniversiteten. Till eit-programmet 
inkom 1 197 (1 590) ansökningar. 

De behörighetsgivande förutbildningarna, tekniskt basår 
och teknisk bastermin, hade sammanlagt 2 155 (2 220) första-
handssökande under 2016. Utbildningarna startar både vår-
termin och hösttermin. Basåret på kth Campus, med start 
på höstterminen, hade 981 (1 318) förstahandssökande, vilket 
innebär att det är den mest eftersökta utbildningen på kth.

All antagning till kth:s utbildningar sker i nationellt sam-
ordnade antagningsomgångar i antagningssystemet nya 
som förvaltas av Universitets- och högskolerådet (uhr). 
Antagningen till eit Digital sker i eit:s system.

I syfte att hitta nya marknader, bredda rekryteringen till 
masterprogram och bidra till ett internationellt campus har 
Study Abroad Programmes implementerats. De riktar sig 
till avgiftsskyldiga studenter som är intresserade av att läsa 
en termin vid kth utan att det leder till examen. Under 2016 
erbjöds nio kurser, 195 personer sökte till någon av kurserna 
i första hand, men ingen påbörjade studier. Study Abroad 
Programmes kommer att utvärderas under 2017.

Alternativt urval, matematik- och fysikprov
Till antagningen hösten 2016 använde kth matematik- och 
fysikprovet som ett alternativt urval till civilingenjörspro-
grammen teknisk fysik, elektroteknik och farkostteknik. 
Matematik- och fysikprovet konstrueras och administreras 
av Chalmers och har använts som urvalsmodell för antag-
ning till civilingenjörsprogram sedan 2007 på Chalmers och 
från 2011 på kth.

Maximalt en tredjedel av platserna till dessa program kan 
tilldelas sökande med godkänt resultat på matematik- och 
fysikprovet. För att kunna antas måste dessutom ett minimi-
resultat på provet nås. Höstterminen 2016 antogs 45 sökande 
till teknisk fysik, fem till elektroteknik och fyra till farkost-
teknik. 

Separat antagning av avgiftsskyldiga studenter 

Återrapporteringskrav:	Universitet	och	högskolor	ska	även	redovisa	anta-
let	avgiftsskyldiga	studenter	som	har	antagits	genom	separat	antagning	
samt	hur	den	studieavgiftsfinansierade	verksamheten	har	påverkats	av	
detta.
Universitet och högskolor har från och med 2015 möjlighet att 
anta de avgiftsskyldiga studenterna i en separat grupp, vil-
ket kth har tillämpat för de engelskspråkiga master-, magis-
ter- och kandidatprogrammen samt till kurserna inom 
kth:s Study Abroad Programme. 

Antalet avgiftsskyldiga sökande som antagits med separat 
antagning till dessa programmen är 1 345 (1 103) i urval 1 och 
938 (723) i urval 2, medan motsvarande antal för avgiftsbe-
friade är 1 021 (996) respektive 912 (872). Till kurserna inom 
Study Abroad Programmes antogs tre sökande. 

kth:s skolor och programansvariga har varit delaktiga i 
dialogen för att säkerställa att kunskapsnivån är lika hög 
hos de sökande som antas från de båda grupperna. Antag-
ningstalen för masterutbildningarna har satts utifrån en 
sammantagen bild av vilket ekonomiskt utrymme för nya 
anslagsfinansierade studenter kth har och hur stor kapaci-
tet som finns för avgiftsskyldiga studenter. 

Bedömning av reell kompetens 

Återrapporteringskrav:	I	årsredovisningen	ska	lärosätena	redogöra	för	hur	
arbetet	med	bedömning	av	reell	kompetens	utvecklas.	Redovisningen	ska	
också	innefatta	hur	lärosätena	bidragit	till	UHR:s	arbete	inom	ramen	för	
det	nämnda	uppdraget.
kth har under 2016 arbetat med att vidareutveckla hante-
ringen av reell kompetens. Frågan behandlas regelbundet 
och medarbetare har fått i uppdrag att fördjupa kunskapen 
inom området, undersöka hur andra lärosäten och organisa-
tioner arbetar samt skapa nätverk med dessa. Detta har skett 
genom deltagande i ett flertal konferenser, seminarier och 
träffar med reell kompetens och andra valideringsåtgärder 
som teman, arrangerade av bland andra European Associa-
tion for International Education (eaie), uhr, Valideringsdele-
gationen vid regeringskansliet samt andra svenska lärosäten. 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram lättill-
gänglig och tydlig information på webben, riktad till perso-
ner med behov av bedömning av reell kompetens för behö-
righet till högre studier och/eller validering för 
tillgodoräkning av tidigare erfarenheter inom kth:s utbild-
ningsområden. Syftet är att synliggöra möjligheten att få sin 
reella kompetens bedömd och att underlätta ansökningsför-
farandet för den sökande.
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Figur 1

Totalt antal nybörjare på utbildningsprogram 2013–2016

2016 2015 2014 2013

Andel	(%) Andel	(%) Andel	(%) Andel	(%)

Totalt kvinnor/män Totalt kvinnor/män Totalt kvinnor/män Totalt kvinnor/män
Arkitektutbildning	300	hp 104 60/40 106 61/39 110 64/36 112 65/35

Civilingenjörsutbildning 300	hp
Bioteknik 72 60/40 69 58/42 70 56/44 64 52/48
Civilingenjör och lärare 57 44/56 58 43/57 57 51/49 49 45/55
Datateknik 187 21/79 206 15/85 190 16/84 192 11/89
Design och produktframtagning 117 51/49 115 52/48 120 51/49 117 51/49
Elektroteknik 77 14/86 80 11/89 82 13/87 79 8/92
Energi och miljö 84 52/48 82 56/44 84 55/45 81 49/51
Farkostteknik 112 21/79 121 18/82 110 9/91 107 17/83
Industriell ekonomi 160 36/64 159 29/71 170 33/67 173 36/64
Informationsteknik 80 26/74 78 22/78 70 24/76 77 16/84
Teknisk kemi/Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 69 55/45 71 38/62 80 45/55 71 52/48
Maskinteknik 201 27/73 165 30/70 157 22/78 157 27/73
Materialdesign 48 33/67 47 43/57 50 50/50 47 28/72
Medicinsk teknik 56 55/45 59 58/42 57 44/56 56 61/39
Medieteknik 69 54/46 70 47/53 70 30/70 69 51/49
Samhällsbyggnad 178 44/56 180 53/47 173 49/51 162 40/60
Teknisk fysik 134 16/84 137 20/80 130 16/84 142 13/87
Öppen ingång 144 33/67 141 28/72 139 37/63 137 28/72
DELSUMMA 1	845 35/65 1	838 34/66 1	809 33/67 1	780 31/69

Högskoleingenjörsutbildning	180	hp
Byggteknik och design 178 35/65 174 29/71 173 42/58 167 35/65
Datateknik 138 15/85 142 15/85 135 13/87 136 7/93
Elektronik och datorteknik 41 12/88 34 6/94 49 4/96 34 21/79
Elektroteknik 44 7/93 47 11/89 45 7/93 39 8/92
Kemiteknik 53 49/51 47 60/40 48 56/44 48 42/58
Maskinteknik 113 19/81 113 20/80 129 11/89 121 10/90
Medicinsk teknik 41 39/61 35 46/54 54 31/69 46 35/65
Teknik och ekonomi 49 43/57 85 27/73 82 32/68 83 29/71
DELSUMMA 657 27/73 677 25/75 715 25/75 674 22/78

Ämneslärarutbildning	270	hp 	- 	- 5 60/40 11 55/45 4 25/75

Kompletterande	pedagogisk	utbildning	90	hp 41 29/71 - - - - - -

Master/magisterutbildning	
Masterutbildningar 120 hp 2 320 32/68 2 106 33/67 1 920 33/67 1 652 30/70
 varav tidigare civing termin 6 1 164 32/68 1 062 32/68 1 043 33/67 969 30/70
Magisterutbildningar 60 hp 138 49/51 149 56/44 119 43/57 146 49/51
DELSUMMA 2	458 33/67 2	255 34/66 2	039 33/67 1	798 31/69

Kandidatutbildning	180	hp 114 35/65 115 35/65 139 36/64 162 35/65

Högskoleutbildning	120	hp	 43 28/72 40 13/88 40 43/57 49 22/78

Tekniskt	basår,	teknisk	bastermin	60/30	hp 737 36/64 812 36/64 894 33/67 818 30/70

TOTALT 5	999 34/66 5	848 34/66 5	757 33/67 5	397 31/69

Källa: Ladok
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Nybörjare

Återrapporteringskrav:	Universitet	och	högskolor	ska	i	årsredovisningen	
redovisa	uppgifter	för	antalet	programnybörjare,	antalet	helårsstuden-
ter	samt	examinerade	de	senaste	tre	åren	på	utbildningar	som	leder	till	
följande	examina:	
Barnmorskeexamen,	civilingenjörsexamen,	förskollärarexamen,	grundlä-
rarexamen,	högskoleingenjörsexamen,	läkarexamen,	sjuksköterskeexa-
men,	speciallärarexamen	och	specialpedagogexamen,	specialistsjukskö-
terskeexamen,	och	tandläkarexamen.
För kth gäller detta civilingenjörsexamen och högskolein-
genjörsexamen. Se nedan samt Figur 1 och 5-9.

Under 2016 påbörjade totalt 2 606 (2 621) nybörjare i årskurs 
1 studier på kth:s utbildningsprogram som leder till yrkes-
examen, varav 104 (106) på arkitektutbildningen, 1 845 (1 838) 
på civilingenjörsutbildningarna och 657 (677) på högskolein-
genjörsutbildningarna. Se Figur 1 för ytterligare detaljer.

Civilingenjörsutbildningarnas två avslutande år är samti-
digt masterprogram, vilket innebär att civilingenjörsstuden-
terna registreras som nybörjare på ett masterprogram när de 
påbörjar det fjärde året inom sin civilingenjörsutbildning. 
Antalet nybörjare inom masterutbildningarna var 2 320  
(2 106). Av dessa är 1 156 (1 044) nya studenter på kth:s master-
program medan 1 164 (1 062) sedan tidigare också är studenter 
inom ett civilingenjörsprogram. Magisterutbildningarna 
hade 138 (149) nybörjare.

Av det totala antalet nybörjare 2016 var 34 procent kvinnor 
och 66 procent män. kth har som mål 2017 att andelen kvin-
nor av nybörjarna på civilingenjörsprogram och högskolein-
genjörsprogram ska vara minst 37 respektive 27 procent. Av 
nybörjarna på civilingenjörsprogrammen var 35 (34) procent 
kvinnor och 65 (66) procent män. Av nybörjarna på högskole-
ingenjörsprogrammen 2016 var 27 (25) procent kvinnor och 73 
(75) procent män, vilket är i nivå med utvecklingsplanens 
mål. Fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig emel-
lertid kraftigt åt mellan kth:s olika program. Se Figur 1 för 
könsfördelning inom programtyper och program, samt 
Figur 2 för utveckling de senaste 10 åren.

Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civilingen-
jörsutbildningarna 2016 var 20 år för kvinnor och 21 år för 
män. För nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna var 
medianåldern 22 år för både kvinnor och män. Medianål-
dern, för både kvinnor och män, på master- och magisterut-
bildning var 24 år. För teknisk basutbildning var medianål-
dern 21 år för båda könen. Detta är i stort sett samma nivåer 
som 2015.

Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade  
181 (176) nya studenter de senare delarna av en civilingenjörs-
utbildning. Det finns även möjlighet att påbörja de senare 
delarna av ett magister- eller masterprogram, vilket 149 (118) 
studenter gjorde.

kth:s mål är att 750 avgiftsskyldiga studenter registreras 
höstterminen 2017. Höstterminen 2016 registrerades 523 (440) 
nya betalande studenter på kth, varav 153 (127) kvinnor och 
370 (313) män, vilket innebär att kth fortsätter se en positiv 
utveckling sedan studieavgifterna infördes. 473 av de beta-
lande påbörjade studier på första året på ett kandidat-, 
magister- eller masterprogram och 50 påbörjade studier på 
det andra året av ett masterprogram. Av dessa betalande 
studenter hade 88 (38) tilldelats stipendium finansierade av 
svenska eller kth-anslutna stipendieprogram: 38 (29) uhr-
stipendier, 2 (2) finansierade av abb, 3 (2) finansierade av 
Ax:son Johnson, 2 (0) finansierade av Stiftelsen kth – India 
Scholarship Foundation och 43 (5) genom Svenska institutet 
(si). Den stora ökningen av stipendier från SI beror på att 
budgeten nu är tillbaka på sin ursprungliga nivå efter ned-
dragningarna föregående år.

Av de resterande 435 (402) betalande studenterna kom 84 
(93) respektive 42 (34) via eu:s kunskaps- och innovations-
grupper eit Digital och eit InnoEnergy.

kth har som mål till 2017 att antalet externt rekryterade 
nybörjare från eu/ees/Schweiz ska vara 850. Under 2016 
påbörjade 824 externt rekryterade programnybörjare från 
eu/ees/Schweiz, inklusive Sverige, studier på avancerad 
nivå, varav 293 kvinnor och 531 män.

Tekniskt basår är en ettårig behörighetsgivande utbild-
ning som vänder sig till studenter som inte nått fullständig 
behörighet till kth:s utbildningar under sina gymnasiestu-
dier. Basåret sträcker sig över två terminer och ger komplet-
terande utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik och 
kemi. Det är även möjligt att endast söka till den andra ter-
minen av basåret, vilket lämpar sig speciellt för dem som 
följt gymnasieskolans teknikprogram. Godkänt resultat på 
basår eller bastermin garanterar en plats på någon av kth:s 
civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. Under 
2016 började 737 studenter på de tekniska basutbildningarna, 
att jämföra med 812 året innan. Av dessa nybörjare var 36 (36) 
procent kvinnor och 64 (67) procent män. 

Av dem som började på basutbildningen höstterminen 
2015 eller vårterminen 2016 har 43 (44) procent, eller totalt 340 
(389) studenter (29 procent kvinnor och 71 procent män), fort-
satt på en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning 
vid kth under 2016. Majoriteten av dem som fortsätter sina 
studier på kth har gjort det på en civilingenjörsutbildning.

Figur 2

Andel kvinnor och män av nybörjare 2007–2016
i procent

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

Källa: Ladok
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Studieförberedande kurser mellan gymnasieskola  
och högskola 
kth har även under 2016 erbjudit sökande till tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade studieförbere-
dande kurser. Kurserna ska stödja nybörjare och underlätta 
övergången från gymnasieskolan till högskolan. kth sam-
verkar med flera andra högskolor och universitet i de studie-
förberedande kurserna i matematik. Studenterna registre-
ras och examineras på det lärosäte de söker till. Kurserna i 
matematik har haft 647 (1 748) deltagare. Minskningen förkla-
ras av att kth numera speciellt bjuder in och riktar sig mot 
studenter som sökt kth:s program med start efterföljande 
hösttermin.

Under 2016 erbjöd kth också studieförberedande kurser i 
fysik, datateknik samt samhällsbyggnad och arkitektur. De 
studieförberedande kurserna hade sammanlagt 3 220  
(3 548) deltagare.

Internationell mobilitet 

Återrapporteringskrav:	Universitet	och	högskolor	ska	redovisa	antalet	
tredjelandsstudenter	som	deltagit	i	utbildning	inom	ett	utbytesavtal	och	
de	eventuella	förändringar	som	har	skett	i	denna	verksamhet.
kth ska arbeta aktivt för att studenterna i större utsträck-
ning förlägger en del av sin utbildning utomlands. Målsätt-
ningen är att 700 studenter ska läsa minst en termin utom-
lands inom ramen för sin utbildning och kth-studenterna 
har tillgång till välrenommerade universitet. Under 2016 
påbörjade sammanlagt 654 (662) studenter studier utom-
lands, kth ligger således på en stabil nivå, se Figur 3. Av de 
utresande studenterna studerade 50 (51) procent vid ett uni-
versitet utanför eu/ees/Schweiz. De vanligaste länderna för 
utlandsstudier var Singapore, Australien, usa, Frankrike, 
Tyskland och Schweiz. 

kth har fortsatt att aktivt arbeta för att uppnå balans i 
studentutbytet. Arbetet som påbörjades under 2014 med att 
se över de administrativa processerna för inresande och 
utresande studenter har fortsatt och systemstödet Mobility 
Online har utvecklats successivt i syfte att stödja verksam-
heten på bästa sätt.

Den enskilt största satsningen för att öka antalet utre-
sande studenter är kth Global, som genomfördes för femte 
året i rad under tre dagar i november. Programmet erbjöd en 
mässa med inbjudna partneruniversitet, informationsmöten 
och talkshower. Därutöver har en blogg, som lyfter fram 
utvalda studenter som läser utomlands, bidragit till att ge 
inblick i vad utlandsstudier innebär.

Intresset för att studera som utbytesstudent vid kth är 
fortsatt stort. Under året påbörjade 1 002 (962) utbytesstuden-
ter studier vid kth. Ökningen jämfört med föregående år 
gäller bland annat usa och Tyskland. Inom Europa kom 
flest studenter från universitet i Tyskland, Frankrike, 
Schweiz och Nederländerna. Av samtliga inresande utbytes-
studenter kom 40 (38) procent från länder utanför eu/ees/
Schweiz, varav flest från Singapore, usa och Kina. 

Utöver utbytesstudenterna har kth en relativt stor grupp 

 Inresande kvinnor
 Inresande män

Figur 3

Studentmobilitet 2013–2016
Antal studenter som påbörjat utbytesstudier respektive år
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inkommande dubbeldiplomstudenter inom särskilda samar-
betsavtal med universitet i Europa och Japan. Studenterna 
läser främst på avancerad nivå i ett och ett halvt till två år för 
att sedan ta ut en civilingenjörsexamen från kth och en lik-
värdig examen från sitt hemuniversitet. Antalet dubbeldi-
plomstudenter som påbörjade studier på kth under året 
uppgick till 151 (159).

Intresset för olika typer av projekt utomlands fortsätter 
att vara stort, exempelvis i form av examensarbeten. kth 
strävar efter att i högre grad kunna erbjuda stipendier för 
dessa ändamål. Under året påbörjade 47 (37) studenter Eras-
muspraktik vid ett företag eller en organisation i Europa. 
kth tilldelades 2016 betydligt färre stipendier från Universi-
tets- och högskolerådet (uhr) inom det Sidafinansierade sti-
pendieprogrammet Minor Field Studies (mfs). Bakgrunden 
är att regeringen beslutat att minska budgeten för Sidas pro-
jekt, inklusive den nationella mfs-budgeten. Det inkom 36 
ansökningar varav 20 beviljades, jämfört med 50 föregående 
år. De destinationer som flest stipendiater reste till var Tan-
zania, Peru, Kamerun och Ghana.

Laborativ utbildning i Frankrike 

Återrapporteringskrav:	Kammarkollegiet	ska	utbetala	3	469	000	kronor	
till	Kungl.	Tekniska	högskolan.	Medlen	avser	bidrag	för	laborativ	utbild-
ning	i	Frankrike	vid	franska	träningsreaktorer.	Användningen	av	medlen	
ska	redovisas	i	högskolans	årsredovisning.
Under 2016 har kth erhållit cirka 3,5 mnkr i bidrag för labo-
rativ utbildning vid franska träningsreaktorer. Ett avtal 
tecknades 2010 om samarbete inom kärnteknisk utbildning 
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mellan Svenskt Kärntekniskt Centrum och den franska 
kärnforskningsorganisationen French Alternative Energies 
and Atomic Energy Commission. Inom ramen för detta avtal 
bereds svenska studenter möjlighet att göra laborationer vid 
den franska träningsreaktorn isis i Saclay utanför Paris. 
Under 2016 har sammanlagt 58 studenter och lärare, vid sju 
tillfällen, gjort laborationer. Ett sådant kurstillfälle omfattar 
tre dagar.

E-lärande 
Ett mål i kth:s utvecklingsplan för 2013–2017 är att e-lärande 
ska vara en självklar del av kth:s utbildning. Det sker en 
snabb utveckling inom området vilket förutsätter att kth 
verkar för att utvärdera metoder och teknikstöd för utbild-
ning i enlighet med den vision för e-lärande som är framta-
gen. kth:s utvecklingsplan lyfter särskilt fram kopplingen 
mellan pedagogiskt utvecklingsarbete och nätbaserat 
lärande genom en tydlig koppling mellan pedagogiska meto-
der och teknikstöd. 

Som en del i den globala konkurrensen om de bästa stu-
denterna ingår att tillgängliggöra kurser, eller delar av kur-
ser, via nätet, vilket kräver kunskap om, och utveckling av, 
en anpassad pedagogik. Många lärare är sedan ett antal år 
aktiva inom e-lärande och fortsätter med implementering av 
e-lärande i utbildningsprogrammen. Ökad kvalitet i utbild-
ningarna ska stå i förgrunden och de digitala resurserna ska 
vara nyttiga och enkla att använda. Till stöd för utveck-
lingen av e-lärande investerar kth också i infrastruktur. 
kth har under 2015 etablerat ett förvaltningsobjekt som 

Figur 4

Studentmobilitet – vanligaste länderna 2016
Antal studenter som påbörjat utbytesstudier under året: de tio vanligaste  
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organiserar stödet för e-lärande. Under 2016 genomfördes en 
stor satsning på ny lärplattform för hela lärosätet. Arbetet 
påbörjades 2016 och ska avslutas under 2017. Vidare pågår 
arbetet med att ta fram öppna nätbaserade kurser (så kallade 
mooc-kurser) vilka kth erbjuder globalt. Under 2016 har två 
mooc-kurser erbjudits, Human Spaceflight och Reliable 
Distributed Algorithms, del 1.

Under året har en fortsatt förstärkning av användarstöd 
till lärare, förbättring av lärarstödswebben samt etablering 
av lokalt stöd för hantering av lärplattformen på kth:s samt-
liga skolor gjorts. Inom ramen för förvaltningsobjektet har 
kth utvecklat systemstöd för kursutveckling och infört ett 
nytt system för plagiatkontroll. Vidare erbjuds den nya vide-
oplattformen kth Play för samtliga lärare via integration i 
lärplattformen. Under 2016 har en ny portföljstyrningsmodell 
införts vilken förtätar samverkan mellan e-lärande (förvalt-
ningsobjekt och projekt), studieadministrativa avdelningen 
och it-avdelningen genom en ny styrgrupp. Detta kommer 
under 2017 resultera i flera gemensamma insatser för att skapa 
en bättre helhetsupplevelse för både lärare och studenter. 

Integrationssatsningar 
Sfinx: Utbildningen Svenska för ingenjörer i Stockholms län 
började i projektform 2008 men är sedan 2011 en samordnad 
utbildning som ingår i kth:s ordinarie verksamhet. Syftet är 
att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ingenjörer 
som invandrat. 

Sfinx är ett unikt samarbete mellan kth, Järfälla kom-
mun, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län samt 

Källa: Ladok
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Figur 5

Helårsstudenter (HST) och prestationsgrad (pr grad) 2013–2016

2016 2015 2014 2013

HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%)
Arkitektutbildning	270/300	hp 454 85 466 89 521 91 479 87

Civilingenjörsutbildningar	270/300	hp	1)
Bioteknik 183 89 183 95 184 87 166 85
Civilingenjör och lärare 186 81 163 76 156 84 133 76
Datateknik 646 86 656 81 635 86 558 70
Design och produktframtagning 356 82 368 81 365 86 345 77
Elektroteknik 272 84 274 88 257 80 187 73
Energi och miljö 228 85 231 88 232 90 209 77
Farkostteknik 397 84 389 86 374 87 347 74
Industriell ekonomi 529 84 521 88 538 85 507 75
Informationsteknik 252 86 260 85 249 86 242 75
Lantmäteri 0 0 2 276 1 114 1 160
Maskinteknik 546 83 534 88 498 89 477 85
Materialdesign 131 90 128 88 138 95 117 78
Materialteknik 0 47 1 151 0 84 0 57
Medicinsk teknik 156 83 142 85 141 77 135 73
Medieteknik 221 93 229 97 221 86 210 82
Mikroelektronik 10 114 19 132 36 107 58 88
Samhällsbyggnad 527 92 505 92 477 93 510 86
Teknisk fysik 471 80 460 88 468 85 437 76
Teknisk kemi/Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 187 86 181 96 191 82 165 85
Väg- och vattenbyggnadsteknik 2 67 2 192 1 312 1 132
Öppen ingång 140 86 136 80 136 85 121 78
Delsumma 5	443 86 5	384 87 5	297 87 4	925 78
 tillkommer, inom masterprogram 2) 1 938 85 1 865 83 1 754 84 1 460 71

Högskoleingenjörsutbildningar	180	hp
Byggteknik och design 451 90 454 84 446 89 414 79
Datateknik 299 83 309 81 300 82 273 73
Datateknik och elektronik 1 82 1 142 1 36 1 116
Elektronik och datorteknik 68 81 77 83 72 71 65 71
Elektronik och kommunikation 0 0 1 106 0 0 0 0
Elektroteknik 96 78 105 78 99 83 99 68
Elektroteknik och ekonomi 0 177 0 0 0 0 0 0
Kemiteknik 106 83 103 76 93 80 78 79
Maskinteknik 275 87 286 82 287 92 266 81
Maskinteknik och ekonomi 1 20 0 0 0 0 0 0
Medicinsk teknik 78 80 68 76 87 77 82 79
Medieteknik 0 0 1 137 1 122 1 265
Teknik och ekonomi 121 92 151 84 147 85 145 85
Delsumma 1	495 86 1	556 82 1	532 85 1	425 78

Ämneslärarutbildning	270	hp 3 103 2 39 4 46 1 55
Kompletterande	pedagogisk	utbildning	90	hp 25 38 - - - - - -

Magisterutbildning	60/90	hp 117 87 102 93 102 89 110 89

Masterutbildningar	120	hp	 3	081 85 2	869 84 2	643 87 2	269 81
 varav inom civilingenjörsutbildning 1 938 85 1 865 83 1 754 84 1 460 71
Kandidatutbildning	180	hp 270 86 294 81 336 86 331 77
Tekniskt	basår,	teknisk	bastermin	60/30	hp 619 70 693 67 661 67 580 68
Högskoleutbildning	120	hp,	YTH-utbildning 71 97 77 85 72 90 67 86
Inkommande	utbytesstudenter 609 83 590 84 609 83 707 80
Vidareutbildning 149 63 195 56 207 60 221 67

Övrigt	3) 12 105 15 104 19 98 26 96

Totalt 12	349 84 12	244 84 12	004 85 11	143 78

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter
1) År 1–3 på civilingenjörsutbildningar
2) År 4–5 på civilingenjörsutbildningar
3) För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever

Källa: Ladok
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Sveriges Ingenjörer. Under 18 månader får ingenjörerna läsa 
svenska, från nivån svenska för invandrare till och med 
gymnasienivå, och engelska. De får också information om 
svenskt näringsliv och den svenska arbetsmarknaden. Stu-
denterna auskulterar eller tar poäng inom sitt ingenjörsom-
råde på kth parallellt med möjligheten att delta i ett mentor-
skapsprogram som Sveriges Ingenjörer ansvarar för. 

Cirka 130–140 studenter deltar i Sfinx varje år och totalt har 
över 750 studenter deltagit i utbildningen. Liksom 2015 har 
studenterna under 2016 i stor utsträckning auskulterat på 
kurser på grundnivå och avancerad nivå i stället för att följa 
hela kurser. Redovisning har skett i form av rapporter som 
är integrerade i svenskundervisningen och har bidragit till 
betyget i svenska.

En tendens som har fortsatt sedan 2015 är att näringslivet 
börjat kontakta Sfinx för att rekrytera personer med rele-
vant kompetens. En förklaring till detta kan vara att Sfinx 
nu har etablerat sig som begrepp under de åtta år som utbild-
ningen har funnits. Efter avslutad utbildning har cirka 45 
procent av deltagarna i den senaste kullen ingenjörsrelate-
rade arbeten.

Återrapporteringskrav:	Kungl.	Tekniska	högskolan	ska	planera	för	och	
bygga	upp	kompletterande	utbildning	för	personer	med	avslutad	
utländsk	arkitektutbildning	och	kompletterande	utbildning	för	personer	
med	avslutad	utländsk	ingenjörsutbildning.	Utbildningarna	ska	bedrivas	
enligt	förordningen	(2008:1101)	om	högskoleutbildning	som	kompletterar	
avslutad	utländsk	utbildning.	Kungl.	Tekniska	högskolan	ska	också	an-
svara	för	att	samordna	arbetet	med	dessa	utbildningar.	I	årsredovisningen	
ska	redogöras	för	hur	arbetet	med	att	bygga	upp	utbildningarna	fortlöper.
Regeringen beslutade om att kth skulle få detta uppdrag i 
oktober 2016. Arbetet med att planera för de kompletterande 
utbildningarna är därför fortfarande i ett inledningsskede. 
En arbetsgrupp har bildats för att diskutera upplägg på 
utbildningar som har en individuellt anpassad studielängd. 
Kontakter har också tagits med de lärosäten som tillsam-
mans med kth har samma uppdrag. 

kth har fått bidrag från Wallenbergstiftelserna för att 
driva ett utbildningsprojekt där nyanlända snabbutbildas 
inom programvaruutveckling under tre månader samtidigt 
som de matchas mot IT-arbetsmarknaden. Syftet är att vida-
reutbilda nyanlända som kommer från länder utanför eu-
området för att dessa snabbt ska få anställning inom svensk 
it-sektor. De första 26 deltagarna påbörjar utbildningen i 
januari 2017.

Karriär 
kth Karriärs verksamhet är inriktad på två huvudområden. 
Det ena är att i egen regi erbjuda karriärstöd för studenter. 
Det andra är att stötta kth:s skolor att själva erbjuda karri-
ärutveckling för sina programstudenter. Detta indirekta 
karriärstöd har framförallt skett i samarbete med kth:s stu-
dievägledare. Aktiviteter under 2016 har bland annat varit 
utveckling och start av skräddarsydd fortbildning för stu-
dievägledare, individuell karriärcoachning till nationella 
och internationella studenter samt lunchseminarier kring 
karriärutveckling, på engelska och svenska.

Prestationer 
Antalet anslagsavräknade helårsstudenter och helårspresta-
tioner i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 
uppgår totalt till 12 349 (12 244) respektive 10 420 (10 289). En 
viss del av examinationen för höstterminen kommer även 
fortsättningsvis att ligga sent i december. För utfallet 2016 
innebär det att 281 helårsprestationer som registrerats i janu-
ari 2016 hör till examination som ägde rum i december 2015.

Av det totala antalet helårsstudenter är 92 procent kopp-
lade till utbildningsområdena teknik och naturvetenskap. 
kth har möjlighet att avräkna högst 123 helårsstudenter res-
pektive helårsprestationer mot utbildningsområdet design. 
Designområdet omfattar dock 349 helårsstudenter och 318 
helårsprestationer för 2016. De helårsstudenter och helårs-
prestationer som överstiger 123 avräknas mot utbildnings- 
området teknik.

Prestationsgraden för utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå är 84 (84) procent räknat som antal helårspresta-
tioner i relation till antalet helårsstudenter. 

Andelen kvinnor av helårsstudenterna är 34 procent och 
andelen män är 66 procent. Det är i samma nivå som de 
senaste åren. Inom civilingenjörs- och arkitektutbildningen 
är andelen kvinnor respektive män, densamma som för hela 
kth. Inom högskoleingenjörsutbildningen är andelen kvin-
nor 26 procent och andelen män 74 procent. Masterutbild-
ningen har 34 procent kvinnor och 66 procent män.

Återrapporteringskrav:	I	årsredovisningen	ska	den	studieavgiftsfinansie-
rade	verksamhetens	omfattning	redovisas.
Utöver de anslagsavräknade prestationerna har de beta-
lande studenterna genererat 714 (571) helårsstudenter och  
613 (488) helårsprestationer under 2016. 

Totalt hade kth 1 009 (774) betalande studenter under 2016, 
varav 291 kvinnor och 718 män. Av dem var 185 (163) stipendia-
ter finansierade av svenska eller kth-anslutna stipendiepro-
gram vilket motsvarar cirka 18 procent av totala andelen 
betalande studenter. Det innebär att den största andelen 
betalande studenter är egenbetalande eller finansierade 
genom stipendieprogram som kth saknar uppgift om.

Återrapporteringskrav:	Den	särskilda	höjningen	av	ersättningsbeloppen	
för	utbildningsområdena	humaniora,	teologi,	juridik,	samhällsvetenskap,	
undervisning	och	verksamhetsförlagd	utbildning	som	har	redovisats	i	BP	
för	2016	ska	användas	till	kvalitetsförstärkande	åtgärder.	Medlen	avsatta	
för	humaniora,	teologi,	juridik	och	samhällsvetenskap	ska	i	första	hand	
användas	för	att	öka	andelen	lärarledd	tid	inom	dessa	områden.	Univer-
sitet	och	högskolor	ska	i	årsredovisningen	redovisa	och	analysera	hur	de	
höjda	ersättningsbeloppen	har	bidragit	till	högre	kvalitet	inom	berörda	
utbildningar.
kth:s resursfördelningsmodell till utbildning på grund- och 
avancerad nivå har som kärnvärden transparens, stabilitet 
och förutsägbar finansiering. Den tydliggör ansvar och befo-
genheter för kth:s tio skolor att bedriva utbildning med god 
genomströmning och hög kvalitet. Genom öronmärkta 
resurser till det programsammanhållande arbetet under-
stryks vikten av detta ansvar. Därtill riktas också öron-
märkta helårsstudentmedel för att säkerställa att de kurser 
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Figur 6

Helårsstudenter (HST) 2013–2016

2016 2015 2014 2013

HST
Andel	(%)	

kvinnor/män HST
Andel	(%)	

kvinnor/män HST
Andel	(%)	

kvinnor/män HST
Andel	(%)	

kvinnor/män
Arkitektutbildning 270/300 hp 454 60/40 466 58/42 521 54/46 479 50/50
Civilingenjörsutbildning 270/300 hp 1) 5 443 32/68 5 384 32/68 5 297 31/69 4 925 30/70
 tillkommer, inom masterprogram 2) 1 938  33/67 1 865 33/67 1 754 32/68 1 460 32/68
Högskoleingenjörsutbildning 180 hp 1 495 26/74 1 556 25/75 1 532 23/77 1 425 22/78
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 25 30/70 - - - - - -
Ämneslärarutbildning 270 hp 3 100/0 2 65/35 4 52/48 1 25/75
Magisterutbildning 60/90 hp 117 51/49 102 50/50 102 45/55 110 45/55
Masterutbildning 120 hp 3 081 34/66 2 869 34/66 2 643 32/68 2 269 31/69
 varav inom civilingenjörsutbildning 2) 1 938 33/67 1 865 33/67 1 754 32/68 1 460 32/68
Kandidatutbildning 180 hp 270  39/61 294 42/58 336 44/56 331 41/59
Tekniskt basår, teknisk bastermin 60/30 hp 619 36/64 693 34/66 661 33/67 580 31/69
Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning 71 25/75 77 34/66 72 30/70 67 22/78
Inkommande utbytesstudenter 609 32/68 590 31/69 609 30/70 707 31/69
Vidareutbildning 149 40/60 195 39/61 207 38/62 221 35/65
Övrigt 3) 12 77/23 15 71/29 19 70/30 26 56/44

Totalt 12	349 34/66 12	244 33/67 12	004 32/68 11	143 31/69

1) År 1–3 på civilingenjörsutbildningar
2) År 4–5 på civilingenjörsutbildningar
3) För andra högskolor, sommarkurser, kurser för gymnasieelever

Källa: Ladok

Figur 7

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde 2013–2016

2016 2015 2014 2013

Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR
Design 1) 123 123 123 123 123 123 123 123
Humanistiskt 339 277 367 315 343 251 377 254
Juridiskt 42 42 47 45 50 52 52 38
Naturvetenskapligt 2 126 1 719 2 305 1 832 2 363 1 852 2 142 1 623
Samhällsvetenskapligt 277 245 295 270 349 319 363 308
Tekniskt 9 426 8 007 9 102 7 699 8 769 7 606 8 087 6 398
Verksamhetsförlagd utbildning 16 8 6 5 6 5 0 0
Totalt 12	349 10	420 12	244 10	289 12	004 10	207 11	143 8	742

Avrundningseffekter förekommer i tabellen
1) Verkligt utfall på utbildningsområdet design 2016 var 349 HST och 318 HPR. HST och HPR som överstiger 123 redovisas som tekniskt utbildningsområde

Källa: Ladok

Figur 8

Helårsstudenter (HST) och prestationsgrad (pr grad) studieavgiftsfinansierad utbildning 2013–2016

2016 2015 2014 2013

HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%) HST pr	grad	(%)
Arkitekt- och civilingenjörsutbildning 300 hp 0 40 0 0 0 68 0 158
Högskoleingenjörsutbildning 180 hp 1 80 2 64 1 48 0 62
Kandidatutbildning 180 hp 3 52 1 71 0 46 0 0
Magisterutbildning 60 hp 18 81 9 110 12 104 14 89
Masterutbildning 120 hp 673 86 530 86 389 85 306 68
Science without Borders 19 83 28 72 18 80 6 56
Summa 714 86 571 85 420 85 330 69

Källa: Ladok
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Figur 9

Examina på grundnivå och avancerad nivå 2013–2016

2016 2015 2014 2013

	
Totalt

Andel	(%)
kvinnor/män

	
	Totalt

Andel	(%)
kvinnor/män

	
Totalt

Andel	(%)
kvinnor/män

	
Totalt

Andel	(%)	
kvinnor/män

Arkitektexamen	270hp/300hp	1) 42 62/38 105 46/54 100 49/51 85 54/46

Civilingenjörsexamen	270hp/300hp	1) 913 36/64 1316 29/71 1141 30/70 908 31/69
Bioteknik 32 66/34 43 58/42 36 53/47 28 71/29
Civilingenjör och lärare 22 23/77 24 67/33 27 52/48 21 43/57
Datateknik 65 6/94 168 13/87 87 13/87 70 10/90
Design och produktframtagning 62 48/52 76 55/45 84 58/42 93 48/52
Elektroteknik 50 20/80 85 13/87 76 13/87 44 5/95
Energi och miljö 31 68/32 15 53/47 0 0 0 0
Farkostteknik 80 19/81 120 16/84 102 11/89 62 10/90
Industriell ekonomi 106 44/56 118 28/72 141 35/65 102 41/59
Informationsteknik 15 27/73 36 11/89 24 8/92 37 5/95
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 42 50/50 69 49/51 55 56/44 39 49/51
Lantmäteri 9 44/56 8 50/50 8 38/62 12 25/75
Maskinteknik 109 23/77 145 25/75 127 20/80 89 28/72
Materialdesign 21 43/57 32 19/81 44 27/73 29 28/72
Materialteknik 0 0 2 50/50 0 0 1 0/100
Medicinsk teknik 16 44/56 27 59/41 15 80/20 15 47/53
Medieteknik 29 59/41 51 39/61 38 29/71 42 31/69
Mikroelektronik 11 27/73 18 11/89 21 24/76 9 11/89
Samhällsbyggnad 119 51/49 122 41/59 123 33/67 123 49/51
Teknisk fysik 85 27/73 130 22/78 119 21/79 83 16/84
Väg- och vattenbyggnadsteknik 3 0/100 7 43/57 7 43/57 8 0/100
ej inom program/ej inriktning 6 50/50 20 20/80 7 43/57 1 0/100

Högskoleingenjörsexamen	180	hp 214 25/75 358 23/77 353 27/73 325 26/74

Ämneslärarexamen	
– inriktning mot arbete i gymnasieskolan 12 2) 8/92 0 0 0 0 0 0

Teknologie	masterexamen	120	hp 1	099 33/67 1	344 30/70 1	244 30/70 1	302 29/71
 varav även civilingenjörsexamen 3) 495 31/69 580 33/67 493 31/69 428 34/66
 varav utfärdad som gemensam examen 15 20/80 25 8/92 7 14/86 15 7/93

Teknologie	magisterexamen	60	hp 70 43/57 106 43/57 102 40/60 103 46/54

Teknologie	magisterexamen	240/270	hp	4) 4 25/75 28 25/75 16 25/75 18 11/89

Magisterexamen	60/90	hp	4) 1 0/100 9 44/56 2 100/0 5 40/60

Teknologie	kandidatexamen	180	hp 739 40/60 873 37/63 757 34/66 559 36/64

Högskoleexamen	120	hp 21 33/67 37 35/65 29 17/83 66 50/50

1) Examina utfärdade 2013–2016 omfattar både 270 och 300 hp
2)  Samtliga 12 studenter har även en civilingenjörsexamen från programmet Civilingenjör och Lärare
3)  Vid KTH aktuellt år och tidigare
4)  Enligt äldre bestämmelser

Källa: Ladok
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som ingår i kth:s program håller hög kvalitet. Ersättningen 
för helårsprestationer per utbildningsområde går i sin hel-
het till berörd skola vid kth. 

Examina 
I kth:s reviderade och förlängda utvecklingsplan för  
2013–2017 är målen för antalet examina 5 400 civilingenjörer, 
480 arkitekter, 4 000 masterexamina utan föregående studier 
på civilingenjörsprogram vid kth och 1 750 högskoleingenjö-
rer under perioden. 

Under 2016 utfärdades totalt 913 (1 316) civilingenjörsexa-
mina, 42 (105) arkitektexamina, 604 (764) masterexamina för 
studenter som inte också tagit ut en civilingenjörsexamen på 
kth och 214 (358) högskoleingenjörsexamina. Relativt 
utvecklingsplanen för 2013–2016 uppnådde kth examensmå-
len för civilingenjörer och högskoleingenjörer. För arkitekt-
examen blev måluppfyllelsen 87 procent.

Totalt utfärdade kth under året 1 099 (1 344) teknologie mas-
terexamina. Av dessa har 495 (580) också erhållit civilingen-
jörsexamen under 2016 eller tidigare. Teknologie magisterexa-
men, 60 högskolepoäng, utfärdades till 70 (106) personer.

Av utfärdade 739 (873) teknologie kandidatexamina har  
569 (711) tagits ut av studenter på civilingenjörsprogram och 
95 (72) av studenter på arkitektutbildningen.

kth gjorde i årsredovisningen för 2015 bedömningen att 
ökningen av examina detta år bland annat kunde förklaras 
av att studenter som påbörjat en utbildning före 2007, hade 
möjlighet att ta ut sin examen till och med utgången av juni 
2015 enligt de äldre bestämmelserna i högskoleförordningen 
bilaga 2 .

Uppgifterna ovan visar att många studenter väljer att ta ut 
flera examina grundade på samma studier. Vanligast är att 
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Figur 10

Helårsstudenter och helårsprestationer 2002–2016

ta ut civilingenjörsexamen i kombination med teknologie 
masterexamen och teknologie kandidatexamen. Trenden är 
att andelen studenter som tar ut en eller två examina ytterli-
gare grundade på samma studier ökar. År 2016 var andelen  
51 (40) procent.

Andelen kvinnor bland examinerade civilingenjörer upp-
gick till 36 (29) procent och andelen män till 64 (71) procent. 
För arkitekter var andelen kvinnor 62 (46) procent och ande-
len män 38 (54) procent. Se Figur 9 för könsfördelning inom 
programtyper och program.

kth utfärdar också masterexamina gemensamt med 
andra universitet. Antalet utfärdade examina gemensamt 
med andra universitet var 15 (25) under 2016.

Under 2016 utfärdades 6 (14) magisterexamina och 162 (186) 
masterexamina till studenter som betalat studieavgift för 
sina studier på kth. Dessa examina ingår i de uppgifter som 
redovisas ovan.

Utbildning	på	forskarnivå	

Rekrytering 
Utbildningen på forskarnivå vid kth är attraktiv, vilket gör 
att många söker till utannonserade doktorandplatser. Hög 
konkurrens om platserna gynnar utbildningskvaliteten. 
Under 2016 har kth vid fem tillfällen genomfört samordnad 
annonsering av studieplatser på forskarnivå i dagspress. 
Syftet med samordnad annonsering är att synliggöra och 
därmed öka intresset för kth, både som arbetsplats och uni-
versitet.

Under 2016 har totalt 203 (183) anställningar som doktorand 
utannonserats. Till dessa sökte 13 260 personer, varav 2 582 
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Figur 11

Nyantagna och registrerade studerande på forskarnivå 2013–2016

2016 2015 2014 2013

	
Totalt	antal	nyantagna	per	forskningsämnesgrupp

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män	

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Biologi 2 50/50 1 0/100 1 0/100 1 0/100
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 43 37/63 32 22/78 35 14/86 49 20/80
Ekonomi och näringsliv 0 0 3 67/33 12 58/42 12 33/67
Elektroteknik och elektronik 50 16/84 39 18/82 41 12/88 62 23/77
Filosofi, etik och religion 0 0 2 50/50 1 0/100 1 0/100
Fysik 23 26/74 14 57/43 28 7/93 31 16/84
Historia och arkeologi 2 100/0 1 100/0 0 0 4 75/25
Hälsovetenskap 7 14/86 1 100/0 3 100/0 2 50/50
Industriell bioteknik 12 33/67 14 50/50 20 50/50 14 57/43
Kemi 18 39/61 15 40/60 9 44/56 7 57/43
Kemiteknik 13 31/69 24 38/63 34 32/68 20 35/65
Konst 7 57/43 2 0/100 4 75/25 1 100/0
Maskinteknik 38 29/71 45 36/64 34 29/71 28 18/82
Matematik 15 7/93 9 22/78 12 25/75 6 67/33
Materialteknik 28 18/82 30 13/87 25 20/80 35 34/66
Medicinteknik 3 100/0 9 56/44 3 0/100 2 100/0
Naturresursteknik 3 67/33 6 17/83 6 33/67 4 75/25
Samhällsbyggnadsteknik 25 44/56 34 35/65 33 42/58 33 39/61
Utbildningsvetenskap 3 0/100 3 67/33 4 75/25 0 0
Annan teknik 0 0 0 0 0 0 4 0/100
Totalt	antal	nyantagna 292 30/70 284 32/68 305 29/71 316 30/70

Totalt	antal	registrerade 2	004 30/70 2	074 31/69 2	168 30/70 2	184 30/70

2016 2015 2014 2013

	
Nyantagna	till	lic	per	forskningsämnesgrupp

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män	

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Biologi 1 0/100 0 0 0 0 0 0
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 1 0/100 2 0/100 3 0/100 3 0/100
Ekonomi och näringsliv 0 0 2 100/0 0 0 1 0/100
Elektroteknik och elektronik 2 0/100 0 0 3 0/100 3 0/100
Fysik 1 100/0 0 0 4 0/100 1 0/100
Industriell bioteknik 0 0 1 0/100 3 0/100 2 50/50
Kemi 0 0 1 100/0 0 0 2 100/0
Kemiteknik 1 0/100 2 50/50 4 25/75 7 29/71
Konst 1 100/0 0 0 2 100/0 0 0
Maskinteknik 3 33/67 0 0 5 20/80 4 0/100
Matematik 0 0 1 0/100 0 0 0 0
Materialteknik 5 20/80 5 20/80 2 0/100 4 50/50
Medicinteknik 1 100/0 0 0 0 0 0 0
Naturresursteknik 2 50/50 5 20/80 1 0/100 0 0
Samhällsbyggnadsteknik 8 50/50 15 47/53 10 30/70 15 47/53
Utbildningsvetenskap 1 100/0 2 100/0 2 100/0 0 0
Annan teknik 0 0 0 0 0 0 1 0/100
Antagna	till	lic 27 41/59 36 42/58 39 23/77 43 33/67

Källa: Ladok
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kvinnor och 10 661 män. Av det totala antalet sökande har 17 
inte angivit kön. Rekrytering till utbildning på forskarnivå 
sker även utan föregående annonsering. Det gäller då stipen-
diater, doktorander som finansieras via samarbeten med 
industrin med flera samt doktorander inom framför allt 
internationella utbildningssamarbeten.

Antagning 
Enligt kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 ska totalt 1 750 
doktorander antas under perioden.

Under 2016 antogs 292 (284) doktorander. Andelen kvinnor 
var 30 (32) procent och andelen män 70 (68) procent. Av de 
nyantagna forskarstuderande är nio procent antagna med 
mål att avlägga licentiatexamen. Av dessa är 41 procent kvin-
nor och 59 procent män. Totalt under perioden 2013–2016 har  
1 197 doktorander antagits, vilket är långt från målet 1 750. I 
samband med att utvecklingsplanen förlängdes till att även 
omfatta 2017 reviderades målet till 1 450.

Av årets nyantagna har 34 (44) forskarstuderande, varav 26 
procent kvinnor och 74 procent män, sin huvudsakliga verk-
samhet utanför högskolan och bedriver forskarutbildningen 
inom ramen för sin anställning (företagsdoktorander). 
Arbetsgivaren kan vara privat eller offentlig.

Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå under 
2016 hade 32 (34) procent eller 94 (96) personer en kth-exa-
men. Bland dem är det vanligast med en civilingenjörsexa-
men. Av de nyantagna med kth-examen har 51 (53) procent 
en civilingenjörsexamen och 49 (46) procent en master- eller 
magisterexamen. Av de nyantagna under 2016 har 48 (47) pro-
cent 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 möjliga skäl. 
En delförklaring kan vara ökade kostnader för studiefinan-
siering. Vidare har kth betydligt färre studenter på master-
program, utan föregående antagning till civilingenjörspro-
gram, sedan studieavgifter infördes. Antalet nyantagna till 
forskarutbildning med en master- eller magisterexamen 
från kth som förutbildning har minskat, från 90 år 2012, till 
46 år 2016. Vidare har även antalet nyantagna med en civilin-
genjörsexamen från kth minskat.

Aktivitetsgrad och studiefinansiering 
Av samtliga 2 004 registrerade på utbildning på forskarnivå 
under 2016 har 1 792 doktorander haft en aktivitetsgrad på 
minst 50 procent och 1 984 en aktivitetsgrad på minst tio pro-
cent.

Under 2016 var doktorandanställning den fortsatt domine-
rande formen av studiefinansiering. Vid årets slut hade 1 107, 
eller 61 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.

Av de studerande på forskarnivå försörjer sig 13 procent 
genom förvärvsarbete med anknytning till utbildningen 
(företagsdoktorander), fyra procent genom annan tjänst 
inom högskolan och 14 procent genom stipendier på hel- eller 

Figur 12

Licentiat- och doktorsexamina 2005–2016

 Doktorsexamen
 Licentiatexamen

Källa: Ladok
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deltid. Nio procent finansierar, på hel- eller deltid, sina stu-
dier på annat sätt. En stor del av de doktorander som har sin 
studiefinansiering genom stipendier får dessa genom China 
Scholarship Council. 

KTH:s doktorsprogram 
Doktorsprogrammen etablerades 2011 och är idag 30 till anta-
let. Samtliga nya doktorander antas till ett doktorsprogram 
eller ett program som kth ger i samarbete med en eller flera 
parter. Syftet med doktorsprogrammen är att säkra kvalite-
ten på utbildningen genom en organiserad studiestruktur. 
För att få inrätta ett doktorsprogram ställs ett antal kvali-
tetskrav när det gäller syfte, målgrupp och innehåll med 
mera. Doktorsprogrammen har stöd på kth:s skolor och 
införandet var gynnsamt för kvaliteten inom utbildningen 
på forskarnivå. Under 2016 påbörjades en översyn av all-
männa studieplaner för ämnen på forskarnivå inrättade vid 
kth. Mer finns att läsa i avsnittet Kvalitetsarbete.

Studentmobilitet inom utbildning på forskarnivå 
Det internationella inslaget i kth:s utbildning på forskar-
nivå är stort. Av de nyantagna till kth:s utbildning på fors-
karnivå 2016 har cirka 50 procent en behörighetsgivande exa-
men från ett annat land än Sverige. Under året tillbringade 
knappt 300 doktorander minst en vecka utomlands och 
drygt 350 utländska doktorander tillbringade minst en vecka 
på kth.

Examina 
kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 anger 1 000 doktorsexa-
mina som mål för perioden. Under 2016 examinerades 279 
(328) doktorer och 100 (122) licentiater. Av de examinerade 
doktorerna är 28 (31) procent kvinnor och 72 (69) procent män. 
Av dem som avlagt licentiatexamen är 31 (31) procent kvinnor 
och 69 (69) procent män. Av årets doktorsexamina är 10 (4) 
utfärdade gemensamt med andra universitet. Totalt under 
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Figur 13

Licentiat- och doktorsexamina 2013–2016

Licentiatexamina	per	forskningsämnesgrupp 2016 2015 2014 2013

	
Ämnesgrupp

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Biologi 1 100/0 1 100/0 4 50/50 0 0
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 9 22/78 12 25/75 12 25/75 12 50/50
Ekonomi och näringsliv 1 100/0 0 0 0 0 0 0
Elektroteknik och elektronik 24 8/92 9 22/78 18 22/78 19 11/89
Filosofi, etik och religion 0 0 1 0/100 3 33/67 2 0/100
Fysik 5 40/60 6 50/50 5 40/60 4 50/50
Historia och arkeologi 0 0 0 0 1 0/100 0 0
Hälsovetenskap 1 100/0 1 0/100 4 50/50 3 33/67
Industriell bioteknik 2 50/50 0 0 2 50/50 5 40/60
Kemi 2 100/0 0 0 3 67/33 2 50/50
Kemiteknik 3 33/67 9 67/33 8 50/50 5 20/80
Konst 0 0 0 0 1 100/0 0 0
Maskinteknik 7 57/43 25 16/84 13 8/92 17 12/88
Matematik 3 0/100 6 0/100 5 20/80 2 0/100
Materialteknik 15 33/67 27 26/74 25 24/76 27 15/85
Medicinteknik 0 0 0 0 1 0/100 0 0
Naturresursteknik 4 25/75 5 40/60 4 25/75 6 50/50
Samhällsbyggnadsteknik 23 35/65 19 42/58 14 36/64 29 38/62
Utbildningsvetenskap 0 0 1 100/0 2 50/50 2 50/50
Totalt 100 31/69 122 31/69 125 30/70 135 27/73

Doktorsexamina	per	forskningsämnesgrupp 2016 2015 2014 2013

	
Ämnesgrupp

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Totalt	
antal

Andel	(%)	
kvinnor/män

Biologi 6 50/50 2 50/50 2 50/50 2 50/50
Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 35 26/74 26 31/69 33 33/67 16 6/94
Ekonomi och näringsliv 12 50/50 3 67/33 7 43/57 5 80/20
Elektroteknik och elektronik 40 20/80 41 12/88 53 9/91 53 19/81
Filosofi, etik och religion 1 0/100 2 0/100 2 50/50 1 100/0
Fysik 19 16/84 23 39/61 17 24/76 13 15/85
Historia och arkeologi 0 0 0 0 0 0 4 25/75
Hälsovetenskap 3 67/33 7 43/57 3 67/33 1 0/100
Industriell bioteknik 8 38/62 16 63/37 10 60/40 13 23/77
Kemi 16 56/44 31 42/58 19 26/74 8 63/37
Kemiteknik 20 55/45 36 39/61 28 43/57 29 45/55
Konst 3 100/0 1 0/100 1 100/0 1 0/100
Maskinteknik 21 19/81 34 24/76 32 9/91 24 8/92
Matematik 10 10/90 12 33/67 10 30/70 8 25/75
Materialteknik 38 13/87 43 28/72 31 19/81 34 24/76
Medicinteknik 4 0/100 2 0/100 0 0 4 50/50
Naturresursteknik 10 10/90 9 44/56 8 38/62 10 10/90
Samhällsbyggnadsteknik 29 24/76 37 24/76 23 26/74 26 31/69
Utbildningsvetenskap 1 100/0 3 33/67 0 0 0 0
Annan teknik 3 33/67 0 0 0 0 0 0
Totalt 279 28/72 328 31/69 279 26/74 252 25/75

Varav utfärdad som gemensam examen 10 20/80 4 25/75 5 0/100 0 0

Källa: Ladok
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perioden 2013–2016 har kth utfärdat 1 138 doktorsexamina, 
det vill säga över det uppsatta målet på 1 000. kth:s revide-
rade utvecklingsplan för 2013–2017 har som mål 1 450 doktors-
examina totalt.

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 2016 har 34 (39) procent tidigare 
avlagt en licentiatexamen. kth:s bedömning är att en tek-
nisk licentiatexamen har hög relevans för anställningar 
inom industrin.

Beräkningar av studietiden för studenter som avlägger en 
forskarexamen visar att nettostudietiden under 2016 var 4,3 
(4,3) år för doktorsexamen, och 2,6 (2,7) år för licentiatexa-
men. Kvinnor har något kortare nettostudietid än män för 
licentiatexamina och män något kortare nettostudietid än 
kvinnor för doktorsexamina. Beräkningarna av studietiden 
är gjorda enligt de rutiner som tillhandahålls genom studie-
dokumentationssystemet Ladok.

Nationella	samarbeten	

Förutsättningar för utbildningssamarbeten 
Enligt kth:s utvecklingsplan för 2013–2017 ska kth utveckla 
strukturer för utbildningssamarbeten. kth har tagit fram 
ett internt regelverk samt stöddokument och handlägg-
ningsordning. kth har även inrättat en beredningsgrupp för 
utbildningssamarbeten.

Återrapporteringskrav:	Universitet	och	högskolor	som	har	tillstånd	att	
utfärda	förskollärar-	och	lärarexamina	ska	planera	för	dimensioneringen	
av	olika	inriktningar	och	ämneskombinationer	så	att	den	svarar	mot	
studenternas	efterfrågan	och	arbetsmarknadens	nationella	och	regionala	
behov.	Åtgärder	och	vilka	överväganden	som	har	gjorts	för	att	informera	
och	vägleda	studenterna	i	detta	val	ska	redovisas	i	årsredovisningen.	(RB)

Civilingenjör och lärare 
Utbildningsprogrammet Civilingenjör och lärare ges sedan 
2011 i samarbete med Stockholms universitet (su). Program-
met leder fram till såväl en civilingenjörsexamen som en 
ämneslärarexamen för gymnasieskolan i matematik och ett 
av ämnena fysik, kemi eller teknik. kth har examensrätt för 
båda examina. Rekryteringen till programmet har varit sta-
bil. Höstterminen 2016 påbörjade 57 studerande utbild-
ningen. Andelen kvinnor av nybörjarna var 44 procent och 
andelen män 56 procent. Under 2016 har 12 studenter exami-
nerats från programmet. 

Utbildningsprogrammet Civilingenjör och lärare, som 
gavs mellan 2002—2010, var en utbildning på regeringens 
uppdrag (u2002/1041/uh) där su utfärdar lärarexamen och 
kth civilingenjörsexamen till dem som fullföljer program-
met. kth hade inte examensrätt för lärarexamen under de år 
detta program var aktuellt. Från detta program har kth och 
su tillsammans examinerat 10 studenter 2016. Under året har 

en större alumnundersökning genomförts med enkäter och 
intervjuer. Resultaten visar att alumnerna trivs på sina 
arbetsplatser. De är uppskattade i både lärar- och ingenjörs-
rollerna och undersökningen visar att de snabbt får stort 
ansvar i skolor och företag. En majoritet har upplevt sig som 
gynnade på arbetsmarknaden.

Ämneslärarutbildning 
Från höstterminen 2016 är ämneslärarprogrammet på kth 
vilande och ingen antagning kommer att ske. Trots omfat-
tande rekryteringsinsatser under åren 2013–2015 var intres-
set från presumtiva studerande lågt. kth kommer dock att 
fortsätta bidra till lärarutbildningen inom teknikämnet i 
samarbete med su.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU 

Återrapporteringskrav:	Antalet	programnybörjare	ska	vid	universitet	och	
högskolor	öka	på	de	utbildningar	som	framgår	av	bilaga	7	till	reglerings-
brevet	(anmärkning:	för	KTH	gäller	detta	kompletterande	pedagogisk	
utbildning).	Utbyggnaden	ska	genomföras	under	2015	och	2016	och	ska	
redovisas	i	årsredovisningen.
Utbildningsprogrammet Kompletterande pedagogisk 
utbildning (kpu) omfattar 90 högskolepoäng och leder till 
ämneslärarexamen för gymnasieskolan eller grundskolans 
årskurs 7–9 i något eller några av undervisningsämnena 
fysik, kemi, matematik och teknik. För att antas till pro-
grammet krävs tillräckliga akademiska meriter i dessa 
ämnen. Kompletterande pedagogisk utbildning startade på 
kth för första gången i juni 2016. Utbildningen hade 332 för-
stahandssökande och 41 registrerade nybörjare. Vid årets 
slut är drygt 30 studenter aktiva. Programmet ges på deldis-
tans, med undervisning på kth några dagar per månad. 
Övrig tid ägnas åt självstudier eller undervisning via en 
webbplattform. Vissa delar av utbildningen ges av su. Pro-
grammet går även under sommarterminerna vilket innebär 
att en student som börjar i juni kan vara färdig lärare i slutet 
av augusti året efter. En tredjedel av utbildningen utgörs av 
så kallad verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär att 
studenterna är på plats i en skola där de under handledning 
deltar i det dagliga arbetet.

Återrapporteringskrav:	KTH	har	tillsammans	med	Stockholms	universitet	
fått	i	uppdrag	att	anordna	kompletterande	pedagogisk	utbildning	som	
leder	till	ämneslärarexamen	för	personer	med	examen	på	forskarnivå,	
under	perioden	2016–2021.	En	redogörelse	för	utbildningarnas	genomför-
ande	ska	årligen	lämnas	i	lärosätenas	årsredovisningar.
Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
examen på forskarnivå är upplagd som en gemensam utbild-
ning som leder till en gemensam examen. Programmet löper 
över 12 månader med förhöjd studietakt. De som antas till 
utbildningen har möjlighet att få ett särskilt utbildningsbi-
drag under studietiden. Inför utbildningens start i januari 
2017 anmälde sig 238 förstahandssökande till 25 planerade 
platser.



24  |  KTH:S ÅRSREDOVISNING 2016

U T B IL D NIN g

Samarbete med konstnärliga högskolor 
Enligt kth:s utvecklingsplan för 2013–2017 ska samarbetet 
med konstnärliga högskolor, i synnerhet Konstfack, utveck-
las. År 2011 undertecknades en avsiktsförklaring om fördju-
pat samarbete inom utbildning och forskning mellan kth 
och Konstfack. Under 2013 inrättades ett doktorsprogram på 
kth där Konstfack står för en betydande del av utbild-
ningen. Utbildningen har fokus på skärningspunkten mel-
lan konst, teknik och design. De första doktoranderna 
antogs under 2014. Fem doktorander följer för närvarande 
programmet. Kurser inom programmet ges både vid kth 
och vid Konstfack. Vidare har ett fördjupat samarbete inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inletts. För att 
erbjuda doktorander, handledare och forskare en bra 
gemensam miljö planeras det för etablering av en centrum-
bildning i samverkan mellan kth, Konstfack och andra 
konstnärliga högskolor. Under 2016 har en projektgrupp 
arbetat med framtagande av vision och organisationsplan 
för denna centrumbildning. Vidare har en avsiktsförklaring 
om fördjupat samarbete inom utbildning och forskning teck-
nats med Kungliga Musikhögskolan.

Licentiatutbildning i samarbete med externa intressenter 
kth har startat en forskarskola, Professional Licentiate of 
Engineering School (pleng), med licentiatexamen som mål 
och i nära samarbete med industrin och andra externa 
intressenter. Forskarskolan vänder sig främst till yrkesverk-
samma som vill utbilda sig för ledande positioner inom 
forskning och utveckling. En pilotomgång med sju antagna 
doktorander på kth pågår fortfarande. I pilotomgången 
ingår förutom kth även Blekinge Tekniska högskola och 
Örebro universitet. kk-stiftelsen har beviljat finansiering för 
pilotomgången. Under 2017 övergår forskarskolan till perma-
nent verksamhet vid kth.

Övriga samarbeten 
kth och Mittuniversitetet träffade i januari 2011 en överens-
kommelse för att tillsammans stärka civilingenjörsutbild-
ningen. Överenskommelsen gäller till och med 2017. Samar-
betet innebär att studerande, efter tre inledande år inom 
civilingenjörsutbildningen som Mittuniversitetet ansvarar 
för, kan fortsätta på vissa masterprogram på kth. Höstter-
minen 2016 påbörjade 14 (6) studenter från Mittuniversitetet 
masterprogram på kth.

kth och Stockholms universitet (su) ingick 2012 en över-
enskommelse om gemensam utbildning på masternivå i 
matematik som ska leda till gemensam examen. Hösten 2016 
påbörjade 13 (41) studenter programmet och sju studenter tog 
ut examen.

Ett trepartssamarbete inom utbildning mellan kth, Karo-
linska Institutet och su etablerades 2014 med utgångspunkt 
från Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Stockholm. 
Utbildningssamarbetet sker inom ramen för ett masterpro-
gram som ska leda till gemensam examen. De första studen-
terna började hösten 2015. Hösten 2016 påbörjade 20 (6) stu-
denter programmet.

kth och Karolinska Institutet driver sedan 2014 en gemen-
sam utbildning på forskarnivå inom Medicinsk teknologi. 
Samarbetet leder till gemensam examen. Under 2016 antogs 
två doktorander och två doktorsexamina har utfärdats 
under året.

Internationella	samarbeten	

Strategiska samarbetspartner och nätverk
kth:s utvecklingsplan för 2013–2017 anger som mål att kth 
ska ha åtta internationella strategiska universitetspartner 
2017. I dagsläget har kth beslutat att samarbeta med sex stra-
tegiska partner: University of Illinois at Urbana-Champaign 
i usa, Aalto-universitetet i Finland, Nanyang Technological 
University i Singapore, Shanghai Jiao Tong University i 
Kina, The Hong Kong University of Science and Technology 
i Hong Kong samt University of Tokyo i Japan. En koordina-
tor finns utsedd för varje samarbete och gemensamma sats-
ningar har initierats inom såväl utbildning som forskning.

kth hade under 2016 ordförandeskapet i nätverket Nordic 
Five Tech (n5t) och under året arrangerades en workshop 
vid kth på temat Leadership for quality enhancement and 
development of engineering education med deltagare från 
nätverkets fem universitet.

kth deltar i nätverket Deans Forum tillsammans med 
bland andra mit, University of Cambridge, University of 
California och University of Tokyo. I oktober besökte kth:s 
rektor University of Cambridge för att diskutera bland annat 
former för samarbete med näringslivet.

cluster är ett nätverk som består av 12 tekniska universi-
tet i Europa. Under 2016 arrangerade cluster och de 18 kine-
siska universiteten inom plattformen Sino-European Engi-
neering Platform (s3ep) en konferens med temat eu co2 
neutral by 2040. En sommarskola anordnades i augusti på 
kth och tu Eindhoven för 60 doktorander från Europa och 
Kina. cluster har stöttat gemensamma projektansökningar 
inom Erasmus+ och två strategiska partnerskapsprojekt 
startade under hösten.

Inom nätverket Magalhães, bestående av 35 universitet i 
Latinamerika och Europa, koordinerar kth den projekt-
grupp som främjar gemensamma projektansökningar för 
externfinansiering bland annat inom Erasmus+.

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 
kth deltar i fyra av eit:s kunskaps- och innovationsgrupper 
(kic), inom områdena ict (eit Digital), energi (eit InnoEn-
ergy), material (eit Raw Materials) och hälsa (eit Health). Se 
även avsnittet Forskning.

För eit Digital gäller att kth fortsatt ansvarar för antag-
ning, studieuppföljning och examination medan ledning, 
ekonomisk ersättning samt delar av rekrytering och pro-
gramutveckling har tagits över av eit Digital centralt.

Under året antogs 699 (771) studenter till masterprogram-
met inom eit Digital. 289 (292) påbörjade sina studier vid 
något av de 19 partneruniversiteten inom konsortiet, varav 26 
(24) procent kvinnor och 74 (76) procent män.
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Andelen egenbetalande studenter motsvarar 38 (13) pro-
cent. Övriga studenter tar emot någon form av stipendium 
från eit Digital eller är studenter från eu/ees/Schweiz och 
därmed befriade från studieavgifter. Studenterna kommer 
från 44 olika länder vilket bekräftar att rekryteringsbasen är 
bred. Av de totalt 289 studenterna påbörjade 62 (74) sina stu-
dier vid kth. Efter att ha tillbringat sitt första läsår på något 
av partneruniversiteten påbörjade 74 (45) studenter sitt andra 
läsår på kth under 2016. 

Inom eit InnoEnergy erbjuds sju masterprogram varav 
kth deltar i fem. Hösten 2016 påbörjade 84 (73) studenter sitt 
första år på kth. 15 (24) studenter påbörjade andra året av 
sina studier på kth efter ett år på något av partneruniversi-
teten. Under året fanns totalt 158 studenter registrerade på 
kth inom eit InnoEnergy.

Erasmus+ och Erasmus Mundus 
I 2016 års utlysning inom Erasmus+ beviljades kth ett antal 
projekt som koordinator eller partner.

Inom området kapacitetsuppbyggnad kommer kth att 
koordinera ett nytt projekt och delta i 13 nya projekt som 
partner. Dessa nya projekt har bredare geografisk spridning 
än de tidigare och inkluderar Kina, Indien och Sydostasien.

kth beviljades även 33 mobilitetsstipendier för utomeuro-
peiskt utbyte av studenter och personal med universitet i 
Indien, Kirgizistan, Kuba, Tanzania och Thailand. Liksom 
tidigare år erhöll kth också ett stort antal stipendier för 
mobilitet inom Europa för studier, praktik och personalut-
byte.

kth koordinerar ett strategiskt partnerskap som involve-
rar sex cluster-universitet. Projektet inriktas på att stu-
dera det extra värde och den ökande anställningsbarhet som 
är kopplad till program med dubbel examen. kth koordine-
rar även ett strategiskt partnerskap med fyra cluster-uni-
versitet och fem grundskolor i Europa. Projektet syftar till 
att arbeta för ökad jämställdhet och breddad rekrytering 
inom naturvetenskap och teknik (stem). Påbörjade projekt 
och aktiviteter som ingick i eu-programmet Tempus ingår 
numera i Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. kth medverkar 
för närvarande i sex Tempusprojekt i Asien, Nordafrika, 
Mellanöstern och på västra Balkan vilka kommer att avslu-
tas under 2017.

Totalt koordinerar kth tre och deltar som partner i 20 pro-
jekt inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad sedan tidigare. 
Projekten handlar om utveckling av nya utbildningar inom 
teknik, miljö och hållbar utveckling, geografiska informa-
tionssystem, geoinformatik, företagssystem samt utveckling 
av infrastruktur för stöd till studenter, innovationer och uni-
versitetsförvaltning.

Totalt 163 (245) Erasmus Mundus Action 1-studenter fanns 
registrerade under 2016. De fem masterprogram inom Eras-
mus Mundus som kth koordinerat sedan 2009 har slutrap-
porterats till eu-kommissionen hösten 2016. Programmen 
har bidragit till kth:s utveckling av och kompetens i att 
genomföra gemensamma program. De fem doktorsprogram-
men, varav kth koordinerar tre, fortlöper utan nyantagning 
med årliga disputationer fram till 2020.

Linnaeus-Palme 
Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram med 
syfte att stimulera bilaterala utbyten mellan lärosäten i Sve-
rige och utvecklingsländer. kth har för 2016–2017 beviljats 
två projekt om sammanlagt cirka 40 mnkr inom ramen för 
programmet.

Research Training Partnership Programme, Sida 
Inom Sidas forskningssatsning av bilaterala samarbeten 
beviljades kth under 2016 två projekt med Eduardo Mond-
lane University i Maputo, Moçambique. I Tanzania har kth 
sju projekt, fördelade mellan Ardhi University och Univer-
sity of Dar es Salaam och i Uganda har kth tre pågående 
projektsamarbeten med Makerere University. Inom de bila-
terala programmen kommer kth bland annat att ta emot och 
handleda doktorander från Tanzania, Moçambique och 
Uganda samt arbeta med uppbyggnad av masterprogram.

Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) 
kth ingår i projektet Swedish Academic Collaboration 
Forum (sacf) i samarbete med Lunds universitet, Chalmers, 
Uppsala universitet, Linköpings universitet och Stockholms 
universitet. Projektet delfinansieras av stint (Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och forskning) och 
syftet är att främja samarbete inom forskning med partner i 
särskilt utvalda länder. Forskningsseminarier har under 
2016 ägt rum i Indonesien och Brasilien.

Marie Skłodowska-Curie 
Marie Skłodowska-Curie ingår i eu:s ramprogram Horisont 
2020 och är det viktigaste mobilitetsprogrammet för dokto-
rander och forskare. kth:s forskare har under 2016 inbjudits 
till ett stort antal ansökningar inom Marie Skłodowska-
Curie tack vare väletablerade kontaktnät och internationellt 
välkänd spetskompetens. Under 2016 beviljades sju nya pro-
jekt med kth som deltagare. Totalt var kth under året med i 
36 projekt inom programmet.
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Forskning
Målsättningar	
I kth:s utvecklingsplan 2013–2016 fastslås att kth genom 
excellens i forskning och utbildning och i nära samverkan 
med det omgivande samhället ska stärka sin position som ett 
av Europas främsta tekniska universitet.

Följande konkreta mål anges för vad kth ska uppnå under 
perioden 2013–2016:
• 400 mnkr i årlig internationell forskningsfinansiering. 

(2016: 275 mnkr i bidragsintäkter)
• 270 mnkr årlig forskningsfinansiering från svenska och 

utländska företag. (2016: 146 mnkr i bidragsintäkter och  
66 mnkr i erhållna uppdragsintäkter)

• 20 nya erc-bidrag under perioden 2013–2016. (2013–2016: 
19 erc-bidrag)

• 25 procent ökad citerings- och publiceringsgrad. (Publice-
ringar, fraktionaliserat: 2013: 1 466, 2015: 1 489. Citerings-
grad 2013: 1,15, 2015: 1,10)

Extern	forskningsfinansiering	
kth har en hög andel externfinansiering, såväl från den 
offentliga sektorn som från andra aktörer i Sverige och 
utomlands. Svenska och utländska företag bidrar till den 
externa finansieringen genom engagemang i många forsk-
ningsprojekt. Företagssamarbeten innebär i de flesta fall inte 
att finansiering sker från företagen, utan bygger på att de 
bidrar med arbetsinsatser. Ett växande samarbete med före-
tagssektorn behöver inte medföra ökade inkomster direkt 
från denna sektor. kth har sedan flera år arbetat med att 
skapa starka strategiska partnerskap med företag, där 

forskningsfinansieringen blir en del av samarbetet, exem-
pelvis genom centra eller genom forskningsprojekt. 

Se vidare avsnittet Samverkan.

EU-finansiering 
Den internationella forskningsfinansieringen står för cirka 
nio procent av forskningsintäkterna. eu är den huvudsak-
liga finansieringskällan. Den internationella forskningsfi-
nansieringen inkluderar också andra finansiärer inom eu, 
amerikansk finansiering och till en mindre del bidrag från 
andra regioner och överstatliga organisationer såsom fn. 

EU:s ramprogram Horisont 2020 har under 2016 kommit in 
på sitt tredje år och antalet beviljade projekt ligger på en sta-
digt hög nivå. kth är det svenska universitet som erhållit 
flest projekt från Horisont 2020 under de första åren. Finan-
sieringsmässigt är kth på tredje plats bland de svenska uni-
versiteten under samma period. 

Masterstudenter vid kth har under 2016 tagit fram ett 
visualiseringsverktyg åt Vinnova. Det ligger nu på Vinnovas 
webbsida. Med hjälp av visualiseringsverktyget är det enkelt 
att söka på projekt, finansiering och samarbetspartners. 
Sökningarna kan göras på olika nivåer som land, universi-
tet, projekt, eller utifrån olika program inom Horisont 2020. 
Verktyget kan användas till exempel i syfte att förstå vilka 
partner som kan vara intresserade av att delta i ett visst pro-
jekt eller som ett analysverktyg för att bättre förstå var stöd 
behöver ges. I Figur 14 visas svenska universitets och hög-
skolors beviljade Horisont 2020-projekt i fallande ordning, 
fram till och med den senaste uppdateringen av databasen 
den 30 september 2016.

Figur 14

h2020viz.vinnova.se
Source: signed projecs eCORDA H2020 database. September 30 2016.
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Horisont 2020 lägger större vikt än tidigare ramprogram 
på att forskningen ska bidra till innovationer, ekonomisk 
tillväxt och arbetstillfällen. Forskningsprojektens möjlighe-
ter att åstadkomma detta är således en betydelsefull kompo-
nent för att nå framgång. kth har under året fortsatt arbeta 
med att bygga upp stöd kring hur de delar av forskningsan-
sökningar som rör påverkan och samverkan med samhället 
kan förbättras. Detta stöd ges i form av kurser, tematiska 
workshops och som stöd till enskilda forskare. Tematiska 
workshops anordnas av forskningsplattformarna i samar-
bete med kth:s skolor för att lyfta impactperspektivet. Stöd 
till enskilda forskare ges i samband med deras respektive 
ansökningar, framför allt till dem som avser att koordinera 
Horisont 2020-projekt. Under 2016 har cirka 280 ansökningar 
skickats in, varav 32 beviljats. kth koordinerar två av de nya 
projekten. Uppdelat på olika program i Horisont 2020 åter-
finns fyra inom erc (individuell banbrytande forskning),  
fyra inom Marie Skłodowska Curie (forskarrörlighet), samt 
24 inom mer traditionell forskningssamverkan som fokuse-
rar på samhällsutmaningar och utveckling av teknologiom-
råden.

I kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 finns målet att 20 nya 
erc-anslag ska komma kth-forskare till del under perioden. 
När perioden nu går mot sitt slut har kth beviljats 19 ERC-
anslag. Därutöver har ytterligare en forskare flyttat sitt Star-
ting Grant till kth under 2015. Till 2017 är målet 25 nya ERC-
anslag. 

Under 2016 har tre forskare beviljats anslag för Starting 
Grant, Danupon Nanaongkai vid skolan för datavetenskap 
och kommunikation, Peder Roberts vid skolan för arkitek-
tur och samhällsbyggnad samt Mahiar Max Hamedi vid 
skolan för kemivetenskap. I utlysningen för Proof of Concept 
2016 har Göran Stemme, skolan för elektro- och systemtek-
nik, beviljats anslag. Efter att årsredovisningen för 2015 
tagits fram beviljades Dan Henningson, skolan för teknik-
vetwenskap, anslag inom ramen för 2015 års utlysning av 
Advanced Grant. I utlysningen för Advanced Grant 2016 har 
tre kth-sökande gått vidare till steg 2 och resultat meddelas i 
mars 2017. En forskare erhöll högsta utvärderingsbetyg inom 
Consolidator Grant 2016 men ingen finansiering. 

Nationell externfinansiering 
Extern forskningsfinansiering från svenska finansiärer gäl-
lande vilken typ av forskning som stöds, vilka instrument 
som används och vilka finansiärer som kan vara aktuella för 
kth:s forskning fortsätter följa samma riktning som de 
senaste åren. kth har under året också varit fortsatt fram-
gångsrikt i att erhålla finansiering från Stiftelsen för Strate-
gisk Forskning, samt från Vetenskapsrådets stora utlysning, 
som båda i hög grad stödjer grundforskning.

Vetenskapsrådet har under 2016 beviljat kth bidrag om 210 
mnkr, varav 154 mnkr beviljades inom den stora utlysningen 
naturvetenskap och teknik. kth var återigen ett av de uni-
versitet som fick mest medel beviljat inom denna utlysning. 
Utöver detta beviljades den nationella forskningsinfrastruk-
turen för mikroskopi inom livsvetenskaperna 31 mnkr. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under 2016 bevil-
jat projektanslag till Fredrik Laurell, skolan för teknikveten-
skap, på 32 mnkr för projektet Multifunctional fiber optics, 
och Hans Hertz, skolan för teknikvetenskap, på 33 mnkr för 
projektet Molecular X-Ray Micro Imaging samt till Johan 
Håstad, skolan för datavetenskap och kommunikation, på  
32 mnkr, för projektet Approximability and proof complexity. 

Två unga kth-forskare har utsetts till Wallenberg Aca-
demy Fellows och erhåller vardera 7,5 mnkr under fem år för 
att koncentrera sig på sin forskning. De två forskarna är 
Emma Lundberg, skolan för bioteknologi och Shervin Bag-
heri, skolan för teknikvetenskap.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har under 2016 beviljat 
bidrag inom två ramprogram, Smarta system samt Material-
vetenskap. kth beviljades fem bidrag inom den först-
nämnda utlysningen. Dessa går till Dimos Dimargonas och 
Karl Henrik Johansson, båda vid skolan för elektro- och sys-
temteknik, som beviljades 32 mnkr vardera, Kristina Höök 
och Hedvig Kjellström, båda vid skolan för datavetenskap 
och kommunikation, som beviljades 33 mnkr respektive 22 
mnkr samt Dejan Kostic, skolan för informations- och kom-
munikationsteknik, som beviljades 27 mnkr. Inom det andra 
ramprogrammet beviljades Anna Finne Wistrand, skolan 
för kemivetenskap, 25 mnkr och Fredrik Laurell, skolan för 
teknikvetenskap, 30 mnkr. Inom utlysningen Framtidens 
forskningsledare beviljades tre unga kth-forskare anslag 
om 12 mnkr vardera. Dessa är Shervin Bagheri, skolan för 
teknikvetenskap, David Broman, skolan för informations- 
och kommunikationsvetenskap samt Thomas Crouzier, sko-
lan för bioteknologi.

Vinnova är också en viktig extern forskningsfinansiär för 
kth och har under 2016 beviljat bidrag om 164 mnkr. Där 
finns bland annat förnyade centrabidrag till kompetenscen-
trat Hero-M om 35 mnkr och till bimac Innovation om 14 
mnkr. kth har också erhållit koordineringsmedel för de 
strategiska innovationsområdena Medtech4Health om 
12 mnkr samt InfraSweden2013 om 10 mnkr, vilka kth koor-
dinerar. Inom ramen för utlysningar inom de strategiska 
innovationsprogrammen har kth beviljats projektmedel om  
27 mnkr. Övriga större externa forskningsfinansiärer är 
Energimyndigheten och Formas. 

Figur 15

Intäkter av bidrag till forskning
Största	finansiärerna	(mnkr) 2016 För	ändring	(%)

Vetenskapsrådet (VR) 318 -8
EU 249 -10
Wallenbergstiftelserna 180 30
Verket för innovationssystem (Vinnova) 169 8
Statens energimyndighet (STEM) 138 17
FORMAS 75 4

Källa: Agresso
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Centra	och	andra	särskilda	satsningar	
Centra är betydelsefulla för att utveckla konkurrenskraftiga 
forskningsmiljöer med industriellt relevanta problemställ-
ningar och för att bidra med nätverk för såväl seniora fors-
kare som doktorander. Ett centrum är en neutral samver-
kansplattform där olika parter enas om en gemensam 
verksamhetsplan och bidrar med resurser för genomföran-
det. Under 2016 har en intern utredning gjorts avseende 
centra, vilken för närvarande bereds vidare. Den invente-
ring som gjorts av antalet centrumbildningar med kth som 
huvudman visade att 36 uppvisat ekonomisk aktivitet under 
året. Antalet centra som finansieras av Vinnova har under 
2016 minskat, då tiden för finansieringen tagit slut. Vinnova 
utlyste under året nya medel för kompetenscentrum, både 
för befintliga centra samt nya centrumbildningar. kth 
centrum Hero-M har beviljats finansiering och ytterligare 
fyra kth-ansökningar har gått vidare i bedömningsproces-
sen och väntar på beslut från Vinnova våren 2017. Även Stif-
telsen för Strategisk Forskning utlyste medel för centrum-
bildningar, Industrial Research Centres. Tre kth-ansök- 
ningar har gått vidare i bedömningsprocessen och väntar  
på beslut.

kth Centrum för Byggeffektivitet har initierats under 
året. Centrets syfte är att utveckla en plattform för samar-
bete och utveckling inom byggeffektivitetsområdet mellan 
institutioner och skolor på kth, andra universitet, närings-
liv och samhälle. 

Ett Nordic Centre of Excellence – Råvaruutvinning och 
hållbara samhällen i Arktis, rexsac, har fått finansiering 
från Nordforsk. Centret kommer att jobba med nytänkande 
om hållbar utveckling och det leds av kth i samarbete med 
Stockholms universitet och Stockholm Environment Insti-
tute. 

Under året har ett centrum inom området tunga drivlinor, 
Powertrain Manufactoring for Heavy Vehicles Application 
Laboratory, i samarbete med Fraunhofer Instituten och rise 
(statens ägarbolag för de svenska forskningsinstituten) eta-
blerats. Till samarbetet är även flera av Sveriges största 
transportföretag knutna, Volvo, Scania, och Sandvik. Cen-
trat har även mottagit bidrag från Vinnova.

kth har etablerat kth Center for the Future of Places med 
huvudfinansiär Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stif-
telse, som finansierar centrets verksamhet med minst  
5 mnkr per år under fem år. Centret ska stärka forsknings-
miljön inom samhällsplanering och stadsutformning med 
inriktning på det offentliga rummet, särskilt säkerhet och 
den byggda miljöns påverkan på mental och fysisk hälsa. 

kth är huvudman för Wallenberg Centre for Protein 
Research efter beslut i december 2015 om finansiering med 
320 mnkr under åtta år från Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse. Totalt omfattar satsningen 510 mnkr. Det är ett 
samarbete mellan kth, Uppsala universitet och Chalmers. 
AstraZeneca ingår också som part i forskningssamarbetet. 
Målet är att utveckla framtidens målstyrda bioläkemedel 
genom att bland annat utnyttja den forskning som gjorts 
inom ramen för projektet Human Protein Atlas som under 
drygt tio år systematiskt kartlagt det mänskliga proteomet.

Som ett led i Stockholms Läns Landstings utveckling av 
Nya Karolinska har kth slutit en ramöverenskommelse med 
Philips Healthcare för att bygga upp ett samarbete inom i 
första hand bioteknik och life science generellt för att främja 
både medicinsk och teknisk forskning. Det innebär i sig inga 
direkta ekonomiska medel men förväntas underlätta samar-
betet mellan parterna inom området och leda till förbättring 
av till exempel medicinsk utrustning. Några utvecklingspro-
jekt har redan startat med externa bidrag.

Strategiska innovationsområden 
Strategiska innovationsområden är en satsning där ledande 
aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva 
pekar ut och definierar områden där de ser behov av en 
svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Regeringen 
pekar i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, på strate-
giska innovationsområden som en av de huvudsatsningar 
som görs för att lösa de stora samhällsutmaningar Sverige 
står inför. Vinnova finansierar sedan 2013, inom ramen för 
dessa områden, strategiska innovationsprogram och kth 
deltar i ett tiotal av de sjutton program som hittills etable-
rats. kth koordinerar två av dem, InfraSweden2030 som 
beviljades 2015 och det nya programmet Smart Sustainable 
Cities som beviljades 2016. Vinnovas minskningar inom de 
traditionella centramiljöerna ersätts till viss del genom 
väsentligt utökade satsningar inom strategiska innovations-
områden.

Strategiska forskningsområden 
kth ansvarar sedan 2010 för fem strategiska forskningsom-
råden samt deltar i ytterligare fem där annat universitet är 
huvudansvarig. Regeringen klargjorde i november i forsk-
ningspropositionen att alla de områden där kth medverkar 
kommer ges fortsatt finansiering. 

Satsningar med myndighetskapital 
Rektor beslutade om en satsning på 259 mnkr under fyra år,  
där den största delen finansieras av myndighetskapital, men 
även med tillskott av anslagsmedel. De flesta satsningarna 
har startat under 2016, dock under senare delen av året. Syf-
tet är att bidra till kth:s mål inom bland annat jämställdhet 
och hållbar utveckling. Satsningarna omfattade dels tolv 
anställningar som biträdande lektor inom strategiska områ-
den, dels (med tillskott av 35 mnkr av anslagsmedel) ett antal 
centrumbildningar. Dessa centra har inlett sin verksamhet 
under 2016 och återfinns inom områden som mjukvaruforsk-
ning, konst, teknik och design, rymdteknik, vatten samt cir-
kulär ekonomi.

Satsning på hållbar produktion i Södertälje 
kth:s Södertäljesatsning omfattar ny utbildning, ny forsk-
ning och ett nytt campus. Förutom kth deltar Scania, Astra-
Zeneca, Acturum och Södertälje kommun i satsningen. I 
korthet kan forskningsprofilerna sammanfattas under 
begreppet hållbar industri med tre olika inriktningar: led-
ning av processer och flöden, drift- och underhållsstrategier, 
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samt logistik och försörjningssystem. Fakulteten planeras 
att växa från 22 personer till cirka 60–80 personer fram till år 
2022, och merparten av de nyanställda kommer att ha både 
utbildning och forskning i sin tjänst. Utöver det nya dedice-
rade statliga fakultetsmedlen finns överenskommelser om 
finansiering från Scania, AstraZeneca och Acturum samt 
Wallenbergsfären med medel för professurer, och in-kind-
medel genom industridoktorander och adjungerade profes-
sorer. Södertälje kommun stöttar satsningen med medel för 
bland annat infrastruktur. 

Etableringen av forskningsorganisationen är i full gång 
och de första tjänsterna har utlysts under våren 2016. Två 
lektorer och två adjungerade professorer är på plats. Under 
hösten har ytterligare fyra anställningar hanterats, en pro-
fessur, två lektorat och en biträdande lektor. Under våren 
2017 börjar den första professorn sin verksamhet, liksom en 
biträdande lektor. Intervjuer pågår för ytterligare två profes-
surer, ett lektorat och en adjunkttjänst.  

Sommaren 2017 ska verksamheten flytta till de lokaler som 
renoveras och byggs i norra stadskärnan i Södertälje. I de 
nya lokalerna kommer kth:s verksamhet också att bli 
granne med nybildade Södertälje Science Park. Genom när-
heten till Södertälje Science Park finns potential för ytterli-
gare samverkan med näringsliv och samhälle. Redan nu  
arbetas det med ett regionalfondsprojekt kopplat till områ-
det Hållbara livsmedel inom Södertälje Science Park och här 
medverkar kth genom framför allt Leancentrum men också 
genom studentprojekt inom innovation och design-inrikt-
ningen på högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik i 
Södertälje.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) 
SciLifeLab är ett nationellt center för livsvetenskaplig forsk-
ning inom ämnesområdet molekylär biovetenskap som drivs 

gemensamt av kth, Karolinska Institutet, Stockholms uni-
versitet och Uppsala universitet. Uppdraget är att erbjuda 
svenska forskare tillgång till avancerade tekniska analyser 
av prover, stöd för dataanalys samt specialkompetens inom 
molekylär biovetenskap. Med forskningsinfrastrukturen 
som bas har SciLifeLab skapat en aktiv multidisciplinär 
forskningsmiljö som spänner brett, både vetenskapligt och 
geografiskt. Sedan januari 2016 har SciLifeLab också stärkt 
och utvidgat sin service vid sex svenska lärosäten utanför 
värduniversiteten. 

Regeringens satsning på SciLifeLab uppgår under 2016 till 
410 mnkr fördelat på 206 mnkr för nationell infrastruktur,  
52 mnkr för läkemedelsutveckling och 152 mnkr i strategiska 
forskningsmedel. 

Under 2016 har ett omfattande arbete genomförts för att 
utveckla verksamheten. Tidigare externa utvärderingar av 
hela centret samt en egeninitierad utvärdering av forsk-
ningsinfrastrukturen har lett till en omorganisation av led-
nings- och stödfunktioner för att skapa en tydligare ansvars-
fördelning och för att förbättra den nationella koordine- 
ringen av SciLifeLab:s forskning och infrastruktur. Dess-
utom har ett omfattande arbete gjorts för att organisera om 
infrastrukturen och förtydliga vad som ska erbjudas inom 
teknik och service framöver.

SciLifeLab:s största satsningar ligger inom dna-analys 
(genomik) och läkemedelsutveckling. Styrkan i SciLifeLab:s 
verksamhet är dock bredden av service som erbjuds, som 
bland annat omfattar proteomik, enkelcellanalyser och bio-
imaging, vilket stärker den internationella konkurrens-
kraften.

Bland SciLifeLab:s viktigaste resultat under 2016 är den 
svenska genkarta av hela arvsmassor som nu finns tillgäng-
lig i en publik databas. Genkartan ger en unik möjlighet för 
forskare och kliniker att få veta hur vanligt förekommande 

Figur 16

Professorer 2016
Nyanställda	professorer	(externt	utlysta)
Biokemisk teknologi
Fastighetsförvaltning
Teoretisk kemi

Kallade	till	professor
Teori för fasta material med användning inom energiområdet

Befordrade	till	professor
Analytisk filosofi
Datalogi
Datalogi med inriktning musikkommunikation
Elektrotekniska system med inriktning mot elektrotekniska materials 
användning
Funktionella organiska nanomaterial
Genteknologi
Industriell ekonomi med inriktning industriell dynamik
Industriell ekonomi och organisation
Integrerad produktutveckling
Kommunikationsnät
Mekanik

Närfältsoptik
Polymerteknologi
Signalbehandling
Strukturmekanik
Talkommunikation inriktning multimodala människoliknande system
Tillämpad fysik (3)
Transportanalys och transportpolicy

Nyanställda	gästprofessorer
Arkitektur med inriktning på arkitektonisk gestaltning
Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning

Nyanställda	adjungerade	professorer
Arkitektur med inriktning mot hållbar stadsutveckling
Betongbyggnad med inriktning mot produktion & anläggningsbyggande
Hållbart ledarskap och systematisk förbättring
Matematisk statistik med inriktning mot försäkringsmatematik
Synkrotronljusbaserad karakterisering i fiber- och polymerteknologi
Transportmodellering
Forskningspolitik

Källa: HR+
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genetiska varianter är i den svenska populationen, och där-
med lättare förstå vilka varianter som kan bidra till sjukdom.

Inom läkemedelsutveckling har antalet projekt fortsatt att 
öka, idag pågår 19 stycken. Som exempel kan nämnas ett 
partnerskap med ett internationellt läkemedelsbolag och ett 
projekt som har godkänts för kliniska studier.

SciLifeLab:s faciliteter har producerat data och analyser 
inom 3 718 projekt, som leds av forskare över hela landet, vil-
ket under 2016 genererat 681 publikationer. För att koordi-
nera de stora datamängder som produceras inom SciLifeLab 
och göra dem tillgängliga och spårbara har en särskild 
enhet, Data Office, inrättats.

Under 2016 har totalt 688 publikationer producerats av 
forskare knutna till SciLifeLab:s vetenskapliga miljö. 
Genomslaget för SciLifeLab:s publikationer, det vill säga 
citeringsgraden, är väl över världsgenomsnittet. 73 procent 

av SciLifeLab:s publikationer är internationella sampublika-
tioner. 

SciLifeLab har många samarbeten med olika aktörer inom 
industri, hälso- och sjukvård samt myndigheter. En samver-
kanskoordinator anställdes under 2016 för att utarbeta en 
strategi för SciLifeLab:s fortsatta samverkan med olika aktörer. 

Plattformen för diagnostik har utökat sin verksamhet och 
är nu knuten till universitetssjukhusen i Göteborg, Lund, 
Stockholm samt Uppsala. Under 2016 har storskaliga gene-
tiska analyser använts som ett komplement för att diagnosti-
cera över 1 000 patienter med ärftliga sjukdomar. Tekniken 
har även tillämpats för förfinad diagnostik, riskgruppering 
samt beslut om behandling med nya målinriktade cancerlä-
kemedel för mer än 1 500 patienter.

Mer information om verksamheten vid SciLifeLab finns 
att läsa i den separata årsrapporten som kth lämnar till 
regeringen.

Forskningsplattformar
De fem forskningsplattformarna (energi, informations- och 
kommunikationsteknologi, material, livsvetenskapernas 
teknologi samt transport) anknyter till kth:s strategiska 
forskningsområden. De syftar till att underlätta och stimu-
lera koordinering av skolövergripande aktiviteter och kom-
plexa och multidisciplinära/tvärvetenskapliga initiativ. 
Verksamheten är nu inne på sitt sjunde år och har blivit en 
integrerad del av kth:s forskningsstruktur. 

Plattformsorganisationen har varit en av förutsättning-
arna för det arbete som genomförts med den beviljade ansö-
kan om det strategiska innovationsprogrammet Smart Sus-
tainable Cities. Plattformsorganisationen möter också väl 
satsningarna på de globala samhällsutmaningar som både 
nationell finansiering och eu-finansieringen baseras på, till 
exempel hälsa och livsvetenskap, effektiv energianvänd-
ning, smarta gröna transporter, klimatutmaningen, digitali-
sering och hållbart samhällsbyggande.

Plattformarna har tagit fram strategier för 2016–2020 som 
man nu arbetar efter. De övergripande målen är att stimu-
lera, underlätta och initiera multidisciplinära forskningsak-
tiviteter, att öka den externa finansieringen genom fram-
gångsrika forskningsansökningar, att skapa och behålla 
externa och interna relationer, omvärldsbevakning, att vara 
delaktiga i strategisk planering av forskningsinfrastruktu-
rer och investeringar i framtida fakultet, samt att öka kth:s 
synlighet och erkännande. Var och en av plattformarna ska 
på bästa sätt arbeta för att uppnå målen.

Aktiviteter i form av plattformsdagar som vänder sig till 
externa och/eller interna deltagare har genomförts av alla 
plattformar. Möjlighet till medfinansiering av arbetet med 
stora forskningsansökningar erbjuds av vissa plattformar 
liksom hjälp med finansiering av nya centra i uppbyggnads-
fasen. Plattformarna tar också ett stort ansvar för relatio-
nerna med externa samarbetspartner när det gäller forsk-
ningssamarbete, både kth:s strategiska partner och andra 
aktörer. Bland annat har plattformarna arbetat aktivt under 

Figur 17

FORSKNING 2013–2016

Publikationer	1) 2016 2015 2014 2013

Antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer 3 000 3) 2 876 4) 2 725 2 579

Konferensbidrag	1)	

Antal refereegranskade  
konferensbidrag 2) 1 300 3) 1 232 4) 1 160 1 284

Uppdrag
Sakkunning
Nationellt 227 195 212 181
Internationellt 221 173 182 170

Opponent
Nationellt 168 129 112 99
Internationellt 202 236 164 145

Referee
Nationellt 304 190 192 244
Internationellt 3 040 3 692 4 119 3 782

1)  Värdena för 2016 års publikationer är uppskattade på basis av hur 
många publikationer som finns i DiVA och Web of Science i januari 
2017 i jämförelse med samma tidsperiod förra året. Tidigare år 
har sökning också gjorts i Scopus.  Värdena för konferensbidrag 
är svårare att uppskatta än för artiklar, bland annat på grund av 
att publikationsdatabaserna som KTH importerar från (Web of 
Science och tidigare år även Scopus) har en lång eftersläpning i 
registreringen av konferensbidrag.

2)  Antal som genomgått refereegranskning och publicerats som 
fullständiga papers i ett konferensmeddelande (proceedings), i en 
bok eller i en serie.

3)  Uppgiften är preliminär p.g.a. eftersläpning i registreringen i 
DIVA. Kommer att uppdateras i årsredovisningen för 2017.

4)  Uppgifterna har uppdaterats med en definitiv volym eftersom det 
är eftersläpning i registreringen i DIVA

Källa: KTH:s publikationsdatabas DIVA ( konferensbidrag och publi-
kationer). Övrigt från KTH:s skolor.
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året för att lägga grunden för ett tätare samarbete inom Hori-
sont 2020-projekt med kth:s strategiska samarbetspartner. 

European	Institute	of	Innovation	and																		
Technology	(EIT)	
kth är en huvudpartner i fyra av eit:s fem Knowledge and 
Innovation Communities (kic), inom områdena ict (eit 
Digital), energi (eit InnoEnergy), råmaterial (eit Raw Mate-
rials) och hälsa (eit Health). Digital och InnoEnergy har 
pågått sedan 2010 medan Raw Materials och Health etablera-
des 2015.

Engagemanget inom eit kic är strategiskt för kth och ett 
viktigt verktyg för att främja kth-forskares nätverk och 
samarbete med europeiska forskargrupper och industri-
partners. Det möjliggör dessutom en ökad förmåga till 
starka eu-ansökningar och en högre grad av eu-finansiering 
för kth.

eit kic drivs i ett nära samarbete mellan akademi och 
industri på europeisk nivå och koordineras via regionala 
noder. Verksamheten bygger på tre huvudgrenar: forskning, 
utbildning och affärsutveckling. kth är en av de partner 
som varit mest aktiva inom eit kic ända sedan starten.

En gemensam aktuell fråga för samtliga kic är planering 
av övergång till mer självförsörjande verksamhet. En tydlig 
trend är att utveckla moderorganisationen för kic mot en 
större självständighet, vilket görs på bekostnad av partners 
direkta inflytande över verksamheten. I takt med detta eta-
bleras de regionala noderna en efter en som egna juridiska 
personer under moderorganisationen och formellt fristå-
ende från sina kic-partner. Denna övergripande utveckling 
drivs på både av eit och av eu-kommissionen. kth tillsam-
mans med flera andra svenska partner (abb, Ericsson, sics, 
Uppsala universitet) har starkt ifrågasatt den nya modellen 
och konstaterat att denna utveckling lett till att incitamentet 
att delta i kic-arbetet dramatiskt minskat. För kth:s del 
innebär detta att det finansiella bidraget från eit kic mins-
kar i takt med möjligheten att påverka kic-verksamheten 
och att intresset för att delta i nya projekt minskar. Detta 
märks redan under 2016 och i prognosen för 2017.

Minskningen till trots är kth sammantaget fortfarande en 
mycket aktiv partner och medverkar i såväl utbildningspro-
gram, innovationsprojekt som stödverksamhet kopplade till 
affärsutveckling och startups.

Inom eit Digital har innovationsprojekten omstrukture-
rats i fyra nya delprogram: Digital Cities, Digital Industry, 
Digital Wellbeing samt Digital Infrastructure där kth haft 
sitt största engagemang under 2016. Projekten har inriktats 
på färre och större projekt. På utbildningssidan har kth 
tagit över en allt större del av koordinationen av mastersko-
lan, på kth benämnd masterprogrammet ict Innovation. 
Inom affärsutveckling har kth:s engagemang minskat efter-
som fokus flyttats från tidiga skeden till mer mogna små och 
medelstora företag och scale-ups. Under 2016 medverkade 
kth och andra svenska partner när den svenska noden 
anordnade ett framgångsrikt event kopplat till de svenska 
internetdagarna. 

Inom eit InnoEnergy har antalet innovationsprojekt med 
svenska huvudpartner, däribland kth, minskat. kth är 
fortfarande med i ett 15-tal innovationsprojekt varav endast 
ett tillkommit under 2016. eit InnoEnergy erbjuder sju mas-
terprogram varav kth deltar i fem. Inom affärsutvecklings-
grenen finns flera goda exempel på startup-företag som gått 
vidare i sin utveckling och uppmärksammats nationellt eller 
internationellt. Ett exempel är företaget Foreseeti ab som 
etablerades av kth-forskare kopplade till InnoEnergy. Fore-
seeti ab utsågs 2016 av Affärsvärlden och Ny Teknik till ett 
av Sveriges 33 mest lovande unga företag (33-listan). Fore-
seeti ab tilldelades även Almi Invests så kallade titthålsin-
vestering för unik produkt baserad på världsledande kth-
forskning. Ett annat exempel är Greenely, ett startup-företag 
inom InnoEnergy Highway Ventures. Företaget startades av 
några kth-studenter med stöd från kth Innovation. Green-
ely har fått flera nationella utmärkelser och det har lyckats 
etablera utvecklingssamarbete med Stanford University i 
usa. Greenely har fått ytterligare internationell uppmärk-
samhet i samband med att företagets vd nominerats av For-
bes som en av Europas 30 mest lovande yngre entreprenörer 
under 30 år.

eit Health och eit Raw Materials är båda i början av sin 
verksamhet men har under 2016 kunnat starta ett antal akti-
viteter och projekt inom såväl innovation och utbildning 
som affärsutveckling. kth:s engagemang är än så länge 
begränsat men förhoppningen är att det ska kunna växa 
med tiden och i takt med att kic-verksamheten inom dessa 
områden blir mer känd och etablerad. Under 2016 har kth 
tecknat avtal om fem projekt inom vardera eit Raw Materi-
als och eit Health. kth har också inlett en intern diskussion 
om hur man bättre kan använda eit Health för att finansiera 
utvecklingen av nya utbildningsinitiativ, speciellt av mooc-
karaktär.

Omvärldsförändringar
Både internationellt och nationellt finns ett ökat fokus på 
samverkansforskning och forskning inriktad på att lösa 
stora samhällsutmaningar. I båda fallen förväntas det ge 
resultat som kan bidra till att i högre grad påverka det omgi-
vande samhället. Forskningspropositionen som presentera-
des i november belyser forskningens betydelse för att bättre 
kunna hantera de stora samhällsutmaningar som Sverige 
och världen står inför, vikten av samverkan för att lösa dessa 
samt att i högre grad få forskningsresultaten att komma 
samhället till godo. Samverkansforskning, mellan universi-
tet och aktörer i det omgivande samhället, mellan olika 
forskningsområden och på ett internationellt plan framhävs 
i regeringens nya satsningar. Även forskningsfinansiärerna 
förväntas samverka mer i utformningar av program och 
utlysningar. kth har genom strategiska satsningar på bland 
annat breda lektorat och bred forskning stora möjligheter att 
ytterligare fördjupa forskningen utifrån de satsningar som 
görs både nationellt och internationellt.
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Forskningsinfrastrukturer 
Universiteten kommer att behöva ta ett större ansvar för 
finansiering av sin forskningsinfrastruktur enligt Veten-
skapsrådets nya modell för prioritering, finansiering och 
organisation av nationell och internationell forskningsinfra-
struktur som ersätter tidigare hantering sedan ett år till-
baka. Ansökningar avseende nya eller förlängda bidrag för 
nationell infrastruktur måste stödjas av minst tre universitet 
eller organisationer, som i konsortialavtal ska reglera bland 
annat ansvar och kostnader. Bland de första beviljade infra-
strukturansökningarna efter förändringen i systemet finns 
snic (nationell forskningsinfrastruktur för storskalig beräk-
ning och datalagring) där kth deltar i konsortiet, eftersom 
Parallelldatorcentrum (pdc) utgör en del av den nationella 
infrastrukturen. 

För att lösa de stora behov som finns och kommer att upp-
stå är det nödvändigt att i högre grad göra strategiska val 
avseende vilka infrastruktur-konsortier som kth bör ingå i 
och därmed bidra till med egen finansiering. De satsningar 
som görs på ess, max iv samt SciLifeLab kommer alla gene-
rera data i en mängd som inte förekommit tidigare, vilket 
både motiverar satsningar på e-science forskningsinfra-
strukturer samt möjliggör nya forskningsområden. Upp-
byggnaden av dessa tre internationella forskningsinfra-
strukturer i Sverige motiverar att kth strategiskt planerar 
för forskning som kan utnyttja de möjligheter de för med sig. 
Universiteten förväntas också tillgängliggöra sin övriga 
forskningsinfrastruktur i högre grad för andra användare.

Förändringar inom den externa forskningsfinansieringen 
De senaste åren har ett ökat fokus lagts på finansiering av 
tillämpad forskning där resultaten snabbare ska kunna tas 
upp och utnyttjas för en ökad konkurrenskraft. Samver-
kansforskning bidrar många gånger till att problemformule-
ringen blir mer relevant för slutanvändare och når därige-
nom en högre samhällsnytta. Detta kan nationellt 
exemplifieras genom tillkomsten av strategiska innovations-
program (sip), där företag, organisationer och institut ingår 
både i den större sammanslutningen som identifierar behov 
inom sektorn och i programkommittén där utlysningarna 
tas fram. Utlysningar finansieras av statliga finansiärer och 
parterna. De samverkansprojekt som finansieras har gene-
rellt en hög TRL-nivå. Satsningen i forskningspropositionen 
2016 på strategiska innovationsprogram förstärker ytterli-
gare denna utveckling. kth ingår sedan tidigare i program-
kommittén för InfraSweden samt i programkommittén för 
det under 2016 beslutade programmet Smart Sustainable 
Cities. 

Parallellt efterfrågas av forskningsfinansiärer i högre 
grad att forskningen de finansierar ska leda till påverkan på 
samhället. Det blir en utvärderingsfaktor även för forsk-
ningsprojekt som inte finansieras som samverkansprojekt. 
Vikten av tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan 
framhävs för att inkludera perspektiv i forskningsprojekt 
som annars kan gå förlorade. 

Samverkan genom etablering av centra har under flera år 
ökat i betydelse för kth. Forskningsinitiativ som växt fram 
genom kontakter mellan kth:s Development Office och pri-
vatpersoner eller företag kanaliseras ofta till centrum-sats-
ningar. Ett exempel är kth Center for the Future of Places 
som etablerades under 2016, med huvudfinansiär Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Med det nya finansieringsinstrumentet kompetenscentra 
avser Vinnova att finansiera färre men större centra. Till-
komsten av Industrial Research Centra som kommer finan-
sieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning kan eventuellt 
bidra till att antalet centra vid kth som är långsiktigt finan-
sierade kvarstår på samma nivå som tidigare. Ansökning-
arna för dessa utlysningar bereds för närvarande.

Exportkontroll
Som första universitet i Sverige har kth tagit fram och 
utvecklat ett exportkontrollprogram. Genom omvärldsför-
ändringar har det blivit allt mer aktuellt att belysa och han-
tera frågeställningar inom området exportkontroll. kth ska 
med utgångspunkt i gällande lagstiftning utreda om forsk-
ningsprojekt kan leda till produkter med dubbla använd-
ningsområden, som krigsmateriel, eller om de berör univer-
sitetets efterlevnad av sanktioner. 

Under 2016 har ett exportkontrollprogram antagits. Pro-
grammet innehåller organisation och ansvarsfördelning 
kring arbetet med exportkontrollrelaterade frågor. Arbetet 
kommer behöva vidareutvecklas de närmaste åren, i synner-
het då fler regeländringar väntas framöver. Kompetensut-
veckling av kth:s egen personal har bidragit till att en forsk-
ningshandläggare idag är så kallad certifierad 
exportkontrollmanager.

Drygt 40 projekt har omfattats av exportkontroll under 
2016, i form av olika typer av utredningar vilket är en viss 
ökning från förra året. Under året har kth även sökt export-
tillstånd för ett samarbete med Australien. 



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2016 | 33

F o R SK NIN g

Hedersdoktorer
kth:s fakultetsråd utsåg hedersdoktorer hösten 2016 med 
följande motiveringar:

Manfred Lindner, professor vid Max-Planck-Institut für  
Kernphysik, Heidelberg, Tyskland. 
Professor Manfred Lindner är initiativtagare till, och en av 
upphovsmännen bakom, ett av de mest använda simule-
ringsverktygen inom fenomenologisk neutrinofysik. Som 
partikelfysiker är han verksam inom såväl teori som experi-
ment. Manfred Lindners engagemang och arbete inom parti-
kelfysik har haft avgörande betydelse för forskningen inom 
partikel- och astropartikelfysik vid institutionen för teore-
tisk fysik på kth. Samarbetet har genererat ett antal gemen-
samma publikationer.

Claire J Tomlin, professor vid University of California, Berkeley.
Professor Claire J Tomlin är en exceptionell lärare och inspi-
ratör. Hon har ett stort internationellt engagemang och ett 
gediget driv som forskningsledare och visionär – inte minst 
inom det område som rör informationsteknikens ökade 
användning för att förbättra miljö och hälsa. Claire J Tomlin 
har som internationellt framstående lärare, forskare och 
ledare främjat kth:s verksamhet genom olika samarbeten 
inom hybrida reglersystem, cyberfysiska system och närlig-
gande områden inom informations- och kommunikations-
teknik samt mjukvaruteknik. Dessa viktiga forskningssam-
arbeten har genererat flera gemensamma publikationer. År 
2009 erhöll Tomlin Tage Erlanders gästprofessur. Det inne-
bar att hon tillbringade en givande period på kth under 
åren 2009–2010.
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Samverkan
Syftet med långsiktiga satsningar på strategisk samverkan 
är att insatserna ska bidra till ökad kvalitet och relevans i 
utbildning och forskning. kth har nu under sex år arbetat 
med att etablera och utveckla ett systematiskt arbetssätt för 
samverkan genom centrala stödfunktioner bestående av 
expertis inom alumnrelationer, fundraising, strategiska 
partnerskap, samverkan med små och medelstora företag 
och regionala aktörer.

Strategiska	partnerskap	
I enlighet med kth:s utvecklingsplan har kth arbetat med 
att etablera strategiska partnerskap med företag och organi-
sationer. Under 2016 har ett nytt partnerskap etablerats med 
Stora Enso. Sedan tidigare finns partnerskap med abb, 
Bombardier, Ericsson, Saab, Sandvik, Scania, Skanska, 
Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Vattenfall. 
Målet för perioden 2013–2016 var 12 partnerskap och kth har 
nått 11.

Varje partnerskap följs årligen upp av kth:s ledning till-
sammans med den operativa ledningen hos respektive part-
ner. Arbetet leds av vicerektor för samverkan där universi-
tetsförvaltningen bistår med partnerledare för respektive 
partnerskap. 

Som ett led i att ta del av och utbyta erfarenheter om sam-
verkan mellan akademi och näringsliv arrangerade kth i 
samarbete med Stockholmsregionens Europakontor ett hög-
nivåmöte i Bryssel där kth:s strategiska partner deltog. Mötet 
var väl representerat från olika intresseorganisationer i Brys-
sel med deltagande från flera Directorate Generals. Utgångs-
punkten för diskussionerna var den växande Stockholmsre-
gionens utmaningar och digitaliseringens möjligheter. 

Personrörlighet	
En väsentlig del av kth:s strategiska samverkan utgörs av 
personrörligheten mellan akademi och omgivande samhälle. 
kth har lång erfarenhet av att samarbeta med företag, forsk-
ningsinstitut, myndigheter, kommuner och landsting. Van-
liga former för personrörlighet är genom adjungerade pro-
fessorer, affilierad fakultet, lärare, forskare och doktorander. 
Under de senaste åren har kth aktivt arbetat med att under-
lätta för personer och personalkategorier som rör sig mellan 
kth och omvärlden. Som exempel kan nämnas Professional 
Licentiate of Engineering (pleng), se avsnittet Utbildning. 

Antalet adjungerade professorer vid 2016 års utgång är 63, 
varav nio kvinnor och 54 män (2015: 64, varav 12 kvinnor och 
52 män). Antalet personer i kategorin affilierad fakultet är 29, 
varav sju är kvinnor och 22 är män (2015: 28, varav sju kvin-
nor och 21 män). De affilierade är inte anställda på kth och 
ingår därför inte i årsredovisningens personalsammanställ-
ning. 

Vid KTH finns även affilierade professorer. Avsikten med 
dessa är främst att stärka KTH:s internationella kontaktnät 
genom att anknyta välrenommerade utländska forskarkol-
legor till KTH. Antalet affilierade professorer är 24, varav 
fyra kvinnor och 20 män.

Utvecklingsprojekt	och	effektuppföljning	
Projekt för utveckling och metoder för effektuppföljning har 
under året bedrivits i egen regi (Impact 3C) och med externa 
parter i Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Sam-
verkan Akademi Ut (kloss akut). 

Impact 3C är ett utvecklingsprojekt som Vinnova delfi-
nansierar. 3C står för Create, Capture, Communicate. Impact 
3C har genom det systematiska arbetet fortsatt att stärka 
kth:s genomslag i omvärlden genom samverkan. Projektet 
har ägts gemensamt av vicerektor för forskning och vicerek-
tor för samverkan och pågått fram till årsskiftet 2016/2017. 
Under 2016 har impactansvariga vid kth:s skolor utgjort 
kärnan i arbetet. Skolspecifika strategier för impact har 
utvecklats och prioriterade aktiviteter kopplade till dessa är 
genomförda vid skolorna. Därtill har det genomförts gemen-
samma aktiviteter för erfarenhetsbyte och gemensam 
utveckling. 

kloss akut är ett nationellt utvecklingsprojekt med kth 
som initiativtagare. Projektet är en fortsättning av kloss, 
som avslutades under 2015. kloss akut delfinansieras av 
Vinnova. I styrgruppen finns representanter på lednings-
nivå från de medverkande lärosätena (Umeå universitet, 
Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stock-
holms universitet, kth, Mälardalens högskola, Linköpings 
universitet, Högskolan Jönköping, Chalmers, Göteborgs uni-
versitet och Lunds universitet). kth har svarat för ledning 
och koordination av projektet under året. 

Projektet kloss akut innebär att lärare och forskare får 
möjlighet att under en period regelbundet vistas i en extern 
organisation. Under 2016 har sex kth-lärare deltagit i projek-
tet varav tre är Vinnovafinansierade och tre är kth-finansie-
rade. Totalt är 40 sådana vistelser genomförda inom ramen 
för projektet. I juni 2016 genomfördes ett erfarenhetsutbyte 
för kloss akut deltagare, där 54 personer från deltagande 
lärosäten och externa organisationer deltog. Projektet slut-
förs under januari 2017 genom en avslutande konferens på 
kth.

Vinnova har sedan 2012 ett regeringsuppdrag att utveckla 
en modell för samverkansutvärdering. En modell är framta-
gen och har testats i två pilotomgångar, där universitet har 
fått anmäla intresse för att delta. kth har valt att delta i båda 
pilotomgångarna och ingick även i referensgruppen för 
utformning av samverkanspartsvärdering för pilot 2. Pilot 1 
genomfördes under 2015 och fokurserade på universitetets 
samverkansstrategier och implementering av dessa. kth 
fick högsta möjliga betyg för pilot 1. Pilot 2, som handlade om 
aktiviteter och resultat, och också innefattade en samver-
kanspartsvärdering, genomfördes under 2016. kth fick hög-
sta betyg även vid denna utvärdering. 

Arenor	för	samverkan	
Digital Demo Stockholm är ett samarbete där kth ingår till-
sammans med Ericsson, Stockholms stad, ABB, Scania, 
Skanska, Vattenfall och Stockholms läns landsting (sll). 
Syftet med Digital Demo Stockholm är att utifrån regionens 
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långsiktiga utmaningar säkra ett inkluderande och hållbart 
Stockholm där ny informationsteknik integreras. Program-
met utgår ifrån Stockholmsregionens behov och utma-
ningar. Digital Demo Stockholm ska bidra till att 1) stärka 
Stockholms attraktionskraft och på så sätt attrahera männ-
iskor och företag till regionen, 2) utveckla och demonstrera 
möjligheterna som finns i den digitala tekniken och studera 
konsekvenserna med det uppkopplade samhället för med-
borgaren och staden samt 3) möjliggöra branschöverskri-
dande systemlösningar för Stockholms behov som ökar regi-
onens dragningskraft. 

OpenLab är en utmaningsdriven innovationsmiljö för sam-
verkan mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting, 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Karolinska Institutet, 
Stockholms universitet, Södertörns högskola och kth. Målet 
med verksamheten är att tillsammans med andra organisa-
tioner, företag och medborgare hitta nya sätt att bidra till 
samhällsinnovationer i Stockholmsregionen. Verksamheten 
har under året utvecklats till att omfatta, förutom interdisci-
plinära masterkurser, uppdragsutbildning, workshopar och 
andra aktiviteter där olika aktörer möts för att under nya 
former och sätt ta fram förslag på de utmaningar regionen 
står inför. Metodiken som används är design thinking som 
är relevant för att stödja innovationsförmågan hos delta-
garna. OpenLab har under året deltagit i internationellt 
utvecklingsarbete och knutits till flera forskningsprojekt 
inom exempelvis Mistra Urban Future och eit Health (kun-
skaps- och innovationsgrupp inom ramen för European 
Institute of Innovation and Technology). 

Dome of Visions är en tillfällig byggnad på campus vars 
syfte är att vara en visionär och inspirerande publik mötes-
plats för samtal kring en hållbar framtid. Från september 
2015 till december 2016 har forskningsresultat och innovatio-
ner visats upp och aktiviteter i form av utställningar, debat-
ter, seminarier och konstnärliga evenemang bedrivits. 
Under 2016 hade Dome of Visions cirka 45 000 besökare och 
350 aktiviteter. Projektet genomförs i samverkan mellan ncc 
och kth som resultat av ett lärarinitiativ från kth:s Arki-
tekturskola. Bland övriga samarbetspartner finns Open-
Lab, ivl Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och 
Stockholms konstnärliga högskola. Den transparenta kon-
struktionen är ett experiment där material och teknik testas 
för Stockholms klimatzon. Kupolen skapar ett passivupp-
värmt rum som följer årstidens växlingar och nyttjar över-
skottsvärmen från teknisk utrustning och besökare. Projek-
tet dokumenteras löpande med avseende på inomhusklimat 
och användning. Byggnaden kommer att vara kvar på kth 
Campus till hösten 2017.

Innovationskraft Stockholm är ett koordinations- och sam-
verkansinitiativ i regionen som leds av landshövdingen. 
Under året har kth fortsatt arbetet i dialog med Länsstyrel-
sen i Stockholms län och övriga aktiva inom Innovations-
kraft Stockholm. Fokus har för kth:s del varit utvidgad dia-
log och samverkan med kommunerna i Stockholmsregionen 
och de mindre företag som finns etablerade i kommunerna. 
Både kommuner och mindre företag (smf) ska få ökad kän-

nedom om möjligheterna att samverka med lärosäten och 
dra nytta av de laboratorier, test- och demonstrationsanlägg-
ningar som finns inom kth och andra lärosäten. Under 
våren genomfördes intervjuer med 18 företag och fem kom-
muner för att öka kontakterna och identifiera förbättrings-
områden om smf-samverkansstöd. Företagen kontaktades 
via föreståndare för laboratorier och infrastrukturer på kth 
samt genom kth Näringslivssamverkan. Intervjuserien pre-
senterades vid ett möte, dit kommunernas näringslivschefer 
och de deltagande företagen bjöds in, samt vid ett frukost-
möte med Innovationskraft Stockholm. Slutrapporten pre-
senterades för kth:s ledning i september. Under hösten 
genomfördes en uppföljande kvantitativ enkätstudie med 
hjälp av analysföretaget YouGov. 

eu:s regionala strukturfondspartnerskap i Stockholm är den 
organisation som fördelar de regionalt kopplade fondmedel 
som kanaliseras från eu till Stockholmsregionen via 
Svenska esf-rådet (Socialfonden) och Tillväxtverket (Regio-
nalfonden). En ökad koppling till regionens lärosäten efter-
frågas och är motivet till kth:s medverkan här. Sedan bör-
jan av 2015 sitter kth:s vicerektor för forskning i 
strukturfondspartnerskapet. Under året beviljades kth, 
med partner 30 mnkr från Europeiska Regionalfonden i pro-
jektet Grön Bostad.

Samverkan	med	små	och	medelstora	företag	
Enligt kth:s utvecklingsplan ska samverkan med mindre 
företag utvecklas. kth:s strategi för samverkan med små 
och medelstora företag innebär att kth ska knyta kontakt 
med fler mindre företag och kunna bidra med kunskap för 
att möta de små och medelstora företagens utvecklingsbehov 
och utmaningar. I eu:s ramprogram Horisont 2020 lyfts sär-
skilt denna form av samarbete fram, vilket innebär att goda 
relationer och samarbete med små och medelstora företag 
krävs för fortsatt framgång i att erhålla forskningsmedel i 
europeisk konkurrens. Idag finns ett utvecklat samarbete 
med ivl Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Cleantech.

Projektet Grön Bostad (se ovan under eu:s regionala 
strukturfondspartnerskap) som startade under 2016 är ett 
omfattande samverkans- och tillväxtfokuserat projekt med 
syfte att stärka samverkansstrukturerna inom bostadsbyg-
gandet i Stockholmsregionen och samtidigt skapa bättre för-
utsättningar och möjligheter för små och medelstora företag 
att komma in med innovativa, miljövänliga produkter och 
tjänster i dessa samarbeten. 

kth tillhandahåller en digital plattform, på www.kth.se 
kallad kth Exjobbportal, i syfte att möjliggöra för kth:s stu-
denter och arbetsgivare att komma i kontakt med varandra. 
Där kan företag, organisationer, institut och institutioner 
kostnadsfritt publicera förslag till examensarbeten, projekt-
uppgifter, trainee-anställningar, praktikplatser och extra- 
och säsongsarbeten riktade till studenter. Under 2016 har det 
lagts in cirka 1200 studentuppdrag varav över 800 examens-
arbeten, vilket är en ökning med drygt 200 under 2016. 

I anslutning till kth Exjobbportal finns en digital före-
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tagssluss som tagit emot cirka 600 förfrågningar under 2016 
från företag och organisationer som önskar komma i kontakt 
med kth för examensarbeten eller andra former av samver-
kan. Under 2016 har fyra nyhetsbrev riktats till kth:s sam-
lade näringslivskontakter. 

Uppdrags-	och	vidareutbildning	
kth tillhandahåller ett antal vidareutbildningskurser inom 
den ordinarie anslagsfinansierade verksamheten. kth har 
också under året erbjudit speciellt utformade uppdragsut-
bildningar. Kurser ges inom olika områden i syfte att bredda 
eller fördjupa kompetensen för i första hand yrkesverk-
samma ingenjörer och arkitekter. Det erbjuds även kurser 
till lärare med behov av kompetensutveckling. 

Antalet helårsstudenter i kth:s vidareutbildning 2016 
uppgick till 149 (195). Antalet helårsprestationer uppgick till 
94 (109). 

Antalet helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbild-
ning uppgick till 42 (42) under 2016. I uppdragsutbildnings-
kurserna deltog ca 450 personer. Intäkterna för uppdragsut-
bildningen uppgick totalt till 13 mnkr i jämförelse med 29 
mnkr 2015. De kurser som haft flest deltagare finns inom 
fastighetsområdet, telecom och informations- och kommuni-
kationsteknik samt inom regeringens satsning Lärarlyftet.

Från september 2016 har kth:s skolor ansvaret för upp-
dragsutbildningen inom sina respektive områden. En cen-
tral funktion finns för att hantera externa förfrågningar om 
uppdragsutbildning. 

Alumnrelationer	och	KTH	Opportunities	
kth Alumni skapar relevanta mötesplatser för fortsatt 
utbyte mellan alumner, studenter och fakultet. Verksamhe-
ten visar på de avtryck kth:s före detta studenter gör i 
näringsliv och samhälle, utvecklar samarbeten för att skapa 
mervärde för dagens studenter och möjliggör alumners fort-
satta engagemang. Nätverket av kth-alumner består idag av 
cirka 78 000 (69 000) individer varav drygt 19 000 (16 000) 
finns utanför Sverige. 

Under 2016 bildades två nya alumnföreningar utanför Sve-
rige, så kallade kth Alumni Chapters, ett i Spanien och ett i 
Brasilien. Nya nätverk introducerades i Mexiko, Hong Kong 
och Egypten. Totalt finns 27 (24) nätverk globalt och formali-
seringen av nätverket i Brasilien gör att kth nu har etable-
rade Alumni Chapters i alla prioriterade regioner.

Hösten 2016 genomfördes ett pilotprojekt där utresande 
studenter till USA, Spanien, Schweiz och Singapore fick möj-
lighet att bli matchade med en lokal alumnmentor. Ett 70-tal 
alumner och studenter deltog i piloten och utfallet var mycket 
positivt. Programmet ska utvecklas vidare under 2017.

Alumners engagemang för kth och dess studenter samlas 
inom ramen för kth Opportunities. Här ingår bland annat 
mentorskap, gästföreläsningar, råd och feedback, internatio-
nellt ledarskap och finansiella donationer. Under året har 
cirka 300 alumner antingen gett av sin tid eller donerat finan-

siellt. Resultatet för finansiella donationer var lägre under 
2016 än 2015, mycket på grund av att årets telefonkampanj 
fokuserade på att återknyta kontakt med alumner som inte 
tar del av kth:s digitala kommunikation och inte på insam-
ling av finansiellt stöd. Trots detta kom cirka 200 tkr in till 
kth Opportunities Fund genom månadsgåvor och enskilda 
gåvor. Ett femtontal student- och forskarprojekt har genom-
förts med stöd från fonden.

För att säkra en positiv framtida utveckling av samarbetet 
mellan kth och våra alumner inleddes under året ett arbete 
med att söka feedback och få en ökad förståelse för hur 
alumner vill engagera sig i verksamheten. Under våren 
genomfördes därför för första gången en digital fokus-
gruppsundersökning som följts upp med individuella 
möten. En enkätundersökning skickades vid årsskiftet. 

Fundraising	
kth:s fundraisingverksamhet är ett strategiskt, strukture-
rat och långsiktigt arbete för att öka den privata externa 
finansieringen till kth. Verksamheten ska ses som ett kom-
plement till traditionell finansiering. Bland de större finan-
siärerna, med flerårigt engagemang, kan nämnas företag 
som Scania, Familjen Erling-Perssons Stiftelse och privata 
donatorer som makarna Kerstin och Rune Jonasson.

kth:s fundraisingarbete är en fokuserad satsning för att i 
befintliga och nya nätverk öka engagemanget och stödet till 
kth från industri och samhälle. En 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.

Innovationskontoret	

Återrapporteringskrav:	Respektive	lärosäte	som	får	del	av	medel	för	ett	
innovationskontor	ska	lämna	en	redovisning	i	enlighet	med	7§	förord-
ningen	(2015:139)	om	fördelning	av	statliga	medel	för	innovationskontor	
vid	universitet	och	högskolor.	Kungliga	Tekniska	högskolan	erhåller	medel	
för	att	stödja	högskolor,	särskilt	Handelshögskolan,	Mälardalens	högskola	
och	Gymnastik-	och	Idrottshögskolan.	
Universiteten	ska	i	sin	årsredovisning	redovisa	hur	de	medel	som	tilldelats	
har	använts	för	att	bedriva	verksamheten	vid	innovationskontoret.	Redo-
visningen	ska	beskriva	inriktningen	på	innovationsverksamheten	och	må-
len	för	denna	samt	om,	och	i	så	fall	vilken,	expert-	eller	specialistkompe-
tens	som	har	byggts	upp.	De	universitet	som	har	fått	medel	för	att	stödja	
högskolor	bör	ange	vilka	högskolor	som	stöds	och	med	vilka	tjänster.	Om	
ett	universitet	inte	fått	medel	för	att	stödja	högskolor	men	har	påbörjat	
ett	sådant	samarbete,	bör	detta	framgå	av	redovisningen.

I	årsredovisningen	ska	också	följande	flödestal	rapporteras:
1.	 antal	idéer	som	kommit	in	för	prövning	eller	rådgivning	från	forskare	

respektive	studenter	och	hur	en	sådan	idé	definieras	och	avgränsas,
2.	 antal	idéer	som	går	vidare	till	verifiering	från	forskare	respektive	stu-

denter	och	hur	verifiering	definieras	och	avgränsas,	och
3.	 antal	idéer	som	har	gått	vidare	till	företagsinkubatorer.
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Sedan starten av innovationskontoret 2010 har kth haft ett 
mycket nära samarbete med andra lärosäten i regionen, 
framförallt Mälardalens högskola (mdh) och Stockholms 
universitet. Dessa samarbeten har fördjupats under åren och 
för 2016 tilldelades kth medel för att tillhandahålla tjänster 
till högskolor i regionen särskilt till mdh, Handelshögskolan 
i Stockholm (hhs) och Gymnastik-och idrottshögskolan 
(gih). Med dessa högskolor har kth under 2016 slutit sam-
verkansavtal om tillhandahållande av tjänster för innova-
tionsutveckling samt överföring av medel för att på respek-
tive högskola bygga upp mottagarkompetens och eget 
innovationsstöd. Tjänster inom innovationsutveckling är 
bland annat stöd och rådgivning inom affärsutveckling, 
finansiering, patent och rekrytering. 

kth har tillsammans med de tre högskolorna tagit fram en 
handlingsplan för aktiviteter och insatser som syftar till att 
stärka innovationsstödet lokalt. kth har öppnat upp sin inn-
ovationsstödjande verksamhet för enskilda forskare och stu-
denter vid de tre högskolorna och gett individuellt stöd till 
forskare och studenter. Övriga insatser inom ramen för sam-
arbetet innefattar bland annat en idétävling på GIH där kth 
Innovation medverkat till strukturen, bedömt bidrag och 
stöttat idébärare.

kth har även slutit ett samverkansavtal med Kungliga 
Musikhögskolan (kmh). Både kth och kmh arbetar aktivt 
för att stärka Sveriges ställning inom musikindustrin. Det 
finns många konkreta projekt där teknik och musik möts 
och där innovationskontorets resurser kan bidra till att fler 
innovationer når marknaden.

Innovationskontoret vid kth har sedan det bildades också 
haft ett nära samarbete med Uppsala universitet inom 
patentstöd samt aktivt deltagit i annat erfarenhetsutbyte 
med andra innovationskontor. 

Innovationsstödjande verksamhet 
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 stu-

denter 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 

• möjliggöra skapandet av ett starkt system för innova-
tionsstöd i internationell toppklass vid kth

Strategin för 2016 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 2016 tagit emot 313 nya idéer, 
relativt jämnt fördelade mellan forskare och studenter. Detta 
innebär en ökning på 15 procent jämfört med 2015. De kom-
mersialiseringsprojekt som kth Innovation stöder har dra-
git in sammanlagt drygt 41 mnkr i finansiering från bland 

annat det Vinnova-finansierade programmet Verifiering för 
Tillväxt (vft) som hanteras av kth Holding AB vid kth. 
Under året har 31 bolag bildats, varav sju studentbolag, och 
70 kommersiella avtal med kund har slutits baserade på kth-
forskning, 53 patentansökningar har lämnats in och 22 patent 
har beviljats. Under året har tre bolag antagits till affärsin-
kubatorn sting samt fyra till andra svenska, europeiska och 
amerikanska inkubatorer. Till förinkubation på kth Inno-
vation antogs 25 projekt. 

kth Innovation och kth Holding ab har ett mycket nära 
samarbete som under året resulterat i att holdingbolaget 
investerat i tre nya bolag från kth. 

Under året har verksamheten inom Student Inc., kth:s 
studentinkubator, omformats. Under senare delen av 2015 
antogs ett par forskningsbaserade pilotprojekt till studentin-
kubatorn med mycket goda resultat. Erfarenheten ledde till 
att förinkubatorsprogrammet under 2016 breddades till att 
även omfatta forskarprojekt. Namnet Student Inc. togs där-
med bort och verksamheten kallas numera kth Innovations 
förinkubator. Programmet och processen inom förinkuba-
torn har även uppdaterats och intagning sker, sedan våren 
2016, tre gånger per år. Inför intagningen i oktober 2016 
inkom 42 ansökningar och 13 nya bolag antogs, varav tio 
forskningsbaserade. Nästa intag planeras till början av 2017.

Utöver dessa insatser har ett antal partnerskapsöverskri-
dande aktiviteter genomförts. Exempel på sådana är erfa-
renhetsutbyten och programmet Brighter Startup 2016, ett 
skräddarsytt utvecklingsprogram för idébärare med affärs-
idéer som bedöms ha potential för den amerikanska mark-
naden. Programmet är öppet för idébärare från lärosäten 
inom innovationskontoret (kth, mdh, hhs och gih) med 
syfte att bland annat öka deltagarnas kunskaper om entre-
prenörskap i en internationell kontext. 

Under 2016 donerade Bicky Chakraborty, entreprenör och 
ägare av Elite Hotels, fem mnkr till kth för att stärka det 
entreprenöriella tankesättet hos studenter och forskare vid 
universitetet. Bicky Chakraborty Entrepreneur Program 
kommer under ledning av kth Innovation att löpa under 
fem år och fokusera på att lyfta entreprenörer med idéer som 
har fokus på tillväxt i Sverige. Programmet, som erbjuder 
finansiering, coaching, skräddarsydda kurser och mentor-
skap, startade med sju entreprenörer under hösten 2016 och 
ytterligare fem till sju personer om året kommer att antas.

kth Innovation har tidigare utvecklat expertkompetens 
inom processorienterad innovationsutveckling. Inom ramen 
för innovationskontoret har ett aktivt arbete bedrivits för att 
dela framtagna processer, verktyg och modeller med pri-
märt innovationskontor och inkubatorer. Särskilt kan näm-
nas de Readiness Level-modeller (beteckning för en teknolo-
gis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk) som nu 
även digitaliseras samt den strukturerade processen för 
utvärdering och överföring av projekt till inkubatorer. 
Intresset från omvärlden är fortsatt stort och diskussioner 
förs med flera innovationsinriktade företag och utländska 
universitet för att på ett strategiskt sätt sprida de framtagna 
modellerna och processerna. 
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Även inom rekrytering av kompetens till innovationspro-
jekt har kth Innovation utvecklat expertkompetens som 
sprids till övriga innovationskontor. Genom ett samarbete 
mellan inkubatorn sting och kth Innovation har kommer-
sialiseringsprojekt fått möjlighet att rekrytera kompetens 
genom sting:s Search for Talents. Under 2016 har 28 rekryte-
ringar initierats eller genomförts vilket bidragit till att 
stärka projektens marknadspotential.

Ett nytt projekt har startats på kth Innovation som syftar 
till att öka antalet kvinnor som tar del av innovationsstöd vid 
kth. Statistik visar att andelen kvinnor som utvecklar sina 
idéer tillsammans med kth Innovation är låg jämfört med 
andelen kvinnor som arbetar och studerar på kth. Fokus för 
projektet är att hitta de faktorer som påverkar huruvida 
kvinnor tar del av innovationsstöd och sedan förändra och 
förbättra innovationsstödsprocessen i den riktningen. Pro-
jektets genomförs med hänsyn till att erfarenheter, insikter 

och tillvägagångssätt ska kunna föras vidare till övriga inn-
ovationskontor.

Redovisning av flödestal 
• Antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning 

från forskare respektive studenter
 Totalt för 2016: 404 varav 91 från mdh, hhs och gih
• Antal idéer som går vidare till så kallad verifiering från 

forskare respektive student.  
Totalt för 2016: 171 varav 35 från mdh, hhs och gih

• Antal idéer som gått vidare till företagsinkubatorer. 
Totalt för 2016: 12 varav fem från mdh, hhs och gih

Att ett minskande antal bolag under 2016 gick vidare till 
inkubation beror bland annat på långa och varierande ledti-
der i utveckling av innovationsprojekt. Effekten av detta blir 
årsvisa skillnader i hur många bolag som är i rätt fas för 

Definitioner	och		
avgränsningar	 Definition Avgränsning

• Ny idé • antal nya affärsidéer under året där idébärare vill 
ha råd eller stöd för att utvärdera och utveckla 
en idé samt där ett strukturerat första möte har 
genomförts runt idén

• avser en idé där ett strukturerat första möte har 
genomförts för att definiera idén och där idén 
därigenom tillräckligt beskrivits

• med strukturerat möte avses att olika aspekter 
enligt fastställd rutin för första möten har täckts 
in

• avser en för KTH Innovation ny och särskild (sepa-
rat) affärsidé/affärsmöjlighet

• med affärsidé/affärsmöjlighet avses att idébära-
ren och/eller coachen tror att det är en idé med 
möjlig kommersiell potential

• med forskare avses anställd inklusive studerande 
på forskarnivå vid lärosätet (minst en idébärare 
är forskare för att den ska kategoriseras som 
forskaridé)

• med student avses inskriven student i utbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå vid lärosätet

• Verifiering • antal idéer under året där affärsidén tillräckligt 
beskrivits och verifieringsaktiviteter har inletts för 
att utifrån en plan studera nyckelfrågor/förutsätt-
ningar och öka mognad inom minst ett område 
relevant för innovationsutveckling (jämför KTH 
Innovation Readiness Level)

• avser idéer där tillräcklig beskrivning finns av ett 
initialt affärskoncept/idé (till exempel NABC står 
för Need (behov), Approach (lösning), Benefit over 
Cost (kundnytta) och Competition (konkurrens))

• avser idéer där idébäraren återkommit till KTH 
Innovation och är intresserad av att gå vidare i 
utvecklingsprocessen

• avser idéer där aktiviteter inletts för att enligt en 
definierad plan studera nyckelfrågor och för-
utsättningar och ökad mognad inom minst ett 
område relevant för innovationsutveckling

• med område avses primärt områden inom KTH 
Innovation Readiness Level (det vill säga ägande/
IPR, kommersiell potential, kundbehov, teknik-
mognad, team, finansiering)
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inkubation. Ytterligare bidragande faktorer är förändringar 
i det omgivande innovationssystemet, där tillgång till tidigt 
kapital och kompetens har ökat. Ett ökande antal privatin-
vesteringar har skett under 2016 i nystartade bolag från kth 
Innovation, vilket gör att dessa tillförs resurser och har min-
dre behov av inkubation. Dessutom kompletteras teamen i 
bolag idag i högre utsträckning med externa entreprenörer 
och nyckelpersoner (till exempel genom rekryteringsinsat-
ser). Ett redan i tidig fas mer komplett team med exempelvis 
en mer erfaren vd samt tillgång till tidigt investeringskapital 
ger mindre behov av fortsatt stöd genom inkubation. 

KTH	Holding	AB	
Under 2016 har kth Holding ab arbetat i linje med den stra-
tegiska plan som reviderades 2014. Verksamheten har bedri-
vits inom fyra olika inriktningar: 1) investeringar i fonder 
som i sin tur investerar i avknoppningar från kth, 2) inves-
teringar i intellektuella tillgångar, 3) direktinvesteringar i 
företag samt 4) finansiering för verifiering av forskningsre-
sultats kommersiella 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 2016 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. 
Verksamheten i kth Education ab ligger vilande. kth Exe-
cutive School ab utvecklar strategiskt ledarskap och affärs-
förmåga i teknikbaserade företag. Under året har kth Exe-
cutive School ab förvärvat bolaget Marknadstekniskt 
centrum ab (mtc). mtc är numera ett dotterbolag till kth 
Executive School ab.

kth Holdings policy är att investera tidigt i bolag som är 
sprungna ur kth:s forskning och utbildning. kth Holding 
verkar i nära samarbete med kth Innovation. kth Innova-
tion hjälper forskare, studenter och anställda på kth att 
kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer i de 
tidigaste faserna. Det nära samarbetet med kth Innovation 
ger kth Holding ett bra flöde och insyn i lämpliga investe-
ringsobjekt. 

kth Holding har sedan starten genomfört investeringar i 
ett trettiotal bolag sprungna ur kth:s verksamhet. Investe-
ringarna har i första hand gjorts till marknadsmässiga vill-
kor och med relativt lång placeringshorisont. Under 2016 har 
totalt 12 bolag utvärderats för en eventuell investering. Av 
dessa 12 utvärderade bolag har investering genomförts i tre 
nya bolag. Dessutom har följdinvestering gjorts i tre portfölj-
bolag.

kth Holding ab har sedan tidigare investeringar i tre 
olika riskkapitalfonder: kth Seed Capital, kth-Chalmers 
Capital och sting Capital. Samtliga dessa fonder är stängda 
för nyinvesteringar. 

kth Holding ab tilldelades under året ytterligare medel 

inom ramen för av regeringen tidigare beslutad uppbyggnad 
av idébanker hos holdingbolag. Dessa så kallade idébanks-
medel på en mnkr (för 2016) används för att driva projektet 
ip-2-Market och därigenom utveckla den del av den strate-
giska planen som rör investeringar i intellektuella tillgångar 
(ip). Inom ramen för detta projekt har arbete drivits för att 
vidareutveckla resultat och immateriella rättigheter, till 
exempel patent från kth-forskare. 

Totalt har under året fyra projekt drivits där avtal finns 
med forskare. I ett av dessa har fortsatta investeringar stop-
pats på grund av svagt utfall av kommersiell verifiering. 
Patentprocesser har under året drivits i samtliga fyra pro-
jekt och nya patentansökningar har inlämnats i ett av dessa. 

Inom ramen för arbetet med ip är kth Holding ab även 
part i olika vinn Excellence Centra vid kth. kth Holding 
ab:s uppgift är där att äga och kommersiellt exploatera intel-
lektuella tillgångar som kth-forskare genererar inom cen-
tret. Under 2016 har fyra sådana nya resultat från centra 
utvärderats och hanterats. kth Holding ab har under 2016 
arbetat med totalt tio projekt från centra varav sex från peri-
oden 2010–2014. Patentansökningar har under året inläm-
nats eller fullföljts i fem av dessa projekt. I tre av dessa pro-
jekt har under 2016 kommersiella avtal runt ip slutits med 
industriella aktörer. 

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 
och kth Näringslivssamverkan. Under året har också sam-
arbetet med forskningsinstitut, Mälardalens högskola, 
Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, 
Handelshögskolan i Stockholm samt Kungliga Musikhög-
skolan stärkts. I enlighet med ägardirektiven ska kth Hol-
ding ab agera affärsmässigt både i relation till kth och 
externt. Samtliga personalunioner ska i enlighet med ägar-
direktiven skriftligen redovisas för kth:s universitetssty-
relse. Under 2016 har tre personalunioner funnits mellan 
kth Holding ab och dess dotterbolag och kth.

kth Holding ab har fått i uppdrag av Vinnova att tillsam-
mans med kth Innovation driva och utveckla vft-1, förveri-
fieringsprogrammet inom Verifiering för Tillväxtprogrammet 
(vft). Medel från vft-1 kan sökas när det finns ett tydligt 
affärskoncept som bygger på forskningsbaserad kunskap. 
Syftet är att förbereda för en mer omfattande kommersiell 
och teknisk verifiering. Medlen kan sökas av både lärosäten 
och industriforskningsinstitut i regionen. kth Holding ab 
har för 2016 tilldelats 4,5 mnkr för programmet och har under 
året bedömt sammanlagt 62 unika projekt, varav 57 projekt i 
någon utsträckning har beviljats medel och där verifierings-
arbete har genomförts. Utöver detta har verifieringsarbete 
skett i ytterligare cirka 23 projekt som startades 2015.

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 
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Figur 18

Prestationsmått inom samverkan 2013–2016

Utbildning	och	forskning 2016 2015 2014 2013

Antal adjungerade professorer 63 64 64 55
 kvinnor 9 12 10 8
 män 54 52 55 47
 årsarbetskrafter 15 14 14 10
 kvinnor 2 2 2 1
 män 13 12 12 9

Antal adjungerade lektorer 1 1 1 2
 kvinnor 0 0 0 0
 män 1 1 1 2
 årsarbetskrafter 0 0,2 0,4 0,4
 kvinnor 0 0 0 0
 män 0 0,2 0,4 0,4

Antal affilierade professorer 24 33 32 32
 kvinnor 4 5 3 3
 män 20 28 29 29

Antal affilierade fakulteter 29 28 27 9
 kvinnor 7 7 7 5
 män 22 21 20 4

Utbildning	grundnivå	och	avancerad	nivå
Intäkter av uppdragsutbildning, mnkr 1) 13 29 23 25

Utbildning	forskarnivå
Antal företagsdoktorander 2) 232 240 257 235
 kvinnor 62 61 66 65
 män 170 179 191 170

Forskning
Intäkter av uppdragsforskning, mnkr 1) 104 96 87 76

Innovation
Inflöde av idéer 313 272 233 184

Sökta patent 53 50 50 64
Beviljade patent 22 40 20 26

Ingångna licensavtal 70 22 7 4

Nystartade företag 24 38 24 23

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

Källa: HR+, Ladok, VIS, databasen Lime Easy (KTH Innovation), KTH:s skolor

att i övrigt utgöra en plattform i gemensamma frågor. vd för 
kth Holding ab är också medlem i föreningens styrelse.

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 utö-
kat prestationsmåtten med uppgift om antalet affilierade 
professorer och affilierad fakultet då detta visar på samver-
kan mellan akademi och 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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Kvalitetsarbete
kth:s kvalitetspolicy, Kvalitet genom ständiga förbättringar, 
innehåller principer och prioriterade aktiviteter för kvali-
tetsarbetet. Till kvalitetspolicyn hör en handlingsplan. Kva-
litetsarbetet styrs i hög grad av målen i kth:s utvecklings-
plan för perioden 2013–2016. Planen förlängdes under 2016 till 
att gälla även år 2017.

kth:s kvalitetsarbete har som utgångspunkt 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, under ledning av 
dekanus, är det kollegiala organ som har det övergripande 
ansvaret för utbildningens kvalitet (grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå), för forskningens kvalitet och för kva-
liteten i samhällssamverkan. Vid varje skola finns en ansva-
rig funktion för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (ga) och en för 
skolans utbildning på forskarnivå, benämnd forskarutbild-
ningsansvarig (fa). Varje utbildningsprogram och doktors-
program har en programansvarig (pa).

kth:s kvalitetspolicy och handlingsplan utgår från områ-
dena utbildning, forskning, kompetensförsörjning och sam-
verkan. Det arbete som genomförts inom dessa områden 
under 2016 är i huvudsak beskrivna under respektive 
avsnitt. Huvuddelen av kvalitetsarbetet sker löpande i verk-
samheten. Därutöver tas gemensamma strategiska initiativ.

Övergripande	kvalitetsarbete

Fakultetsrådet 
Under året har flera kvalitetsfrågor diskuterats i fakultetsrå-
det vilket sedan har lett till fortsatt beredning och aktiviteter 
i fakultetskollegiet och i andra delar av verksamheten. Ored-
lighet i forskning, kth:s programstruktur på grund- och 
avancerad nivå, kvalitetssäkring av utbildning och imple-
mentering av hållbarhetsmål i utbildning är exempel på frå-
gor som har behandlats.

Fakultetsrådet har genomfört ett betydande arbete med 
uppdatering och utveckling av kth:s etiska policy. Arbete 
har inletts med stöddokument kring den etiska policyn och 
även aktiviteter för att stödja arbetet med etiska frågor i 
verksamheten. kth ger regelbundet utbildnings- och kvali-
tetseminarier, där bland annat hur kth utbildar forskarstu-
derande i forskningsetik varit ett tema. Exempel på andra 
teman som belysts under året är färdiga ingenjörers språk-
färdigheter, effekter av en programsammanhållande kurs 
och Erasmus Mundus-gemensamma program.

Vidare har fyra öppna föreläsningar på tema livets bygg-
stenar, megatrender i transportbranschen, miljöforskning 
med förhinder och ett säkrare internet hållits med cirka 
70–200 deltagare per tillfälle. Ett kth-samtal på tema framti-
dens trådlösa kommunikation har genomförts med cirka 100 
deltagare.

Fakultetsrådet har under 2016 tillsatt ett resursfördel-
ningsutskott för att följa upp och föreslå förändringar av 

nuvarande resursfördelningssystem. En viktig målsättning 
är att fakulteten ska kunna erbjudas mer långsiktiga och sta-
bila förutsättningar för den egna anställningens finansie-
ring. För att kth fortsatt ska kunna konkurrera om de mest 
kompetenta lärarna och forskarna behöver fakultetens 
finansieringsvillkor förstärkas och resursfördelningssyste-
men utvecklas. På kort sikt förutsätter denna situation att 
inrättande av nya fakultetsanställningar alltid föregås av en 
noggrann analys av långsiktiga finansieringsförutsätt-
ningar via basanslaget. 

Under hösten 2016 tog resursfördelningsutskottet fram ett 
förslag till finansiering av kvalitetsarbete inom doktorspro-
grammen. Förslaget har inarbetats i budgeten för 2017. 
Utskottet arbetar vidare med frågan om långsiktiga finansie-
ringsförutsättningar för fakulteten och på sikt alternativa 
resursfördelningssystem utifrån interna, internationella och 
nationella exempel.

Studentinflytande
Universitetsstyrelsen beslutade i april 2016 att Tekniska 
Högskolans Studentkår (ths) får fortsatt ställning som stu-
dentkår vid hela kth från och med den 1 juli 2016 till och med 
30 juni 2019. kth och ths har sedan länge ett samarbete där 
kth:s studenter, genom ths, är representerade inom alla 
beslutande organ och i så gott som alla beredande grupper 
och arbetsgrupper. Här kan nämnas universitetsstyrelse, 
fakultetsråd, rektors strategiska råd, rektors ledningsråd, 
utbildningsutskott, anställningsutskott, disciplinnämnd, 
skolornas strategiska råd, rekryteringskommittéer samt 
arbetsgrupper för olika utredningar. kth:s erfarenhet är att 
ths väljer studenter som representerar olika delar av kth 
samt även i möjligaste mån avspeglar social, etnisk och kul-
turell 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.

Ranking 
Ranking mäter excellens inom forskning, utbildning och 
samverkan. Betydelsen av synlighet och placering på ran-
kinglistor för exempelvis studentrekrytering, rekrytering av 
internationella forskare, internationella samarbeten, 
anslagsmöjligheter samt inflytande på olika policyer, sats-
ningar på excellens och uttryck för nationell prestige har 
ökat de senaste åren. Flera förespråkare, bland annat eu-
kommissionen, ser ranking som ett incitament att öka kvali-
teten inom forskning och högre utbildning. Rankingresultat 
kan ses som en värdemätning av ett universitets internatio-
nella konkurrenskraft.

Under 2016 presterade kth på det hela taget bra, även om 
lärosätet gått tillbaka något. I qs World University Rankings 
gick kth tillbaka från placering 92 till 97. kth:s internatio-
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nella rykte, både bland arbetsgivare och bland akademiker, 
står sig fortfarande starkt. I the World University Rankings 
backade kth från placering 155 till 159. kth tilldelades bättre 
värden i utbildningsrykte än vid föregående mätning, men 
har i övrigt i stort sett ungefär samma eller något sämre vär-
den än tidigare, samtidigt som andra universitet flyttat fram 
sina positioner. Noterbart är att kth i både qs och the:s ran-
kingar tappat sett till citeringsvärden.

kth har fortsatt att prestera bra i ämnesområdes- och 
ämnesrankingar. I the:s ämnesområdesranking för ingen-
jörsvetenskap och teknik (Engineering and Technology) 
rankades kth som 36:e bästa lärosäte i världen, vilket är en 
förbättring med sex placeringar sedan 2015. I qs motsva-
rande ranking rangordnades lärosätet som 36:e bästa. I qs 
ämnesranking finns kth representerat med 14 ämnen, varav 
fem bland topp femtio. Högst rankades elektroteknik med en 
17:e placering.

kth:s främsta styrkor i denna typ av utvärderingar är en 
mycket hög produktion av publikationer per lärare och fors-
kare samt en mycket hög andel sampublicering med forskare 
från andra internationella lärosäten och med näringslivet. 
kth har en hög andel internationella forskare, lärare och 
studenter. Lärosätet har också en hög andel intäkter från 
näringslivet och är framgångsrikt i att erhålla forsknings-
medel från andra externa finansiärer. kth står sig jämförel-
sevis starkt i ryktesmätningarna och presterar bättre än 
övriga nordiska tekniska universitet. 

kth:s rykte är starkare än vad lärosätet presterar i de bib-
liometriska indikatorerna. kth:s svaghet är värdena i indi-
katorer som mäter forskningens genomslag och excellens. 
Detta visas av den relativt låga fältnormerade citeringsgra-
den, där kth endast återfinns på placering 307 enligt the 
World University Rankings, och uppvisar en svagt nedåtgå-
ende trend. I fråga om andelen publikationer, som återfinns 
bland de tio procent mest citerade klassade inom samma 
ämnesområde, finns en förbättringspotential. Vidare har 
kth förhållandevis få högciterade forskare och relativt få 
artiklar i High Impact Journals.

Kvalitetsarbete	inom	utbildning	

Kvalitetssystem 
Under året har kth fortsatt arbetet med att utveckla och för-
tydliga sitt kvalitetssystem. En tidigare analys identifierade 
brister associerade till Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area (esg), 
framför allt punkt 1.9 (Kontinuerlig uppföljning och regel-
bunden granskning av utbildning) på samtliga nivåer. kth 
har lagt vikten på kontinuerlig uppföljning, granskning och 
utveckling av utbildningens kvalitet vad gäller den tidigare 
identifierade bristen. En process för löpande programupp-
följning och utveckling har presenterats och ska implemen-
teras under 2017. Arbetet har också fortgått med utveckling 
av rutiner och processer kring kurser och däribland kurs-
planer, kursvärderingar och kursanalyser. Utöver arbetet 

med utveckling och förstärkning av kth:s interna kvalitets-
system har också förberedelser inför de kommande ukä-
utvärderingarna pågått. 

Utbildningsutskottet tillsatte i början av 2016 en arbets-
grupp som utifrån den tidigare rapporten Intern kontinuerlig 
och regelbunden granskning av kth:s utbildningar, fick i upp-
drag att arbeta vidare med rutiner för kvalitetsuppföljning 
av utbildning på forskarnivå. Arbetet har resulterat i ett för-
slag på en modell för kontinuerligt kvalitetsarbete som kom-
mer att ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet inom 
utbildning på forskarnivå. 

I samband med forskarutbildningssatsningen, fus 2014–
2015, framkom att examensmålen för forskarutbildning inte 
var allmänt kända inom kth. Detta har föranlett att det 
under året skett en allmän översyn av ämnesstudieplaner på 
forskarnivå som fortsätter 2017. Arbetet med att uppdatera 
och revidera ämnesstudieplanerna leder inte enbart till tyd-
ligare studieplaner utan även till en ökad kunskap om exa-
mensmålen och hur utbildningen stöder den enskilde dokto-
randen i att uppnå målen.

Pedagogisk utveckling 
Det tidigare framtagna förslaget till pedagogiskt program 
för kth har under 2016 diskuterats vidare. Idéer och rekom-
mendationer från programmet ska bli och vara en naturlig 
del av den interna kvalitetsprocessen. Ett förslag på målrela-
terade betygskriterier har tagits fram och prövats av ett 
antal utbildningar på kth. Diskussioner och implemente-
ringar av de målrelaterade betygskriterierna fortsätter 
under 2017.

kth har sedan 2014 bedrivit ett projekt med pedagogiska 
utvecklare på kth:s skolor, vilket har finansierats med rik-
tade centrala grundutbildningsmedel. Genom projektet har 
bland annat det kollegiala erfarenhetsutbytet ökat genom till 
exempel workshoppar om pedagogiskt viktiga områden. Ett 
kursvärderingssystem har implementerats och en cyklisk 
kursförbättringsprocess har tagits fram. Projektet har slut-
förts under 2016 och lett till flera förslag för fortsatt pedago-
giskt kvalitetsarbete. Nätverket av pedagogiska utvecklare 
har bland annat uppmuntrats att finnas kvar och en samord-
nare har fortsatt uppdraget att koordinera och stödja arbetet 
med pedagogisk utveckling generellt.

För att öka kunskapen om hur kopplingen mellan forsk-
ning och utbildning i praktiken ser ut vid kth har en utred-
ning genomförts på uppdrag av fakultetsrådet. Resultatet 
visar att kopplingen mellan forskning och utbildning är 
levande på kth och bedöms som en omistlig del av högre 
utbildning. Utredningen visar också att det upplevs som 
lättare att ha en stark koppling till forskning på avancerad 
nivå än på grundnivå. Därutöver ger rapporten flera förslag 
och rekommendationer som kommer att ligga till grund för 
fortsatt arbete inom såväl kth:s olika utskott som skolor 
under 2017. 
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Programstruktur 
En utredning av kth:s programstruktur på grundnivå och 
avancerad nivå slutfördes 2016. Utredningen har fokuserat 
på hur programstrukturen kan bli tydligare och hur kth:s 
utbildningar kan utvecklas mot högre kvalitet, bättre 
genomströmning och ökad examination. Den föreslår en 
utvecklad valideringsprocess för inrättande av nya pro-
gram. Utöver detta belyses även programstrukturen ur ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ur samhällets 
behov av ingenjörskompetens. Utredningen ligger till grund 
för fortsatta dialoger och arbete.

E-lärande 
Som ett led i ytterligare ökad kvalitet i e-lärandet har kth 
påbörjat implementeringen av en ny lärplattform under 2016 
med fortsättning under 2017. kth har därutöver bedrivit ett 
utvecklingsarbete kring mooc-kurser och i ett kvalitetsper-
spektiv även påbörjat en diskussion om rutiner för att säker-
ställa bedömningen av kvaliteten på mooc-kurser som kan 
ingå i examen.

Högskolepedagogik 
kth arbetar med behörighetsgivande högskolepedagogiska 
kurser som ges till kth:s undervisande lärare, forskare och 
doktorander. Den högskolepedagogiska verksamheten strä-
var efter att följa nya antagna rekommendationer från suhf 
(rek2016:1) och verkar för att gynna en kvalitetsdriven 
utveckling av kth:s nuvarande och framtida utbildningsfor-
mer och -miljöer. Under 2016 har såväl grundläggande kur-
ser som fortsättningskurser getts inom det högskolepedago-
giska området. De högskolepedagogiska kurserna har under 
året haft sammanlagt 408 (478) deltagare (lärare och dokto-
rander), varav 131 (132) kvinnor och 277 (346) män.

Under våren 2016 bildades ett råd för högskolepedagogisk 
utbildningsverksamhet. Rådet består av representanter från 
akademisk personal, utbildningsutskottet, studentkåren 
och kursdeltagande lärare inom högskolepedagogiska kur-
ser. Till rådet är även en extern ledamot med god kunskap 
inom det högskolepedagogiska området knuten. De diskus-
sioner som hittills förts rör bland annat kursutveckling och 
kursmaterial inom Challenge-Driven-Education med fokus 
på e-lärande, högskolepedagogisk utbildning för internatio-
nella samarbetspartners och idéer kring kurser i hur man 
utför kursanalyser kopplat till ett av kth:s kursvärderings- 
och analysverktyg (leq).

Uppföljning av studenter 
kth genomför med jämna mellanrum undersökningar rik-
tade till studenter och alumner: startenkäten, mellanårsen-
käten, karriärenkäten och doktoranduppföljningen. Enkä-
terna ingår i kth:s kvalitetssystem och genomförs cykliskt 
vilket innebär att det är möjligt att följa utvecklingen över 
tid. Under 2016 har kth följt upp resultaten från startenkäten 
och mellanårsenkäten, vilka genomfördes under 2015.

Startenkät 
En enkät delades ut till de studenter som antagits till de fem- 
och treåriga programmen höstterminen 2015. Av enkätsva-
ren framgår bland annat att studenterna till stor del kommer 
från Stockholmsregionen och att en majoritet av de nyan-
tagna studenterna är 21 år eller yngre. Kvinnorna utgör 34 
procent av populationen. 27 procent av den totala populatio-
nen har läst vid något annat lärosäte innan de påbörjade sina 
studier på kth. Drygt var fjärde som antagits till något av de 
femåriga programmen har alltså inte studiemedel som 
täcker hela utbildningen. Detta kan komma att ha en negativ 
inverkan på genomströmningen i utbildningen. 

Studenterna har i huvudsak sökt sig till kth tack vare 
utbildningens och lärosätets goda rykte, intresse för natur-
vetenskap och teknik samt goda karriärmöjligheter liksom 
att universitetet är högt rankat. Enkätsvaren visar även att 
43 procent av studenterna någon gång har tvekat inför att 
välja en teknisk utbildning. Flest tveksamma fanns bland 
kvinnorna, där något mer än varannan var osäker. De främ-
sta orsakerna till tvekan, för studenterna som helhet, var 
osäkerhet över om yrkeslivet efteråt skulle passa, svår mate-
matik, osäkerhet över att klara studietakten och osäkerhet 
över det egna teknikintresset. 

Mellanårsenkät 
Mellanårsenkäten distribueras i samarbete med scb till stu-
denter som kommit ungefär halvvägs i sin utbildning. Syftet 
med uppföljningen är att undersöka hur studenterna upple-
ver sin studiemiljö, sin utbildning och sin studiesituation på 
kth. 

Enkätsvaren visar att majoriteten av studenterna trivs på 
kth och upplever att de får en kvalitativt god utbildning. 
Främst är det män som studerar till civilingenjör alternativt 
högskoleingenjör som är nöjda. Kvinnor och studenter med 
annat modersmål är något mindre nöjda, vilket är problema-
tiskt och kan leda till minskad mångfald på kth. Att de kän-
ner sig något mindre nöjda beror till stor del på känslan av 
att inte ha tillhörighet i miljöerna på kth. kth-studenten 
mår generellt bra och det är en mindre andel som hoppar av 
eller gör studieuppehåll. Det är vanligare bland kvinnor och 
äldre att ta studieuppehåll och ofta är skälen ekonomi eller 
familj. Det är även kvinnor, äldre och i viss mån studenter 
med annat modersmål än svenska, som i större utsträckning 
känner av stress, ångest och negativ särbehandling. Detta är 
viktiga frågor för kth att arbeta vidare med.

Kvalitetsarbete	inom	forskning	
kth har en hög andel externfinansierad forskning och har 
under 2016 visat på fortsatt stark konkurrenskraft nationellt 
och internationellt. Bland annat är kth det universitet i Sve-
rige som har flest beviljade projektanslag inom Horisont 
2020. Större forskningsprojekt med starka inslag av industri-
ell samverkan och tvärvetenskapliga frågeställningar orga-
niseras på kth vanligen genom centrumbildningar. Under 
2016 och 2017 står ett flertal av dessa inför förändrade förut-



44  |  KTH:S ÅRSREDOVISNING 2016

K VA L I T E T SA RB E T E

sättningar då tidigare finansiering från bland annat Vin-
nova löper ut. Samtidigt har flera nya centra tillkommit. För 
att tydliggöra bilden av kth:s centrumbildningar har en 
intern utredning och inventering genomförts. Under 2016 
har myndighetskapital avsatts för tio centralt beslutade pro-
jekt för utveckling och förstärkning av nya forskningsområ-
den och samarbeten inom kth. 

kth har fem forskningsplattformar som anknyter till 
kth:s strategiska forskningsområden. De underlättar skolö-
vergripande och tvärvetenskapliga samarbeten och förstär-
ker den externa kommunikationen kring kth:s kompetens 
inom dessa områden. Under 2016 har plattformarna arbetat 
fram strategier för 2016–2020 där plattformarnas målbe-
skrivning framgår tillsammans med de aktiviteter som ska 
genomföras för att uppnå dessa mål.

kth har vidare under 2016 bidragit till framtagande av nya 
processer och verktyg för kvalitetssäkring, analys och upp-
följning i samband med initiering och implementering av 
forskningsprojekt. Bland annat har kth, som första lärosäte 
i Sverige, tagit fram ett program för exportkontroll i sam-
band med nya forskningsprojekt eller forskningssamarbe-
ten. För Vinnova har ett nytt visualiseringsverktyg tagits 
fram av masterstudenter vid kth som möjliggör analys av 
och jämförelser mellan länder och lärosäten avseende eu-
finansierad forskning. Se vidare avsnittet Forskning.

Kvalitetsarbete	inom	kompetensförsörjning
kth har under 2016 arbetat med att vidareutveckla, stärka 
och kvalitetssäkra processen för rekrytering av lärare. Pro-
cessen har bland annat fått stärkta handläggningsrutiner för 
referenstagning och bakgrundskontroll. 

En analys av avbrutna anställningsärenden har genom-
förts för att öka kunskapen kring vad som var orsakerna till 
avbrotten. Vidare har en särskild analys av 2015 års rekryte-
ringar av biträdande lektorer genomförts med fokus på jäm-
ställdhet. Samtliga 16 biträdande lektorer som tillträdde 2015 
var män. Analysen gav viktig information för ett fortsatt 
arbete med att kvalitativt stärka processen för rekrytering 
ur ett jämställdhetperspektiv och utgör vidare underlag till 
nödvändigt förbättringsarbete. En central satsning på 
rekrytering av nya biträdande lektorer avslutades under 
2016, med ett gott utfall vad gäller jämställdhet. Av tio nyrek-
ryterade biträdande lektorer är sex kvinnor och fyra män. 
Kvaliteten i rekryteringsprocessen har stärkts genom att 
ledamöterna i rekryteringskommittéerna fått utbildning i 
rekryteringsfrågor och jämställdhetsfrågor. 

kth har under 2016 genom fakultetsrådet tagit fram en ny 
anställningsordning för läraranställningar. Arbetsuppgifter 
och bedömningsgrunder har förtydligats och kriterier för 
exempelvis akademiskt ledarskap på professorsnivå och 
vetenskaplig skicklighet på lektorsnivå har lyfts fram. Se 
vidare avsnittet Personal.

Kvalitetsarbete	inom	samverkan	
Impact 3c är ett utvecklingsprojekt som Vinnova delfinan-
sierar. 3c står för Create, Capture, Communicate. Under 2016 
har projektet fördjupats genom att impactansvariga vid 
kth:s skolor utgjort kärnan i arbetet. Skolspecifika strate-
gier för impact har tagits fram och prioriterade aktiviteter 
kopplade till dessa är genomförda vid skolorna. Därtill har 
det genomförts gemensamma aktiviteter för erfarenhetsbyte 
och gemensam utveckling. 

Exempel på ytterligare samverkansprojekt som kan leda 
till ökad kvalitet i kth:s verksamhet är kloss akut som har 
inneburit att lärare och forskare fått möjlighet att under en 
period regelbundet vistas i en extern organisation.

Bland annat för att kvalitativt stärka kth:s utbildning och 
forskning samarbetar kth med strategiska partner. Det 
strategiska partnerskapet bidrar till en ökad och kvalitativ 
kontakt mellan utbildning, forskning och samhälle. Partner-
skapet följs upp årligen via ledningsdialoger.

Genom alumnerna får kth regelbundet stöd och återkopp-
ling till verksamheten. De bidrar även med ett nationellt 
såväl som växande internationellt nätverk. För att stärka och 
utveckla relationen med kth:s alumner har ett arbete inletts 
som syftar till att öka förståelsen för hur alumner vill enga-
gera sig och bidra till kth:s utbildning och forskning. Ett 
exempel på vad alumner bidrar med för att stärka kth:s 
internationalisering är att utbytesstudenter som reste till 
usa, Spanien, Schweiz eller Singapore gavs möjlighet att bli 
matchade med en lokal alumnmentor. Ett 70-tal alumner och 
studenter deltog i piloten och utfallet var mycket positivt. 
Programmet ska utvecklas vidare under 2017.

Under 2016 har ett nytt projekt startats på kth Innovation 
som syftar till att öka antalet kvinnor som tar del av innova-
tionsstöd vid kth. Statistik visar att andelen kvinnor som 
utvecklar sina idéer tillsammans med kth Innovation är låg 
jämfört med andelen kvinnor som arbetar och studerar på 
kth. Fokus för projektet är att först hitta de faktorer som 
påverkar huruvida kvinnor tar del av innovationsstöd och 
sedan förändra och förbättra innovationsstödsprocessen i 
den riktningen. En kvalitetsaspekt är att både män och 
kvinnor ges samma möjlighet till det utbud kth erbjuder. Se 
vidare avsnittet Samverkan.

Internt	kvalitetsarbete

Riskanalys 
kth:s arbete med riskanalys baseras på kth:s ledningspro-
cess, vilken består av de fem stegen: utvecklingsplan, bud-
getunderlag, handlingsplan, budget, årsredovisning samt 
löpande uppföljning och analys. Riskanalysen utgör en inte-
grerad del av denna ledningsprocess. Internt är kth:s 
utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan ett av de 
viktigaste strategiska dokumenten. Nu gällande utveck-
lingsplan omfattar perioden 2013–2017, vilket innebär en 
revidering och förlängning med ett år. Den redovisade ris-



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2016 | 45

K VA L I T E T SA RB E T E

kanalysen utgår från målen för 2016 och genomfördes före 
revideringen.

Identifiering av verksamhetsrisker utgår i första hand 
från graden av uppfyllelse av målen i utvecklings- och hand-
lingsplanen. Den slutliga riskanalysen, med bedömningar 
av de allvarligaste riskerna, har gjorts utifrån universitets-
styrelsens bedömning av kth:s risker i ett helhetsperspek-
tiv. Till stöd för den samlade riskidentifieringen och bedöm-
ningen har styrelsen haft 2015 års riskanalys, skolornas 
riskanalyser för 2016, utförda i samråd med universitetsför-
valtningen, utvärderingen av de administrativa processerna 
samt ledningens samlade bedömning. 

Skolornas bedömning av riskerna skiljer sig från föregå-
ende år. Risken att inte uppnå de uppsatta målen bedömdes 
ha ökat inom hela 36 områden och minskat inom 24. Inom 
följande fem områden har risken för att inte uppnå målen 
bedömts minska med 40 procent eller mer: 1) 4 000 första-
handssökande till civilingenjörsprogram, 1 000 förstahands-
sökande till högskoleingenjörsprogram, 2) 700 externt rekry-
terade nybörjare på avancerad nivå från eu/ ees, 3) 35 procent 
kvinnor bland nybörjare på civilingenjörsprogram, 25 pro-
cent kvinnor bland nybörjare på högskoleingenjörsprogram, 
4) studentrekrytering och 5) genomströmning. Förklaringen 
till de bedömda minskningarna är framför allt att de kvantita-
tiva mål som satts upp kommer att förverkligas. 

Skolorna har rangordnat tio områden som bedöms utgöra 
de största riskerna för att inte uppnå uppsatta mål enligt 
kth:s utvecklingsplan: 

1. Risk för att viktig kth-forskning inte når ut till omgi-
vande samhället/ risk för att falla i rankingar/ fältnorme-
rad citeringsgrad

2. Forskningsfinansiering
3. Långsiktiga infrastruktursatsningar
4. Akademisk rekryteringsprocess
5. Campus (mål: 700 bostäder)
6. Expansion av forskarutbildningen
7. Nationella allianser för att säkerställa tillgång till strate-

gisk infrastruktur 
8. Personutbyten (mål: 100 adjungerade professorer och 150 

affilierade lärare och forskare)
9. Konsolidering/ integration eit kic
10. Jämställd fakultet

Inom fem av dessa områden har den bedömda risken ökat 
med mer än 45 procent: 1) Långsiktiga infrastruktursats-
ningar, 2) Risk för att viktig kth-forskning inte når ut till 
omgivande samhället/risk för att falla i rankingar/fältnor-
merad citeringsgrad, 3) Nationella allianser, 4) Personutby-
ten och 5) Tekniklärarutbildning. Förklaringen till den 
bedömda ökningen beror framför allt på att det står mer eller 
mindre klart att dessa mål inte kommer att uppfyllas 2016.

Kvalitetsarbete inom administrationen 
kth har sedan flera år drivit utvecklingsprojekt inom admi-
nistrationen. Under 2016 har arbetet med fokusområdena: 
dialog, it-stöd i utbildningen, avtalshantering, internatio-
nella studenter samt benchmarking av administrativa kost-
nader avslutats och slutrapporterats. Inom varje område har 
ett antal aktiviteter ägt rum som har involverat samtliga 
kth:s skolor och universitetsförvaltningen.

Internrevisionens granskningar 
En del i uppföljningen av kth:s interna styrning och kontroll 
är internrevisionens granskningar. Internrevisionen har 
under 2016 bland annat rapporterat om brister avseende 
kth:s hantering av bisysslor och agerande i samband med 
tjänsteresor. Med anledning av rapporterade brister har rek-
tor utarbetat åtgärdsplaner som beslutats av kth:s styrelse.

Internrevisionen genomför kontinuerligt skolvisa gransk-
ningar av regelefterlevnaden vid kth. I de fall brister har 
iakttagits har detta rapporterats till berörd skolchef som 
upprättat en åtgärdsplan som sedan beslutats av kth:s sty-
relse. Brister som har iakttagits är bland annat hanteringen 
av moms, anlitande av konsulter och utlägg. Därtill har 
internrevisionen granskat hanteringen av centrumbild-
ningar under året och kommer under 2017 att lämna rekom-
mendationer för att stärka kth:s processer i detta arbete.

Internrevisionen följer även kontinuerligt upp beslutade 
åtgärder utifrån tidigare års granskningar. Resultatet av 
uppföljningen föredras årligen för styrelsen.
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Miljö och hållbar utveckling
De globala utmaningar som samhället står inför är enorma 
och hållbarhet kommer att vara en viktig drivkraft för tek-
nisk utveckling för årtionden framöver. Som tekniskt uni-
versitet har kth en nyckelroll och ett ansvar när det kommer 
till hållbar utveckling. Ambitionen som uttrycks i kth:s 
utvecklingsplan för 2013–2017 är att kth ska vara ett av Euro-
pas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar 
utveckling och ha en identitet och ett varumärke som för-
knippas med hållbar utveckling. kth har stora möjligheter 
att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning 
genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande 
samhället samt genom att minska miljöpåverkan från kth:s 
egen verksamhet. 

kth:s utbildningar förser nästa generations ledare med 
kunskap och kompetens som behövs för att ta itu med fram-
tida utmaningar. kth har därför stora möjligheter att 
snabbt, och med ny kunskap, påverka utvecklingen i en 
positiv riktning. För att kunna bidra till ett hållbart sam-
hälle är det också viktigt att den forskning kth bedriver når 
ut och omsätts i praktiken. kth lägger därför stor vikt vid 
samverkan med viktiga samhällsaktörer och vid att synlig-
göra nya forskningsresultat. 

Organisation	
kth:s strategiska arbete med miljö och hållbar utveckling 
bedrivs inom kth Sustainability Office vid universitetsför-
valtningen. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för 
integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och 
samverkan i enlighet med verksamhetsplanen för 2016–2018. 
Miljöchefen är ansvarig för unisversitetets interna miljöar-
bete och miljöledningssystem. Arbetet bedrivs utifrån kth:s 
policy för hållbar utveckling respektive övergripande håll-
barhetsmål 2016–2020. 

Som stöd till vicerektor för hållbar utveckling, samt stöd i 
skolornas arbete med integreringen av hållbarhet, tillsattes 
under 2016 en akademisk referensgrupp för hållbar utveck-
ling. Gruppen består av en forskar- eller lärarrepresentant 
från respektive skola, en representant från fakultetsrådet, 
två studeranderepresentanter, miljöchef, anställda vid kth 
Sustainability Office samt eventuellt ytterligare personer 
från verksamheten som adjungeras vid behov. 

På samtliga skolor, och på universitetsförvaltningen, finns 
också miljöombud som tillsammans med skolans ledning 
driver miljöledningsarbetet på respektive skola, i många fall 
tillsammans med lokala miljögrupper. Utöver detta finns ett 
antal utbildade interna miljörevisorer.

Miljöledningssystem	
kth är sedan augusti 2015 certifierat enligt den internatio-
nella miljöledningsstandarden iso14001. Under 2016 genom-
fördes den andra externa miljörevisionen, vilken visade att 
systemet fungerar och utvecklas. kth har upprättat övergri-
pande hållbarhetsmål som gäller för perioden 2016–2020. 
Samtliga tio skolor och universitetsförvaltningen har även 

egna detaljerade mål som går i linje med de övergripande 
målen. Till varje mål finns ett handlingsprogram med akti-
viteter för att uppnå målen. De övergripande hållbarhetsmå-
len 2016–2020 omfattar tio områden: 
• Utbildning
• Forskning
• Samverkan 
• Arbetsmiljö (följs inte upp inom miljöledningssystemet) 
• kth:s campus (omfattar energi, ny- och ombyggnad, 

utomhusmiljö, transporter och avfall) 
• Resor 
• Upphandling och inköp
• Kemikaliehantering
• Investeringar av stiftelse- och donationskapital 
• Organisation och ledning 

Arbetet med övergången till den nya standarden  
iso 14001:2015 har påbörjats under 2016. Behov av föränd-
ringar och insatser för övergången har identifierats och en 
plan har tagits fram. En intressentanalys, inklusive bin-
dande krav, har även gjorts genom ett antal workshops med 
bland annat rektors strategiska råd samt genom samman-
ställning av befintlig dokumentation. Arbetet med över-
gången till den nya standarden kommer att fortsätta enligt 
plan under 2017. 

Personalutbildning	
Olika former av miljöutbildningar har genomförts under 
året, exempelvis inom introduktionen för nyanställda och i 
den webbaserade introduktionen till hållbar utveckling för 
alla anställda. kth:s guider har även fått utbildning i cam-
pusutveckling och hållbarhetsinitiativ på campus. Mer spe-
cifika utbildningar har också genomförts inom intern miljö-
revision, miljöledningssystem, miljölagstiftning och 
kemikalielagstiftning. Den pedagogiska kursen Lärande för 
hållbar utveckling, med syftet att hjälpa lärare att utifrån sitt 
eget utbildningsämne integrera frågor kring hållbar utveck-
ling i undervisningen, har fortsatt att ges under året. 

Utbildning	
Inom utbildningsområdet fortsätter arbetet med att inte-
grera hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på kth på 
samtliga nivåer. Under 2015 sammanställdes måluppfyllel-
sen och under 2016 redovisades resultaten som dessutom 
presenterats vid en internationell konferens. Nya handlings-
program för utbildning som gäller 2016–2018 har tagits fram 
på kth:s skolor utifrån de nya hållbarhetsmålen. Kvalitets-
säkring av kurser med relevans för miljö och hållbar utveck-
ling har genomförts. Implementering av moduler inom eko-
nomisk och social hållbarhet fortsätter på olika program och 
den webbaserade verktygslådan för lärande av hållbar 
utveckling uppdateras och vidareutvecklas kontinuerligt. 
På masternivå har kth Sustainability Office samordnat ett 
seminarium om integrering av hållbar utveckling i utbild-
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ningen för personal och programansvariga på kth. På fors-
karnivå har kurser kopplade till hållbar utveckling kartlagts. 

Den årligen återkommande doktoranddialogen med delta-
gare från flera lärosäten i regionen samordnades i år tillsam-
mans med misum (Mistra Center for Sustainable Markets) 
vid Handelshögskolan. 

Emma Strömberg, projektledare för utbildning vid kth 
Sustainability Office, tilldelades kth:s pedagogiska pris 
2016, bland annat för sitt arbete med att stödja implemente-
ring av både hållbar utveckling och ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt i högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbild-
ningar.

Forskning	
Genom nätverksbyggande, och visst stöd att skriva ansök-
ningar, stöttar kth Sustainability Office större ansökningar. 
Sedan 2012 görs en årlig intern utlysning, Miljö och hållbar 
utveckling på tvärs (mhu på tvärs), som beviljar medel (upp 
till 100 tkr) för tvärvetenskapliga initiativ inom forskning, 
utbildning och samverkan. Sex initiativ fick stöd. Under 2016 
beviljades två stora program medel som tidigare fått stöd 
genom utlysningen mhu på tvärs. Det första är ett strate-
giskt innovationsprogram om smarta och hållbara städer 
som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vin-
nova och som kommer att ledas från kth. Det andra är 
forskningsprogrammet sams om hållbar tillgänglighet och 
mobilitetstjänster som beviljades av Mistra. 

Flera av de strategiska satsningar som gjorts på kth 
under 2016 med eget myndighetskapital har ett tydligt håll-
barhetsperspektiv. Det handlar bland annat om en satsning 
på cirkulär ekonomi, som tillsammans med två biträdande 
lektorat med koppling till området, ger en potential att bygga 
upp långsiktiga satsningar. Vidare satsas det på ett Vatten-
centrum och ett biträdande lektorat inom hållbar stadsut-
veckling. 

Samverkan	
kth Sustainability Office har under året anordnat semina-
rier och andra mötesplatser för såväl lärare som forskare och 
studenter. Ett matchningsmöte för samarbetspartners, före-
tag och organisationer med kth:s lärare har samordnats. 
Syftet med mötet var att ta fram exjobbsförslag, projektupp-
gifter eller gästföreläsningar med koppling till hållbar 
utveckling i utbildningen. Ytterligare ett möte med strate-
giska partner genomfördes för att diskutera vilka kunska-
per och färdigheter kopplade till hållbar utveckling som 
kth:s studenter behöver utrustas med. 

Den årliga kth Sustainability Research Day gästades av 
över 200 deltagare. Dagen bestod av samtal, paneldebatter 
och över 30 rundabordsdiskussioner med forskare och 
representanter från näringsliv och myndigheter kring hur 
fn:s globala mål kan förverkligas och vilken roll kth har i 
denna utveckling. 

kth Sustainability Office har delfinansierat flera projekt 

under året med syfte att uppmuntra till ökad samverkan 
inom kth, både inom utbildning och inom forskning. Exem-
pel på projekt som fått finansiering under året är utveckling 
av en webbaserad plattform och kursen Sustainable Deve-
lopment for Problem Solvers som är en mooc-kurs och ska 
lanseras i mars 2017. 

kth:s samarbetsavtal med fokus på miljö och hållbar 
utveckling med ivl Svenska Miljöinstitutet, Stockholm 
Environment Institute samt Akademiska Hus har fortlöpt 
och vidareutvecklats. Uppföljningen av dessa samarbetsav-
tal visar att samarbeten sker på flera delar av kth inom både 
forskning och utbildning. Under året har ett flertal semina-
rier och evenemang för både interna och externa deltagare 
anordnats på teman som FN:s globala mål, avfall, cirkulär 
ekonomi, Arktis samt Afrika och den nya urbana agendan.

kth:s engagemang i internationella nätverk inom miljö 
och hållbar utveckling har fortsatt och utvecklats. kth har 
nu uppgraderat medlemskapet i iscn (International Sustai-
nable Campus Network) till en av sju medvärdar (co-hosts) 
och har bland annat en representant i styrelsen. kth kom-
mer att vara värd för nätverkets årliga konferens 2018. kth 
utgör tillsammans med Göteborgs universitet de svenska 
partneruniversiteten i nscn (Nordic Sustainable Campus 
Network) som drev projektet sulitest (Sustainability Lite-
racy Test) som lanserades i Norden under hösten 2016. 

Under året har ett internt nyhetsbrev skickats ut månads-
vis. Ett externt nyhetsbrev riktat till näringsliv, beslutsfat-
tare, myndigheter och organisationer har getts ut fyra 
gånger under året. Information och sammanställning av 
forskningsutlysningar inom miljö och hållbar utveckling 
har också skickats ut till doktorander och forskare. En 
media- och budskapsträning för kvinnliga forskare arrang-
erades för att uppmuntra medialt deltagande i samhällsut-
vecklingen. För kth Sustainability Office finns en kommu-
nikationsplan upprättad. Vicerektor för hållbar utveckling 
har börjat blogga varje vecka om aktuella och långsiktiga 
frågor med miljö- och hållbarhetsfokus med koppling till 
kth och samhället i stort. För att skapa en starkare uppfatt-
ning om kth som en framstående organisation inom områ-
det har arbete med en strategi för kommunikation av hållbar 
utveckling pågått under 2016. Strategin ska omfatta tillväga-
gångssätt för att synliggöra kth:s verksamhet och sam-
hällspåverkan med koppling till hållbar utveckling.

Hållbarhetsprojekt		

Återrapporteringskrav:	Universitet	och	högskolor	ska	i	sitt	arbete	med	
att	minska	utsläppen	av	koldioxid	från	resor	och	transporter,	inom	ramen	
för	sitt	miljöledningsarbete,	använda	den	metodik	som	tagits	fram	inom	
ramen	för	projektet	Resfria	möten	i	myndigheter.
Projektet cero (Climate and Economic Research in Organi-
sations) har startats i samarbete mellan kth Sustainability 
Office och en forskare på skolan för arkitektur och samhälls-
byggnad. Projektet inkluderar både ekonomiska och miljö-
mässiga analyser av tjänsteresor och pendlingsresor samt 
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workshops och resulterar i ett konkret handlingsprogram. 
Seminarier om resor och forskning har också arrangerats 
under året, liksom utbildning i alternativa mötesformer för 
resfria möten tillsammans med forskare och it-avdelningen. 

Två avfallsprojekt har startats för att förbättra möjlighe-
terna till källsortering. Ett mindre, studentdrivet, projekt 
syftar till att införa källsortering i samtliga sektionslokaler 
medan ett större projekt ska införa enhetliga möjligheter till 
källsortering i samtliga studiemiljöer på kth. Båda projek-
ten kommer att fortsätta under 2017. Ett seminarium har 
också arrangerats om avfall som stadens outnyttjade resurs. 

En cykeldag arrangerades i samband med Arrival Days 
för internationella studenter, med information om cykelvä-
gar liksom provcykling av elcyklar. I cykeldagens tävling 
fanns tio begagnade och upprustade cyklar som vinster vil-
ket genererade ett hundratal tävlingsbidrag med bilder på 
cyklande studenter.  

kth Campus fick under våren 2016 två bikupor. Genom en 
namntävling, som lockade 10 000 röstande, döptes drottning-
arna till Bee McBeeface och Beeyoncé. Bina har under året 
producerat 60 kg honung som nu finns att köpa i kth:s pro-
filshop. Ett frukostseminarium om biodling arrangerades 
för anställda vid projektstarten. En designtävling för 
insektsholkar arrangerades också genom Dome of Visions 
och avslutades med en utställning av de tio bästa bidragen. 
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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 arbetsmiljöak-
tiviteter som genomförts under 2016.

Medarbetarskap	och	ledarskap	

Personalpolicy för KTH, dess riktlinjer  
och uppförandekod 
Personalpolicyn för kth och dess riktlinjer för medarbetar-
skap, ledarskap, arbetsmiljö, lika villkor, kompetensförsörj-
ning och lönebildning ska enligt universitetsstyrelsens tidi-
gare beslut revideras en gång per år. Personalpolicyn är 
tillika kth:s arbetsmiljöpolicy och alla som är verksamma 
på kth har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. 

Under våren 2016 har personalavdelningen i samarbete 
med en referensgrupp, och i samverkan med de fackliga 
arbetstagarorganisationerna, utarbetat en uppförandekod. 
Uppförandekodens syfte är att skapa en god arbetsmiljö och 
klargöra vilket ansvar som förväntas av anställda och övriga 
verksamma på kth. Under hösten 2016 har en implemente-
rings- och kommunikationsplan för uppförandekoden utar-
betats.

Ledarskapsutveckling 
kth satsar på ledarskap på alla nivåer, såväl akademiskt 
som administrativt. Ledarskap med personligt ansvar är 
nödvändigt för att skapa en än mer attraktiv arbetsplats. 
kth erbjuder årligen ett ledarskapsprogram i tre steg. Syftet 
är att utveckla kth:s chefer till bättre ledare genom att till-
handahålla organisationskunskap för den kontext de ska 
leda i samt för personligt och strategiskt ledarskap. Möjlig-
het ges också att bygga relationer och nätverk genom internt 
erfarenhetsutbyte. Förutom nystartade program pågår 
årliga uppföljningsträffar med tidigare årskullar för att upp-
muntra vikten av nätverkande. Dessutom genomförs årligen 
två strukturerade mentorprogram som omfattar parter från 
både högskolesektorn och näringslivet. Då behoven av 
intern respektive extern mentor ser olika ut individanpassas 
mentorskapet i samråd med skolorna. kth:s målsättning är 
att erbjuda alla nyblivna chefer en mentor/fadder för att 
hjälpa dem att utveckla ett gott ledarskap i en akademisk 
miljö. Behovet av ledarutveckling ser olika ut för kth:s che-
fer och genom rådgivningssamtal blir de hänvisade till rätt 
insatser. I de centralt finansierade ledarutvecklingsaktivite-
ter som kth erbjudit under 2016 har 116 personer deltagit. 

Jämställdhet,	mångfald	och		
likabehandling	(JML)	
Under 2015 infördes en ny process för tillsättning av fakultet, 
som under året använts fullt ut. Det viktigaste ur jämställd-

hetssynpunkt har varit att synliggöra det inledande sökar-
betet och att ställa krav som leder till att väl kvalificerade 
manliga och kvinnliga kandidater identifieras och söker 
anställningar. Utbildningen för ledamöter i rekryterings-
kommittéerna har fortsatt under året. Jämställdhet och 
mångfald är en viktig del av denna utbildning. 

En särskild utredning kring jämställd rekrytering har 
genomförts av dekanus utifrån 2015 års tillsättning av biträ-
dande lektorer då endast män tillträdde dessa anställningar. 
Utredningen föreslår ytterligare åtgärder för att säkerställa 
öppen och bred konkurrens i utlysningar samt ytterligare 
strategier för motverkan av inflytande från omedvetna för-
domar. 2016 års tillsättning av biträdande lektorer har en mer 
balanserad könsfördelning, sex kvinnor och fyra män 
anställdes. Att den centrala satsningen på anställning av 
biträdande lektorer som genomförts under året har föranlett 
en inledande analys av framgångsfaktorer. Kännetecknande 
för dessa rekryteringar var en centralt sammanhållen pro-
cess, tydligt kommunicerade jämställdhetsmål, breda utlys-
ningar, attraktiva villkor för utlysta anställningar och en 
samlad annonsering.

Arbetet med att påverka både innehåll och form i grundut-
bildningen har fortsatt under 2016. Samtal om en högskole-
pedagogisk kurs i genus och jämställdhet för lärare har ini-
tierats. Kursen ska planeras under 2017 i samarbete mellan 
genusforskare och skolan för teknikvetenskaplig kommuni-
kation och lärande. Flera workshops har genomförts med 
lärarlag för program inom grundutbildningen. I maskinpro-
grammet har ett pilotprojekt för att integrera genus och jäm-
ställdhet initierats och startats inom vicerektor för jäm-
ställdhet och fakultetsförnyelses uppdrag. Under 2016 har 
inslag integrerats i introduktionskursen, vilka kommer att 
följas upp med integrerade moment under kommande års-
kurser. Förutom initiativen att integrera genus och jäm-
ställdhet i kurser finns det nu också ett antal valbara kurser 
på både grundnivå och avancerad nivå där teori och kun-
skap om genus och jämställdhet tas upp i relation till olika 
områden och ämnen. 

På uppdrag från regeringen ska jämställdhetsintegrering 
genomföras vid samtliga lärosäten i Sverige. Det innebär att 
kth:s verksamhet ska jämställdhetsintegreras. En samord-
nare för detta uppdrag utsågs under 2016 och denne har 
under hösten informerat om och diskuterat uppdraget med 
centrala grupper och funktioner på kth, till exempel med 
rektors dåvarande ledningsgrupp. Future faculty-ansvariga 
(ffa), styrgruppen för karriärstöd (Styrka), fakultetsrådet, 
Tekniska Högskolans Studentkår (ths) och nätverket för 
kvinnliga professorer och docenter. Samordnaren deltar 
också i de nationella sammankomster som är relaterade till 
uppdraget och arrangeras av Nationella sekretariatet för 
genusforskning. 

Under året har handlingsplanen för jämställdhet, mång-
fald och lika villkor 2014–2016 följts upp. Uppföljningen av 
handlingsplanens mål utgör underlag för nästa års arbete 
med lika villkor. Den årliga likabehandlingsplanen för stu-
denter arbetades fram och uppdaterades i enlighet med upp-
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följningen av föregående plan. Arbetet genomfördes i samar-
bete med studievägledare, Funka (stöd till studenter med 
funktionsnedsättning) samt ths.

Den första delen av en utbildning i genus och lika villkor 
genomfördes för personalen på personalavdelningen. Syftet 
är att kunna ge relevant stöd till verksamheten och för upp-
draget att genomföra jämställdhetsintegrering.

Ramar för lönekartläggning arbetades fram och en kart-
läggning genomfördes med hjälp av löneanalys och klassifi-
ceringssystemet besta (befattningsgruppering för statistik i 
staten).

På uppdrag av kth utarbetade Nyckeltalsinstitutet den så 
kallade jämix-rapporten. jämix visar hur jämställdheten ser 
ut och utvecklas i organisationen. För kärnverksamheten 
visade årets resultat på en utveckling i positiv riktning.

Priset för jämställdhets- och mångfaldsarbetet för 
anställda tilldelades i år adjunkt Malin Åberg Wennerholm, 
skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, för hennes 
arbete med att främja ökad jämställdhet inom området 
utbildning på kth.

Kompetens-	och	karriärutveckling	

Personalutveckling 
På kth ska alla anställda ha möjlighet att utvecklas och gå 
vidare i karriären. Olika slags personalutbildningar som 
projektledning, presentations- och workshopteknik med 
mera utgör möjligheter till karriärutveckling, inte minst för 
administrativ personal. Med personalutbildning avses även 
sådan utbildning som är påkallad av myndighetens verk-
samhet såsom tentamensvakts-, förvaltnings-, säkerhets- 
och arbetsmiljöutbildningar. 

Inom det akademiska karriärspåret Tenure track erbjuder 
kth karriärutveckling i form av nätverksbyggande, stöd för 
vetenskaplig och pedagogisk utveckling samt ledarskapsut-
bildning. Syftet är att tydliggöra vad som krävs för en vidare 
meritering till lektor och professor samt att erbjuda möjlig-
het till utveckling inom områden som är relevanta för en 
vidare karriär vid kth. Under 2016 har 80 personer omfattats 
av insatserna Partners in Learning (pil), vetenskapliga 
utvecklingsseminarier och ledarskapsutveckling. 

kth främjar den interna och externa rörligheten och strä-
var efter att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompe-
tens och därmed behålla sin anställningsbarhet. Att arbeta 
på kth ska vara ett aktivt val och därför erbjuds anställda 
på kth möjlighet till livs- och karriärplanering som finns i 
olika varianter och inkluderar individuell handledning/
coaching och finansieras av lokala partgemensamma 
omställningsmedel. Under 2016 har totalt 36 anställda 
genomfört livs- och karriärplanering.

Nyanställda medarbetare erbjuds en introduktion för att 
på så sätt stärka utvecklingen för såväl individen som för 
kth. Introduktionen består av en webbsida, Ny på kth, med 
relevant länksamling för den anställde att själv orientera sig 
via, och en välkomstdag. Välkomstdagen är ett tillfälle för de 

nyanställda att möta kth:s ledning, mingla med verksam-
hetsansvariga och nätverka med varandra. Under 2016 del-
tog 110 av de nya kth-medarbetarna under välkomstdagen. 
Under välkomstdagen ges en föreläsning med grupparbete 
kring vår värdegrund och om interkulturella erfarenheter 
och upplevelser, för att öka förståelsen för våra likheter och 
olikheter. Dagen avslutades med en campusvandring för att 
ta del av kth:s historia och se vår konstskatt.

Ett längre fördjupat introduktionsprogram för nyan-
ställda handläggare genomfördes med 17 deltagare. Pro-
grammet syftar till att de nyanställda ska få nödvändiga 
kth-kunskaper för att snabbare kunna orientera sig och bli 
mer effektiva i sitt arbete.

Ett campus med en så internationell och mångkulturell 
miljö som kth har, förutsätter att personal och studenter 
kan kommunicera med varandra. I och med kth:s vision 
2027 om ett tvåspråkigt lärosäte satsar nu kth på att erbjuda 
olika språkutvecklingsaktiviteter för att höja kunskapsnivån 
inom både svenska och engelska. För att främja ökad perso-
nalmobilitet inom kth arrangeras, där så är möjligt, jobbs-
kuggning för att stimulera till ökad dialog och samverkan. 

kth uppmuntrar även till kunskapsutbyte med omvärl-
den och erbjuder lärare och administrativ personal att 
ansöka om internationellt personalutbyte genom Erasmus+. 
Under 2016 har 40 administratörer beviljats ersättning för 
utbyte eller kurs inom Erasmus+ och 10 lärare har genomfört 
lärarutbyte. Syftet är att stärka både individers och kth:s 
utveckling genom kunskapsutbyte med omvärlden.

Under 2016 har nästan 600 av kth:s lärare och forskare 
undervisat eller forskat utomlands under en period om 
minst en vecka. Omvänt har cirka 450 lärare, forskare och 
postdocs tillbringat en period om minst en vecka vid kth för 
att undervisa eller bedriva forskning. kth:s lärare och fors-
kare deltar i hög grad i internationella samarbeten med uni-
versitet världen över. Flera av kth:s lärare och professorer 
är också gästprofessorer vid andra universitet.

Administrativa funktionsutbildningar inom ekonomi, 
HR, IT, juridik och utbildningsadministration har genom-
förts av kth centralt i form av kurser, workshops och semi-
narier. Syftet är att erbjuda kompetensbevarande och kom-
petenshöjande aktiviteter för att ständigt upprätthålla ett 
relevant och kvalificerat administrativt stöd.

Fakultetsrådets utbildning, Rekrytering på kth – fakul-
tetsperspektivet, för rekryteringskommittéernas ledamöter 
har under året haft 131 deltagare. Utbildningen består av fyra 
moment: lagar och regler, neutral meritvärdering, pedago-
gisk skicklighet samt intervjuteknik.

Fortsatta regionala samarbeten mellan universiteten ger 
fördelar för kth med utökade nätverk och är kostnadseffek-
tivt. Exempel på utbildningar som ges inom samarbeten är 
projektledning, förvaltningsutbildning och mentorprogram.

KTH Relocation 
Syftet med kth Relocation är att effektivisera och centralisera 
mottagandet av de personer kth rekryterar från utlandet. 
Under 2016 bistod kth Relocation cirka 800 personer med 
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bostad. Detta är en service som erbjuds under det första året 
på kth, oavsett vilken finansieringsform den sökande har 
samt oavsett befattningsgrad.

Utöver bostad så arbetar kth Relocation aktivt med att öka 
integration och etablering både på kth och i samhället i stort. 
Bland annat erbjuds kurs i svenska språket där deltagaren 
får en svensktalande kth-kollega som study-buddy. Det 
ingår även studiebesök inom kth, allt för att öka kth-kun-
skapen och vi-känslan hos de som rekryteras från utlandet. 

En gång i månaden erbjuds möten om vad som gäller när 
man är ny på kth, vad som är den anställdes eget ansvar, 
vad som är kth:s ansvar och vad man kan förvänta sig när 
man är ny både i staden och på arbetet. Det erbjuds även 
månadsvis träffar och event riktade till de som är nya från 
utlandet med ett tydligt mål att räta ut frågetecken, till exem-
pel kring svensk deklaration, karriär i Sverige, social etable-
ring och bostadssökande. I snitt deltar cirka 50 personer per 
event och behoven att träffas upplevs som stora.

kth Relocation tar även stort ansvar för medföljande då ca 
30 procent av de som rekryteras till kth har en medföljande 
med sig. För medföljande till biträdande lektorer, lektorer 
eller professorer erbjuds ett skräddarsytt karriärstöd som 
omfattar tre månaders individuell vägledning in på den 
svenska arbetsmarknaden, oavsett tidigare bakgrund eller 
ambitionsnivå. Ett tiotal personer genomgick karriärstödet 
2016. Alla medföljande får ett personligt mail cirka två måna-
der innan beräknad flytt om vad de kan förvänta sig och för-
slag på hur de kan etablera sig både karriärmässigt och soci-
alt. I samarbete med Stockholms Akademiska Forum 
erbjuds ett karriärorienterat nätverk för samtliga medföl-
jande.

Arbetsmiljö	
kth arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
syfte att ständigt förbättra arbetsmiljön. Som ett led i detta 
tar alla skolor årligen fram en arbetsmiljöplan där aktiviteter 
inom både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön doku-
menteras och följs upp. I det ingår att lyfta fram de aktivite-
ter som genomförts under året och att upprätta en framåt-
riktad handlingsplan för ytterligare förbättringar. 2015 års 
uppdatering av rutinen för anmälan av tillbud och arbets-
skador har bidrag till en fortsatt ökning av inkomna anmäl-
ningar från skolorna. Detta är en viktig del inom det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet och är ett instrument för att 
synliggöra och åtgärda eventuella brister.

Under året har en huvudskyddsombudsgrupp etablerats. 
Gruppen träffas regelbundet och syftet är att förbättra kom-
munikationen mellan huvudskyddsombuden och att för-
bättra dialogen mellan huvudskyddsombud och arbetsgi-
vare. Under året har arbetsmiljöutbildning för chefer med 
personalansvar genomförts. Syftet är att ge kunskap om det 
ansvar och de skyldigheter som ingår i personalansvaret 
samt tillämpning på kth. Därtill har en utbildning i skydds-
ombudsrätt hållits för skyddsombud och en utbildning inom 
klara (kemikaliehanteringssystemet) för inventerare. 

Under våren 2016 genomförde kth en medarbetarunder-
sökning. Det är fjärde gången som undersökningen genom-
förs. Medarbetarundersökningen ska ses som en tempera-
turmätning och ett strategiskt instrument för att avgöra 
vilka satsningar som ska genomföras inom arbetsmiljön på 
kth. Medarbetarundersökningen är ett partsgemensamt 
projekt och det är viktigt för både arbetsgivaren och de fack-
liga organisationerna att så många som möjligt deltar. Svars-
frekvensen 2016 har ökat till 70 procent jämfört med 2013 års 
undersökning då svarsfrekvensen låg på 64 procent.

Justeringar av frågor från förra mätningen har genom-
förts för att göra resultat jämförbara med andra universitet 
och högskolor. Resultatet visar att de anställda har högt 
engagemang och att de känner att arbetsinsatsen bidrar i 
verksamheten. Baksidan av detta, och som också är förbätt-
ringsområden, är att det förekommer att anställda känner 
att de har svårt att koppla av på fritiden och återhämta sig 
från arbetet, vilket leder till stress. Resultatet har under året 
presenterats på kth:s arbetsplatser. Skolorna har tagit fram 
handlingsplaner som de ska arbeta vidare med. Det kommer 
även att göras centrala insatser.

kth har under 2016 fortsatt erbjuda alla anställda som är 
50, 55, 60 och 64 år hälsoundersökning. Återkommande 
hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning genomförs 
för skolorna och universitetsförvaltningen.

Med anledning av att den allmänna föreskriften om orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft 2016 gjordes 
en uppdatering av riktlinjen som beskriver rutiner vid 
anmälan, utredning, och åtgärder vid diskriminering, tra-
kasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehand-
ling. Ett kompetensnätverk, med skolornas utsedda hand-
läggare/kontaktpersoner ansvariga för dessa frågor samt en 
HR-specialist från personalavdelningen, har under året träf-
fats två gånger för fortbildning, metodutveckling och erfa-
renhetsutbyte.

Personalstruktur	
Redovisning av siffrorna nedan kan innehålla avrundnings-
effekter.

Medelantalet anställda har under 2016 minskat med 55 per-
soner till 5 178 (2 020 kvinnor och 3 159 män), jämfört med 5 233 
under 2015 och 5 157 under 2014. Medelantalet anställda 
beräknas utifrån mätningar varje månad under året. Vid 
omvandling till årsarbetskrafter är det en minskning med 84 
till 3 572 under 2016 jämfört med 3 656 under 2015 och 3 672 
under 2014. Mätt i årsarbetskrafter är andelen kvinnor oför-
ändrat 37 procent jämfört med 2015.

Åldersstruktur 
Medelåldern för anställda vid kth är 39,7 år (40,6 för kvinnor 
och 39,1 för män). Medelåldern för lärare och forskare är 42,8 
år (41,1 för kvinnor och 43,4 för män). Medelåldern för dokto-
rander med anställning är 30,7 år (31,1 för kvinnor och 30,6 
för män). Medelåldern för teknisk och administrativ perso-
nal är 45,1 år (45,0 för kvinnor och 45,3 för män).
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Lärare och forskare 
Antalet lärare har minskat med en årsarbetskraft till 809 
(kvinnor har ökat med fyra till 174 och män har minskat med 
fem till 635). I gruppen lärare ingår professorer, gästprofes-
sorer, adjungerade professorer, lektorer, biträdande lektorer 
inklusive forskarassistenter, adjunkter samt gästlärare. 
Andelen kvinnor av lärarna utgör 21 procent, vilket är oför-
ändrat sedan 2012.

Professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer 
Antal årsarbetskrafter inom professorsgruppen (professor, 
gästprofessor och adjungerad professor) har under 2016 ökat 
med fem årsarbetskrafter till 310 (kvinnor med tre till 49 och 
män med tre till 262). Professorer har ökat med åtta årsar-
betskrafter till 285 (kvinnor med fem till 43 och män med tre 
till 242). Andelen kvinnor har ökat med en procentenhet till 
15 procent. Under året har 24 nya professorer anställts (sju 
kvinnor och 17 män). Andelen kvinnor av nyanställda pro-
fessorer var 29 procent 2016. 

Gästprofessorer har minskat med fyra årsarbetskrafter 
till tio (kvinnor med tre till tre och män med två till sex). 

Antal adjungerade professorer har minskat med en per-
son och är vid utgången av året 63 (kvinnor har minskat med 
tre till nio och män ökat med två till 54). I årsarbetskrafter 
motsvarar det 15, vilket är en ökning med en från föregående 
år (kvinnor är oförändrat två och män har ökat med en till 
13). Andelen kvinnor mätt i antal har minskat med fem pro-
centenheter till 14 procent. I årsarbetskrafter har andelen 
minskat med två procentenheter till 14 procent. Under året 
har sju personer rekryterats som adjungerad professor (en 
kvinna och sex män). Alla adjungerade professorer är 
anställda av kth men har sin huvudsakliga verksamhet för-
lagd utanför kth. Anställningen omfattar lägst 20 procent 
och högst 50 procent av heltid och flertalet av de adjungerade 
professorerna uppbär ingen lön från kth.

Lektorer, adjunkter och gästlärare 
Antalet lektorer har ökat med fyra årsarbetskrafter till 287 
(kvinnor med fyra till 66 och män har minskat med en till 
220). Andelen kvinnor har ökat med en procentenhet till  
23 procent jämfört med föregående år. Under året har 24 nya 
lektorer anställts (11 kvinnor och 13 män). Andelen kvinnor 
av de nyanställda var 46 procent.

Antalet adjunkter har minskat med sju årsarbetskrafter 
till 147 (kvinnor är oförändrat 44 och män har minskat med 
sju till 103). Andelen kvinnor inom denna kategori har ökat 
med en procentenhet till 30 procent jämfört med 2015.

Antalet gästlärare har minskat med tre årsarbetskrafter 
till sju (kvinnor med en till fyra och män med två till fyra). 
Gästlärare vid kth har tidsbegränsade anställningar och 
omfattningen är oftast deltid.

Meriteringsanställningar: biträdande lektor  
och postdoktor 
Vid kth bildar biträdande lektorer tillsammans med post-
doktorer kategorin meriteringsanställningar. Antalet meri-
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Figur 19

Anställda 2016 (årsarbetskrafter1))
Per personalkategori
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 Kvinnor Totalt antal kvinnor 1 332
  Män Totalt antal män  2 240

  Totalt antal anställda 3 572

1) Redovisning av årsarbetskrafter kan innehålla avrundningseffekter.
2) I biträdande lektor ingår forskarassistenter
3) Timavlönade
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Figur 20

Anställda 2016 (årsarbetskrafter1))
Per ålderskategori

  Kvinnor Totalt antal kvinnor 1 332
  Män Totalt antal män  2 240

  Totalt antal anställda 3 572

  Kvinnor, lärare Totalt antal kvinnor 174
  Män, lärare Totalt antal män  635

  Totalt antal lärare 809

1) Redovisning av årsarbetskrafter kan innehålla avrundningseffekter 
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Figur 21

Anställda lärare per åldersgrupp 2016 (årsarbetskrafter 1)

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

Professor 0 2 78 129 53 23 285

Gästprofessor 0 0 2 6 2 0 10

Adjungerad professor 0 0 4 8 2 1 15

Lektor 0 45 134 88 15 4 287

Biträdande lektor 2) 0 38 18 1 0 0 57

Adjunkt 0 18 45 49 22 12 147

Gästlärare 0 4 2 1 1 0 7

Totalt	antal	lärare 0 108 282 283 95 41 809

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

Källa: VIS

teringsanställningar har under 2016 ökat med fem årsarbets-
krafter till 184 (kvinnor med åtta till 49 och män har minskat 
med tre till 135). Andelen kvinnor som har meriteringsan-
ställningar utgör 26 procent vilket är en ökning med tre pro-
centenheter jämfört med 2015.

Sedan 2012 finns en anställning för meritering reglerad i 
högskoleförordningen. En lärare får anställas som biträ-
dande lektor tillsvidare i högst fyra år för att dels kunna 
utveckla sin självständighet som forskare, dels få meriter 
som kan ge behörighet till en annan läraranställning med 
högre behörighetskrav.

Antalet biträdande lektorer har minskat med en årsar-
betskraft till 57 (kvinnor med två till 11 och män har ökat med 
en till 46). Andelen kvinnor har minskat med två procenten-
heter till 20 jämfört med 2015. Under året har 23 biträdande 
lektorer anställts (tio kvinnor och 13 män), 43 procent av de 
nyanställda var kvinnor.

Figur 22

Nyrekrytering av lärare (antal individer) 2013-2016
2016 2015 2014 2013
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Professor 23 6 17 19 3 16 14 4 10 16 4 12
Kallad professor 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
Gästprofessor 2 0 2 4 0 4 6 3 3 11 4 7
Adjungerad professor 7 1 6 8 4 4 17 2 15 8 2 6
Lektor 24 11 13 49 19 30 35 4 31 45 5 40
Biträdande lektor 23 10 13 16 0 16 24 8 16 5 0 5
Adjunkt 23 12 11 16 6 10 27 13 14 35 18 17
Gästlärare 13 6 7 22 13 9 27 17 10 36 23 13

Källa: HR+

Antalet postdoktorer har ökat med sex årsarbetskrafter 
till 128 (kvinnor med nio till 37 och män har minskat med tre 
till 90). Andelen kvinnor är 29 procent, vilket är en ökning 
med sex procentenheter jämfört med 2015. Postdoktor är en 
tidsbegränsad anställning om högst två år.

Forskare och forskningsingenjörer 
Forskare och forskningsingenjörer har minskat med fem 
årsarbetskrafter till 563 (kvinnor med fyra till 158 och män 
med en till 405). Andelen kvinnor är 28 procent, vilket är en 
minskning med en procentenhet sedan föregående år.

Doktorander med anställning 
Doktorander med anställning har under 2016 minskat med 54 
årsarbetskrafter till 951 (kvinnor med åtta till 280 och män 
med 46 till 671). För doktorander med anställning var andelen 
kvinnor 29 procent vilket är oförändrat jämfört med 2015.
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Teknisk och administrativ personal 
Den tekniska och administrativa personalen, inklusive bib-
liotekspersonalen, har minskat med 17 årsarbetskrafter till  
1 001 (kvinnor har minskat med 15 till 627 och män med fyra 
till 373). Andelen kvinnor är oförändrat 63 procent jämfört 
med föregående år.

Sjukfrånvaro	

Återrapporteringskrav:	Uppgift	ska	lämnas	om	de	anställdas	frånvaro	på	
grund	av	sjukdom	under	räkenskapsåret.	Den	totala	sjukfrånvaron	ska	
anges	i	procent	av	de	anställdas	sammanlagda	ordinarie	arbetstid.
Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid, har ökat till 2,3 pro-
cent under 2016. Antalet långtidssjuka, mätt i årsarbetskraf-
ter, har ökat med nio årsarbetskrafter till 43 under 2016 
jämfört med 34 under 2015 och 29 under 2014. 

Figur 23

Sjukfrånvaro 2013–2016
beräknat enligt ESV:s riktlinjer

2016 2015 2014 2013
Totalt 2,3% 2,0% 1,7% 1,4%

Andelen långtidssjuka av de  
sjukskrivna (60 dagar eller mer) 54,0% 48,0% 48,0% 46,4%

Antal långtidssjuka mätt i årsar-
betskrafter 43,0 34,0 29,0 23,2

Andel sjukfrånvaro av beräknad 
total arbetstid
 Kvinnor 3,9% 3,5% 2,9% 2,5%
 Män 1,3% 1,2% 1,0% 0,8%

Anställda t. o. m. 29 år 1,2% 0,9% 0,8% 0,7%
Anställda 30–49 år 2,2% 1,8% 1,6% 1,3%
Anställda fr. o. m. 50 år 3,2% 3,1% 2,6% 2,2%

Källa: VIS
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Lokaler
kth disponerar vid utgången av 2016 cirka 269 000 m2 lokala-
rea. Andelen tomställda eller outnyttjade lokaler är vid
utgången av 2016 ännu lägre än tidigare år på grund av att 
kth utnyttjar de flesta lokalerna för evakuering. Vid års-
skiftet 2016–2017 finns det mindre kontorsenheter på  
50–300 m2 samt enstaka labblokaler. Sammantaget är det 
cirka 1 000 m2 utspridda över campus.

Större	byggnadsprojekt	som	avslutades		
under	2016	
• Under våren lämnade skolan för arkitektur och samhälls-

byggnad sina lokaler i Haninge och flyttade in på Brinell-
vägen 22. Huset har renoverats och hyresgästanpassats 
för institutionen för byggteknik och design.

• Skolan för teknik och hälsa lämnade även den Haninge 
och flyttade i augusti in i nybyggda lokaler i Flemings-
berg. Till samma hus flyttade även Röda Korsets högskola 
och de båda lärosätena ska framöver samarbeta och sam-
nyttja en del undervisningslokaler.

Mindre	ombyggnads-	och	renoveringsprojekt	
som	avslutades	under	2016	
Under sommarperioden är det möjligt att utföra mer omfat-
tande ombyggnads- och renoveringsarbeten i lärosalar och 
studieytor och under 2016 berördes följande lokaler:
• Hörsal k1 på Teknikringen 56, inklusive lounge, och hör-

sal v1 på Teknikringen 76 samt de något mindre salarna 
d34 och d35 på Lindstedtsvägen 5 har renoverats och fått 
ny hörsalsinredning.

• I sex salar har AV-tekniken bytts ut.

Övriga	pågående	byggprojekt	
• Byggproduktionen av det nya undervisningshuset på Bri-

nellvägen 26–28 är försenat. Akademiska hus lämnar över 
byggnaden till kth i juni 2017.

• Under året har kth tagit över byggnaden på Teknik-
ringen 1 som tidigare inrymde Röda Korsets högskola. Ett 
utredningsarbete pågår och en mindre hyresgästanpass-
ning planeras starta under våren 2017. Verksamheter som 
flyttar in under 2017 är kth Innovation, kth Näringslivs-
samverkan, Research Office med flera. 

• I anslutning till befintligt hus på Teknikringen 10 pågår 
byggproduktion av ett nytt kontorshus med lokaler för 
institutionen för transportvetenskap och institutionen för 
hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Byggna-
den beräknas stå klar för inflyttning höstterminen 2017.

• På Teknikringen 29–33, skolan för elektro- och systemtek-
nik, pågår renovering och hyresgästanpassningar. Majo-
riteten av hyresgästerna flyttas till ersättningslokaler. 
Återflyttningen sker i etapper under vår, sommar och 
höst 2017.

• I Snäckviken i Södertälje pågår om- och tillbyggnader av 
nya lokaler för skolan för industriell teknik och manage-
ment. Inflyttning sker i juni 2017.

Student-	och	gästforskarbostäder

Återrapporteringskrav:	Berörda	universitet	och	högskolor	ska	redovisa	
uthyrningen	av	bostäder	till	studenter	och	gästforskare	i	årsredovisning-
arna.	Intäkter	och	kostnader	som	är	hänförliga	till	lärosätenas	uthyrnings-
verksamhet	ska	särredovisas	från	övrig	verksamhet.	Av	redovisningarna	
ska	det	framgå	antal	lägenheter	som	hyrs	av	lärosätet,	beläggnings-
graden,	intäkter	fördelade	på	avgifter	respektive	anslag	samt	prognos	
avseende	motsvarande	uppgifter	för	kommande	år.
Ett regeringsbeslut har gett kth möjlighet att upplåta lägen-
heter i andra hand till studenter och gästforskare. kth för-
medlar idag ett stort antal studentlägenheter och student-
rum till utbytesstudenter, masterstudenter från utlandet 
samt gästforskare. För masterstudenter och gästforskare 
med familj finns även cirka 35 lägenheter bestående av två 
eller tre rum och kök.

Under 2016 kunde kth förmedla boende till 1 577 studenter. 
Hyresbeståndet uppgår till 1 200 rum och lägenheter. Belägg-
ningsgraden har varit cirka 85 procent utslaget över hela 
året. Under sommaren utförs underhåll och städning av 
bostäderna.

kth Relocation förmedlar boende till gästforskare. kth 
Relocation har ett totalt innehav av 180 bostäder fördelade 
över Storstockholm. Beläggningsgraden är 95 procent. Utö-
ver dessa boenden finns också ett pensionat, Matsällskapet i 
Solna, med en beläggningsgrad på cirka 75 procent utslaget 
över året. Totalt har drygt 800 inresande gästforskare och 
nyanställda utländska gästforskare och doktorander fått sitt 
boende via kth Relocation 2016. Under 2016 har i stort sett 
samtliga personer som tagit kontakt med kth Relocation 
med en bostadsförfrågan fått ett erbjudande. 

Det fortsatta arbetet med att uppföra studentbostäder på 
kth:s campusområde fortgår. Planerna är att bygga när-
mare 700 studentbostäder på kth:s campus vid Valhallavä-
gen, med plats för cirka 960 studenter och gästforskare med 
inflyttning hösten 2017 och under 2018. 

För kommande år prognostiserar kth en ökning av stu-
denter från utlandet varför behovet av ytterligare bostäder 
sannolikt kommer att öka. Intäkter av avgifter för dessa 
lägenheter redovisas tillsammans med övriga avgifter i den 
finansiella redovisningen. Ingen direktavsättning av anslag 
har skett.

Ekonomi	
Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat med 
drygt sex procent, från 761 till 808 mnkr. En orsak till 
ökningen är att kostnaden för tomträttsavgäld har ökat med 
11 mnkr. Mediekostnaderna, i huvudsak el och kyla, har 
minskat från 47 till 46 mnkr. Minskningen beror främst på 
lägre energipriser. De lokalrelaterade kostnaderna för för-
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medling av bostäder till utländska studenter och gästfors-
kare har ökat med cirka en mnkr från 67 mnkr till 68 mnkr. 

Fysikcentrum	AlbaNova	–	bedömning	av	
finansiell	risk	
kth och Stockholms universitet tecknade år 2001 ett 25-årigt 
hyresavtal för Fysikcentrum AlbaNova. Fastighetsägare är 
Fysikhuset Stockholm KB. Avtalet är baserat på att universi-
teten under hyresperioden betalar ränta och amortering på 
ett 25-årigt obligationslån på 1 200 mnkr. Den fastställda 
amorteringsplanen innebär att cirka 30 procent av lånet 
amorteras under de första 20 åren. Om staten efter 20 år 
beslutar att utnyttja sin option att förvärva kommanditbola-
get måste den återstående delen av lånet amorteras vilket 
innebär att lånet då är helt återbetalt år 2020. Om staten 
däremot inte utnyttjar sin option efter 20 år ska återstående 
lån helt amorteras av under hyrestidens avslutande fem år så 
att lånet är helt återbetalt år 2025. Obligationslånet löper med 
realränta, vilket innebär att kapitalskulden, räntan och 
amorteringen årligen inflationsjusteras.

Två oberoende värderingsinstitut har genomfört en fastig-
hetsvärdering som visar på ett beräknat marknadsvärde 
idag som med god marginal överstiger det förväntade rest-
värdet på obligationslånet år 2020. Förutsättningarna för att 
finna en ny fastighetsägarlösning torde därför vara goda. 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kth den finansiella 
risken som liten.

Under 2015 och 2016 har kth och Stockholms universitet 
fört dialoger med utbildningsdepartementet, Akademiska 
Hus ab och Statens fastighetsverk. Dessa diskussioner har 
resulterat i att Statens fastighetsverk i sitt regleringsbrev fått 
i uppdrag att förbereda statens utnyttjande av optionen. Som 
följd av detta uppdrag torde frågan om den finansiella risken 
för kth och Stockholms universitet inte längre vara aktuell.
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Ekonomi – resultat, resursanvändning 
och finansiering
Ekonomiskt	resultat	och	kapitalförändring
Årets resultat på -14 mnkr är lägre jämfört med föregående 
år då resultatet uppgick till 22 mnkr och är något högre än 
vad som prognosticerats för året. Prognosen för året var -31 
mnkr. Det ekonomiska resultatet fördelar sig med ett nega-
tivt resultat för verksamheten inom grundläggande högsko-
leutbildning med -43 mnkr och med ett positivt resultat för 
verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå 
med 29 mnkr.

Resultatet påverkas av att kth är huvudman för  
SciLifeLab. kth har under 2016 erhållit 364 mnkr i anslag för 
verksamheten vid SciLifeLab där den största delen transfe-
reras till andra medverkande lärosäten. Anslagen avräknas i 
sin helhet i samband med den månatliga inbetalningen till 
kth och periodiseras inte. Under 2016 har 17 mnkr av ansla-
gen inte fördelats mellan de medverkande lärosätena och har 
därmed påverkat kth:s resultat positivt. Motsvarande 
belopp 2015 var 15 mnkr. Under året har sex mnkr av tidigare 
års ofördelade medel transfererats, alternativt förbrukats 
inom kth, vilket ger en negativ påverkan på resultatet. 
Beloppet för 2015 var tio mnkr. Sammantaget har årets resul-
tat påverkats med 11 mnkr i och med kth:s huvudmanna-
skap inom SciLifeLab. 

Omsättningen har ökat med knappt tre procent och upp-
går till 4 908 mnkr, mätt som verksamhetens intäkter inklu-
sive medel för finansiering av transfereringar. De tio senaste 
åren har kth:s omsättning ökat med närmare 73 procent.

Myndighetskapitalet uppgår till 765 mnkr, vilket fortsatt 
motsvarar knappt 16 procent av omsättningen enligt ovan-
stående definition. Det långsiktiga målet är att myndighets-
kapitalet ska uppgå till tio procent av omsättningen. Under 
2015 fattades beslut om satsningar finansierade med myndig-
hetskapital. Satsningarna har till största delen påbörjats 
under andra halvåret av 2016 och har under året påverkat 
resultatet med -17 mnkr.

Figur 24

Resultat

(mnkr) 2016 2015

Intäkter 4 426 4 352
Kostnader 4 445 4 329
Resultat -18 23
Resultat dotterföretag 4 -1
Intäkter för transfereringar 482 435
Lämnade bidrag (kostnader för transfereringar) 482 435
Resultat -14 22

Källa: Agresso
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Figur 25 

Resultat- och kapitalutveckling 1997-2016
mnkr

Figur 26

Kapitalutveckling

(mnkr)
Utgående

balans	2016
Resultat

2016
Resultat

2015
Ingående

balans	2015
Grundutbildning 92 -43 35 100
Beställd utbildning 11 2 2 6
Uppdragsutbildning -4 -3 3 -4
Forskn och forskarutb 654 33 -22 641
Uppdragsforskning 12 -3 4 11
Total 765 -14 22 755

Källa: Agresso

Intäkter
Verksamhetens intäkter ökade med knappt två procent och 
är nu 4 426 mnkr, 75 mnkr mer än 2015.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Intäkterna utgör fortsatt 31 procent av de totala intäkterna 
och uppgår till 1 353 mnkr vilket är en minskning med 11 
mnkr jämfört med föregående år.

Intäkterna från grundutbildningsanslaget har minskat 
med drygt två procent och uppgår till 1 045 mnkr. Under året 
har kth haft en överproduktion inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå och därför avräknat hela takbeloppet. 
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Under 2015 erhöll kth också drygt tio mnkr genom kvalitets-
baserad resursfördelning. Någon sådan tilldelning har inte 
mottagits för 2016.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 
sex procent och uppgår till 237 mnkr. Ökningen förklaras 
främst av att intäkter för studieavgifter ökat med 19 mnkr 
jämfört med föregående år och ökad uthyrning av student-
bostäder med sex mnkr. Under höstterminen 2016 registrera-
des 523 nya betalande studenter på kth vilket är en ökning 
med 19 procent jämfört med föregående år. Många av de 
betalande studenterna hyr sin bostad via kth-bostad. För 
tredje året i rad uppvisar utbildningen av studieavgiftsskyl-
diga studenter ett överskott. För 2016 är överskottet två mnkr 
jämfört med en mnkr 2015. Det ackumulerade underskottet 
för den avgiftsfinansierade utbildningen uppgår nu till 
knappt fem mnkr. 

Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna utgör 69 procent av de totala intäkterna och upp-
går till 3 073 mnkr vilket är en ökning med ungefär tre pro-
cent jämfört med tidigare år.

Intäkterna från forskning och forskarutbildningsanslaget 
har ökat med 38 mnkr jämfört med 2015, vilket utöver pris- 
och löneuppräkningen har att göra med att kth under året 
fått högre anslag om 60 mnkr inom SciLifeLab. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 
33 mnkr. Verksamheten inom SciLifeLab fortsätter att öka 
intäkterna inom denna grupp.

Intäkter av bidrag ökar med 13 mnkr. Vetenskapsrådet,  
eu, Wallenbergstiftelserna, Vinnova, Statens energimyndig-
het och formas är fortsatt kth:s fem största finansiärer. 
Wallenbergstiftelserna står för den största ökningen avse-
ende intäkter av bidrag med 42 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning med 30 procent. Intäkterna från Vetenskapsrådet har 
minskat med 27 mnkr 2016, vilket är en minskning med åtta 
procent.

Figur 28

Forskningens finansiering 2016 (2015)
Intäkter totalt 3 073 (2 988) mnkr

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 38,1 % (37,9 %)

Vinnova  
5,5 % (5,2 %)  Forskningsråd  

12,9 % (14,1 %)

  Övriga utländska 1,6 % (1,8 %)
 EU 8,1 % (9,3 %)

Svenska företag 
och org.
14,2 % (13,7 %)

Strategiska  
stiftelser 
2,7 % (2,5 %)

Övriga statliga 
16,9 % (15,5 %)

Figur 27 

KTH:s verksamheter 2016 (2015)
Intäkter totalt 4 426 (4 352) mnkr

Forskning och  
forskarutbildning 
67,0 % (66,5 %)

Grundutbildning 
29,9 % (30,2 %)

Beställd utbildning  
0,4 % (0,4 %)

Uppdragsutbildning  
0,3 % (0,7 %)

Figur 29

KTH:s finansiering 2016 (2015)
Intäkter totalt 4 426 (4 352) mnkr

Grundutbildnings-
anslag 23,6 % (24,6 %)

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 26,4 % (26,0 %)Forskningsråd  

9,0 % (9,7 %)

Övriga statliga 
myndigheter
16,7 % (15,5 %)

Strategiska 
stiftelser
1,9 % (1,7 %)

EU:s institutioner
6,4 % (7,3 %)

Övrigt/Privata  
16,0 % (15,2 %)

Uppdragsforskning 
2,4 % (2,2  %)

Samfinansiering
kth har samfinansierat den bidragsfinansierade verksam-
heten under 2016 med 159 mnkr (147 mnkr). Ett arbete sker 
fortsatt inom lärosätet för att nå ökad kvalitet i uppgifterna 
om hur stor del av anslagsmedlen som är uppbundna till 
samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet.

Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med tre procent och upp-
går nu till 4 445 mnkr.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kostnaderna utgör även i år 31 procent av de totala kostna-
derna och uppgår till 1 396 mnkr, vilket är en ökning med 73 
mnkr jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna har 
ökat med sex procent, vilket bland annat beror på höjda 
arrenden samt två verksamheters flytt till nya lokaler. 

Källa: Agresso

Källa: AgressoKälla: Agresso
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Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnaderna utgör fortsatt 69 procent av de totala kostna-
derna och uppgår till 3 048 mnkr, vilket är en ökning med  
42 mnkr jämfört med föregående år, drygt en procent.

Personalkostnaderna ökar med 7 mnkr, vilket är en lägre 
ökning än tidigare år. Under året har antalet årsarbetskraf-
ter minskat exempelvis avseende antal forskarstuderande. 
Personalstrukturen finns närmare beskriven i avsnittet  
Personal.

Liksom inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
har lokalkostnaderna ökat med sex procent, vilket bland 
annat beror på höjda arrenden samt två verksamheters flytt 
till nya lokaler. 

Figur 30

Verksamhetens kostnader
(mnkr) 2016 2015

Kostnader för personal 2 669 2 643
Kostnader för lokaler 808 761
Övriga driftkostnader 732 698
Finansiella kostnader 9 6
Avskrivningar och nedskrivningar 227 221
Totalt 4	445 4	329

Källa: Agresso

KTH	Holding	AB
Koncernen kth Holding ab, fastställer sin årsredovisning i 
maj/juni. Vid januari månads utgång har bolaget redovisat ett 
prognosticerat positivt resultat på fyra mnkr för moderbola-
get. Något prognosticerat resultat för koncernen görs inte. I 
samband med delårsrapporten 2017 bokförs det faktiska resul-
tatet som en förändring i balansräkningen. Under året har 
kth Holding ab erhållit ytterligare en mnkr i aktieägartill-
skott.

Transfereringar
Transfereringarna har ökat med 47 mnkr jämfört med föregå-
ende år. Det är framför allt transfereringar av medel som 
erhållits för verksamhet inom SciLifeLab som ökat. Av de 
anslagsmedel kth erhåller för SciLifeLab har 247 mnkr trans-
fererats till Karolinska Institutet, Stockholms universitet, 
Uppsala universitet, Linköpings universitet, Umeå Universi-
tet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Chalmers och 
Sveriges lantbruksuniversitet. Under 2015 transfererades 194 
mnkr till medverkande lärosäten. 

Under året har kth även transfererat sex mnkr av tidigare 
års anslag till medverkande lärosäten samtidigt som 17 mnkr 
av 2016 års medel inom SciLifeLab är ofördelade. Ofördelade 
medel kommer att påverka transfereringarna kommande år.

Figur 31

KTH:s kostnader 2016 (2015) 
Kostnader totalt 4 445 (4 329) mnkr

Personalkostnader 
60,1 % (61,1 %)

Lokalkostnader 
18,2 % (17,6 %)

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

Finansiella 
kostnader  
0,2 % (0,1 %)

Avskrivningar 
5,1 % (5,1 %)

Källa: Agresso

Oförbrukade	bidrag	(förskott)	och	upplupna	
bidragsintäkter	(fordringar)
De oförbrukade bidragen har ökat med 80 mnkr under året 
och uppgår nu till 1 032 mnkr vilket motsvarar ungefär 23 pro-
cent av verksamhetens intäkter.  Flera av kth:s största finan-
siärer har ökat förskotten såsom Vinnova och Formas med 12 
mnkr vardera. Förskotten från EU har däremot minskat med 
16 mnkr jämfört med 2015. Förskott från de största bidragsgi-
varna framgår i Figur 33.

kth:s förbrukningstakt avseende bidrag från statliga myn-
digheter är 1,61  och har beräknats i enlighet med redovisnings-
rådet inom Högskolornas forum för redovisningsfrågor (hfr). 
Det indikerar att bidragen omsätts snabbare än ett år. För-
brukningstakten 2015 var 1,66.

Upplupna bidragsintäkter har ökat sedan föregående år 
med 51 mnkr och uppgår nu till 394 mnkr. Störst ökning står 
Wallenbergstiftelserna och Stiftelsen strategisk forskning för. 

Figur 32

Oförbrukade bidrag
Största	bidragsgivarna	(mnkr) 2016 Förändring	%

Vetenskapsrådet (VR) 274 2
FORMAS 111 12
Verket för innovationssystem (Vinnova) 93 15
EU 91 -17
Statens energimyndighet (STEM) 87 0

Källa: Agresso
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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 
uppgifterna bör dock inte jämföras mellan lärosäten efter-
som varje lärosäte är unikt på många olika sätt. De bör 
enbart användas som ett mått över tid för ett och samma 
lärosäte.

Figur 33
Extern finansiering och transfereringar 2014–2016 (tkr)
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Mått för kostnad per prestation 
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. Med 
kostnad avses den totala kostnaden för forskning och utbild-
ning på forskarnivå samt uppdragsforskning enligt resultat-
räkningen, eftersom det är svårt att skilja på publikationer uti-
från hur forskningen finansierats. Refereegranskade 

Källa: Agresso
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vetenskapliga publikationer är artiklar och forskningsöver-
sikter 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 biblio-
grafiska data som forskarna själva registrerat. I bägge fallen 
finns en viss eftersläpning i registreringen, vilket gör att den 
uppgift som lämnas i årsredovisningen bör betraktas som pre-
liminär. Erfarenhetsmässigt brukar dock det mer definitiva 
värdet inte avvika med mer än fem procent från den prelimi-
nära skattningen. På grund av eftersläpning i registreringen 
i publikationsdatabaserna har uppgiften om antal artiklar 
för 2015 uppdaterats med ett mer definitivt värde. Föränd-
ringen jämfört med det uppskattade värdet för ett år sedan 
var cirka en 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. Dessa mått presen-
teras närmare i Väsentliga uppgifter.

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 forsk-
ningsprojekt och aktivt forska. Det är inte möjligt att direkt ur 
redovisningssystemet få ut kostnaden för utbildning på fors-
karnivå eller kostnaden för en doktorand. Huvuddelen av 
beräkningen får därför göras med hjälp av kalkyler och upp-
skattningar. En del av doktoranderna på kth har inte sin 
anställning på lärosätet utan istället vid något företag, en myn-
dighet eller annan organisation, så kallade företagsdoktoran-
der. De beräkningar som gjorts omfattar därför enbart de dok-
torander som har anställning vid kth.

Genomsnittskostnaden för en doktorand på kth beräknas 
till 1 556 tkr för 2016. Motsvarande kostnad för 2015 och 2014 var 
1 483 tkr respektive 1 460 tkr. Uppgifterna bygger till en del på 
antaganden varför den ska ses som ungefärlig. I denna genom-
snittskostnad ingår kostnad för:

•  lön, som fås direkt ur ekonomi- och personalredovis-
ningssystemen

•  drift, lokaler och utrustning (avskrivningskostnader). 
Dessa kostnader har proportionerats utifrån antal 
anställda årsarbetskrafter 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

•  indirekta kostnader som beräknas till 43,66 procent av 
lönekostnaden inom forskning och utbildning på forskar-
nivå. Föregående år var påläggsprocenten 44,17
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Stiftelseförvaltning 
kth förvaltar för närvarande 112 privaträttsliga stiftelser 
genom anknuten förvaltning. Stiftelserna har bildats genom 
olika donationer till kth. De två äldsta stiftelserna 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 Borgeståndet 
och avsåg att skapa stipendiefonder för medellösa elever som 
utmärkt sig för flit, goda anlag och ett hedervärt uppträdande. 
Den förstnämnda stiftelsen har under året delat ut de sista 
stiftelsemedlen till sitt ändamål. Det innebär att stiftelsen 
saknar tillgångar och därmed lösts upp och avregistreras. 

Ändamålsförvaltning	
I stiftelseförordnandet (donationshandlingen) anges varje 
stiftelses ändamål. Under 2016 delade de kth-anknutna stif-
telserna ut 18 mnkr. Den största gruppen av kth:s anknutna 
stiftelser, 56 stycken till antalet, ger stipendier till studerande 
på grundnivå och avancerad nivå. Från dessa stiftelser 
beslutades att dela ut knappt åtta mnkr genom 368 stipen-
dier. Av dessa utgör knappt fyra mnkr medel från den 
största av de stiftelser som kth förvaltar, Stiftelsen Henrik 
Göranssons Sandviken Stipendiefond. Stiftelsen har ett 
kapital på 140 mnkr vilket huvudsakligen ska vara placerade 
i värdepapper relaterade till Sandvik ab. 31 stiftelser delar ut 
resebidrag till lärare, forskare och forskarstuderande. Från 
dessa har under 2016 bidrag om drygt tre mnkr delats ut 
genom 198 stipendier. Övriga stiftelser bidrar till forsknings-
verksamheten vid kth. Under året beslutades att dela ut 
bidrag om cirka sju mnkr fördelat på 84 stipendier till sådan 
verksamhet.

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 ska gå till en svensk med-
borgare som bland annat genom epokgörande upptäckter, 
sinnrika tillämpningar eller konstnärlig insats haft stor 
betydelse för Sverige. Priset är på 1,2 mnkr och delades ut i 
samband med kth:s promotions- och installationshögtid. 
2016 tilldelades priset uppfinnaren och entreprenören Stina 
Ehrensvärd. Mest känd är hon för Yubikey, en smart lösning 
som gör det möjligt att säkert, snabbt och enkelt logga in med 
en och samma USB-nyckel överallt på internet. Universitets-
styrelsens motivering lyder: ”I en tid då dataintrången blir 
allt fler har Stina Ehrensvärd utvecklat ett företag med visio-
nen att skapa ett säkrare digitalt universum. Genom gedigen 
entreprenöriell passion och kompetens har hon nått stora 
framgångar på kort tid med en banbrytande lösenordslös-
ning för ett fredat internet”.

Stiftelserna betalar årligen en förvaltningsavgift till kth 
för de kostnader som uppkommer i samband med förvalt-
ningen. Avgiften 2016 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 placeringsriktlinjer 
för dess anknutna stiftelser. Den totala stiftelseförmögenhe-
ten uppgick vid årets slut till 700 mnkr (647 mnkr 2015).

Figur 34

Stiftelsernas värde
Stiftelsekapital 700 mnkr per 2016-12-31

Antal Kapital Mnkr

Stiftelser 15–140 mnkr 10 390
Stiftelser 5–15 mnkr 21 190
Stiftelser 1–5 mnkr 44 100
Stiftelser upp till 1 mnkr 37 20
Summa 112 700

Källa: Stiftelsernas årsredovisningar
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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 myndigheter 
(bas-s 99) som utvecklats av esv. Kontoplanen bygger på 
samma grundprinciper som baskontoplanen för företag,  
eu bas 97.

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 2016 har varit den 5 januari 2017. Som periodav- 
gränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr. Om 
inget annat anges nedan redovisas beloppen i tusental kro-
nor (tkr), avrundningseffekter kan förekomma.

Undantag från vissa bestämmelser för universitet och 
högskolor enligt regleringsbrevet
Enligt bilaga 5 till regleringsbrev för budgetåret 2016 avse-
ende universitet och högskolor (regeringsbeslut 2015-12-18) 
medges universitet och högskolor undantag gällande bland 
annat: 

Anslag grundutbildning, ramanslag
Enligt punkt 1 och 2 i ovan nämnd bilaga 5 till regleringsbrev 
medges universitet och högskolor undantag gällande:
•  12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 

anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till läro-
sätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i sam-
band med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

•  7 § anslagsförordningen (2011:223). Lärosätet får överföra 
såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslags-
sparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet 
till efterföljande budgetår utan att särskilt begära rege-
ringens medgivande. 

Väsentliga uppgifter
Enligt punkt 3 i ovan nämnd bilaga 5 till regleringsbrev med-
ges universitet och högskolor undantag från bestämmelsen 
enligt 2 kap 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 
ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universi-
tet och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 
Väsentliga uppgifter. 

Universitet och högskolor ska i samband med att noter 
upprättas till årsredovisningen särskilt beaktas att specifi-
kation ges av:
•  låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låne- 

ram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut samt 
• beviljad och under året maximlat utnyttjad kontokredit 

hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys
Enligt punkt 5 i tidigare nämnd bilaga 5 till regleringsbrev 
medges universitet och högskolor undantag från bestäm-
melsen enligt 2 kap 4 § förordningen (2000:605) andra stycket 
om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovis-
ningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till rege-
ringen.

Finansiering av anläggningstillgångar
Enligt punkt 6 i tidigare nämnd bilaga 5 till regleringsbrev 
medges universitet och högskolor undantag från 2 kap 1 § 
första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.

En anläggningstillgång som används i myndighetens 
verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som 
har mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för 
bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att 
bidraget har tilldelats för ändamålet.

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 redovisar från och med 2016 externa leverantörsfaktu-
ror överstigande 50 tkr (inklusive moms) som kommit till 
kth innan brytdagen, men som inte är ekonomiskt atteste-
rade, som leverantörsskulder. 

Tidigare år har enbart externa leverantörsfakturor över-
stigande 50 tkr (exklusive moms) periodiserats i de fall de 
har varit hänförliga till bokslutsperioden. Dessa fakturor 
har då redovisats som upplupna kostnader. Per 31 december 
2015 uppgick beloppet till 11,5 mnkr. 

Av det belopp som skuldförts som leverantörskulder per 
31 december 2016 (38,4 mnkr) avser 15,5 mnkr kommande 
redovisningsperiod och 10 mnkr avser investeringar som 
kommer att aktiveras i framtiden. De fakturor som avser 
kommande redovisningsperiod samt investeringar har   
periodiserats som förutbetalda kostnader. 

Inga jämförelsesiffror är förändrade i balansräkningen. 
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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  
Riksgälden.

De donationsmedel som per 31 december 2011 utgjordes av 
kortfristiga placeringar (svenska aktier samt utländska vär-
depappersfonder) avyttrades under år 2012. De likvida medel 
som erhölls i samband med att de kortfristiga placeringarna 
avyttrades finns nu på ett konto hos Riksgäldskontoret. De 
medel som vid bokslutstillfället ännu inte har förbrukats för 
sitt ändamål har periodiserats som oförbrukade bidrag. Av 
de oförbrukade medlen utgörs 33 mnkr av Kerstin och Rune 
Jonassons 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 kapital-        

andelsförändringar 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).

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

Balanserade utgifter för utveckling gäller framförallt 
utveckling av administrativa datasystem, som beräknas ha 
en livslängd på fem år. Detta innebär att 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 avskrivningstider 
på upp till tio år. Avskrivningar räknas från den kalender-
månad då tillgången tas i bruk. Reparation och ombyggnad 
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 För-
djupad samverkan inom forskning, utbildning och innova-
tion – hållbar energi, har kth använt 90 tkr år 2011 till för-
värv av en aktie i europabolaget kic InnoEnergy se. kth har 
ett bemyndigande avseende kapitaltillskott till kic InnoEn-
ergy 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 2016 har konstverk återläm-
nats. Per 31 december 2016 uppgick den invärderade konsten 
till ett värde av 542 tkr, vilket återfinns under rubriken stats-
kapital.

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 2016	  2015	 2014	 2013	 2012	

Intäkter av anslag 1 2 215 352 2 202 935 2 204 918 2 021 228 2 011 781 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 543 086 497 627 426 998 423 844 384 963 
Intäkter av bidrag 1 662 645 1 647 845 1 603 381 1 576 814 1 522 060 
Finansiella intäkter 3 5 114 3 164 7 528 16 236 29 035 
Summa	Verksamhetens	intäkter 4	426	198	 4	351	571	 4	242	825	 4	038	122	 3	947	839	

Verksamhetens	kostnader
Kostnader för personal 4 2 669 311 2 643 190 2 565 289 2 460 926 2 372 901 
Kostnader för lokaler 807 880 761 362 737 816 698 343 643 665 
Övriga driftkostnader 731 618 697 741 679 637 684 704 678 153 
Finansiella kostnader 3 8 552 5 762 4 175 5 527 7 655 
Avskrivningar och nedskrivningar 227 156 220 756 171 463 181 860 188 791 
Summa	Verksamhetens	kostnader 4	444	518	 4	328	810	 4	158	380	 4	031	359	 3	891	163	

Summa	Verksamhetsutfall -18	320	 22	761	 84	445	 6	762	 56	676	

Resultat	från	andelar	i	hel-	och	delägda	företag 5 4	059	 -1	011	 -1	806	 1	337	 1	091	

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 309 729 257 783 231 449 249 144 131 048 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 111 489 128 269 118 301 90 320 101 428 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 60 411 48 465 43 937 41 288 34 001 
Lämnade bidrag 7 481 629 434 516 393 687 380 751 266 478 
Saldo	transfereringar 0	 0	 0	 0	 0	

Årets	kapitalförändring 8 -14	261	 21	750	 82	639	 8	099	 57	767	

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-
forskningVerksamhetens	intäkter Not

Intäkter av anslag 1 2 215 352 1 045 287 0 0 1 170 065 0 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 543 086 206 064 17 850 13 196 201 886 104 090 
Intäkter av bidrag 1 662 645 69 407 0 0 1 593 238 0 
Finansiella intäkter 3 5 114 1 041 0 44 3 638 391 
Summa	Verksamhetens	intäkter 4	426	198	 1	321	799	 17	850	 13	240	 2	968	827	 104	481	

Verksamhetens	kostnader
Kostnader för personal 4 2 669 311 780 085 2 284 8 661 1 825 670 52 612 
Kostnader för lokaler 807 880 306 468 557 1 179 489 876 9 800 
Övriga driftkostnader 731 618 240 210 12 826 5 976 429 578 43 028 
Finansiella kostnader 3 8 552 2 344 0 9 6 019 181 
Avskrivningar och nedskrivningar 227 156 35 559 0 73 189 233 2 290 
Summa	Verksamhetens	kostnader 4	444	518	 1	364	665	 15	668	 15	898	 2	940	376	 107	910	

Summa	Verksamhetsutfall -18	320	 -42	866	 2	182	 -2	658	 28	452	 -3	430	

Resultat	från	andelar	i	hel-	och	delägda	företag 5 4	059	 0	 0	 0	 4	059	 0	

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 309 729 2 724 0 0 307 005 0 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 111 489 27 060 0 0 84 429 0 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 60 411 3 993 0 0 56 418 0 
Lämnade bidrag 7 481 629 33 777 0 0 447 852 0 
Saldo	Transfereringar 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Årets	kapitalförändring 8 -14	261	 -42	866	 2	182	 -2	658	 32	511	 -3	430	

För att ge en helhetsbild som motsvarar karaktären på KTH:s verksamhet redovisas resultaträkningen för en femårsperiod.
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Balansräkning

Not 2016-12-31	 2015-12-31	

TILLGÅNGAR
I.	Immateriella	anläggningstillgångar 9 0	 0	
Balanserade utgifter för utveckling 0 0 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0 0 

II.	Materiella	anläggningstillgångar 10 728	949	 705	843	
Förbättringsutgifter på annans fastighet 236 666 215 476 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 463 079 479 319 
Pågående nyanläggningar 29 204 11 048 

III.	Finansiella	anläggningstillgångar 11 27	355	 21	821	
Andelar i hel- och delägda företag 27 265 21 731 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 90 90 

VI.	Kortfristiga	fordringar 12 117	088	 125	921	
Kundfordringar 34 833 25 251 
Fordringar hos andra myndigheter 80 530 98 271 
Övriga kortfristiga fordringar 1 726 2 399 

VII.	Periodavgränsningsposter 13 602	344	 504	610	
Förutbetalda kostnader 206 949 157 646 
Upplupna bidragsintäkter 393 640 342 760 
Övriga upplupna intäkter 1 755 4 204 

VIII.	Avräkning	med	statsverket 14 0	 0	
Avräkning med statsverket 0 0 

X.	Kassa	och	bank 15 1	460	144	 1	364	417	
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 355 339 1 274 169 
Kassa och bank 104 804 90 248 

Summa	tillgångar 2	935	880	 2	722	611	

KAPITAL	OCH	SKULDER
I.	Myndighetskapital 16 764	614	 777	454	
Statskapital 17 23 467 22 521 
Resultatandelar i hel- och delägda företag 18 281 817 
Balanserad kapitalförändring 19 755 127 732 366 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -14 261 21 750 

III.	Avsättningar 37	924	 34	332	
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 12 477 10 418 
Övriga avsättningar 21 25 447 23 914 

IV.	Skulder	m.m. 984	989	 859	547	
Lån i Riksgäldskontoret 22 534 976 524 441 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 100 996 81 468 
Leverantörsskulder 23 140 143 69 965 
Övriga kortfristiga skulder 24 208 836 183 645 
Depositioner 38 28 

V.	Periodavgränsningsposter 25 1	148	352	 1	051	278	
Upplupna kostnader 97 816 89 390 
Oförbrukade bidrag 1 032 032 952 499 
Övriga förutbetalda intäkter 18 504 9 389 

Summa	Kapital	och	Skulder 2	935	880	 2	722	611	

Ansvarsförbindelser 26
Statliga garantier för lån och krediter inga inga
Övriga ansvarsförbindelser inga inga
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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 grund- och avancerad nivå (Ramanslag) 0 1 048 011 1 048 011 1 048 011 0
16 2:17:1 Takbelopp (ram) 0 1 048 011 1 048 011 1 048 011 0
16 2:18 KTH: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) 1 477 070 1 477 070 1 477 070 0
16 2:18:2 Basresurs (ram) 1 477 070 1 477 070 1 477 070 0

Summa	 0 2	525	081 2	525	081 2	525	081 0

KTH har inget att redovisa mot inkomsttitel 2394.

Redovisning	av	villkor	för	anslag	2:18	Forskning	och	utbildning	på	forskarnivå:	
• Under 2016 har KTH betalat 100 000 euro, vilket motsvarar 931 tkr, i kapitaltillskott till KIC Inno Energy SE.

• KTH har bemyndigande att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 tkr inom KIC Raw Materials.  
Medlemsavgift om 90 000 euro motsvarande 848 tkr har betalats under 2016.

• KTH har bemyndigande att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 tkr under 2016 inom KIC Healthy living.  
Under 2016 betalades medlemsavgiften om 75 000 euro, vilket motsvarar 706 tkr.

• I anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ingår medel för de strategiska forskningsområdena (SFO) samt  
uppbyggnad av infrastruktur och läkemedelsutveckling vid SciLifeLab. Medlen används till verksamhet inom KTH samt  
transfereras till ett flertal medverkande lärosäten. Inom SFO har 103 043 tkr transfererats under 2016. Inom uppbyggnad av 
infrastruktur har 139 747 tkr transfererats och inom läkemedelsutveckling 35 343 tkr. Totalt 278 133 tkr. Information om  
verksamheten finns i forskningsavsnittt i resultatredovisningen.

• KTH har under året transfererat 1 000 tkr till Stiftelsen Vetenskapsstaden och 500 tkr till Stiftelsen Flemingsberg.

• Inom anslaget ingår 10 000 tkr för verksamhet i Södertälje. Anslaget till satsningen i Södertälje har till sin helhet fördelats till  
institutionen i Södertälje. Av forskningsavsnittet i resultatredovisningen, under rubriken Satsning på hållbar produktion i Södertälje,  
framgår vilken verksamhet som har bedrivits under året. Forskning och forskarutbildning är under uppbyggnad och en större del av  
anslaget har inte förbrukats, men kommer att nyttjas kommande år när bl.a. fler anställningar är på plats.

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 11 551,94 15,80 123,00 658,06 9 725,13 8,36 123,00 563,47
Summa	antal 11	551,94 15,80 123,00 658,06 9	725,13 8,36 123,00 563,47
”Prislapp” 52 593 kr 53 165 kr 149 034 kr 30 843 kr 44 352 kr 51 582 kr 90 801 kr 20 098 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 1 101 272 11 535 0 0 1 048 011 1 048 011

Summa 1	101	272 11	535 0 0 1	048	011 1	048	011

Redovisning	av	beställningsbemyndigande	i	årsredovisningen	

Anslag/Anslags	benämning
Tilldelat

bemyndigande
Ingående

åtaganden
Utestående
åtaganden

16 2:18:2
KTH: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 500 900 0

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC Inno Energy SE i enlighet med propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar 
energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU 13, rskr. 2010/11:176).
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Noter
Noter	till	resultaträkningen

Not	1.	Intäkter	av	anslag	

Bilaga 3 Redovisning av takbelopp 

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

Utbildningsområde
Utfall

HST
Utfall

HPR
HST

Ersättn.	(tkr)
HPR

Ersättn.	(tkr)
Utfall

total	ersättning

Humaniora 339 277 10 449 5 559 16 008
Juridik 42 42 1 289 845 2 134
Samhällsvetenskap 277 245 8 558 4 921 13 479
Naturvetenskap 2 126 1 719 111 835 76 221 188 056
Teknik 9 426 8 007 495 716 355 108 850 824
Verksamhetsförlagd utb. 16 8 840 431 1 271
Design 123 123 18 331 11 169 29 500
Summa 12	349 10	420 647	019 454	253 1	101	272

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

Takbelopp	(tkr)	 1	048	011
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 53 261
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)	

1 048 011
0

1	048	011

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)

11 535
1 101 272

0
1	112	808

Summa	(A-B)1)	 -64	797
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 takbeloppet 2
Utgående	anslagssparande

0
0
0

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion 
 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2)
Utgående	överproduktion

81 155
0

81	155

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

2016 2015
Erhållna	anslag
Utbildning på grund och avancerad nivå 1 048 011 1 062 564
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 477 070 1 387 553
Särskilda medel till universitet och högskolor 0 10 600
Summa 2	525	081 2	460	717

Transferering	av	anslagsmedel
Utbildning på grund och avancerad nivå -2 724 -2 705
Forskning och utbildning på forskarnivå -307 005 -255 077
Summa -309	729 -257	783

Anslag	enligt	resultaträkning
Utbildning på grund och avancerad nivå 1 045 287 1 059 859
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 170 065 1 132 476
Särskilda medel till universitet och högskolor 0 10 600
Summa 2	215	352 2	202	935
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Specifikation	av	intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar

2016 2015

Beställd utbildning 17 850 17 922
Uppdragsutbildning 13 196 29 458
Uppdragsforskning 104 090 96 334
Studieavgifter 95 606 76 615
Intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen 279 202 253 207

varav upplåtande av bostadslägenhet 63 869 59 178
varav int av lokaler med undantag  i regl.brev 27 930 26 760

Övriga intäkter 33 142 24 091
Summa	intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar 543	086 497	627

I	intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar	ingår:
Tjänsteexport, intäkter 1) 122 359 22 996
Icke-statliga medel enligt 6 kap, 1 § kapital-
försörjningsförordningen, sponsring 2 742 4 629

Intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen i förhållande 
till totala kostnader 6,3% 5,8%

Justerade intäkter 2) enligt § 4  i förhållande till totala 
kostnader 4,2% 3,9%
1) Från 2016 räknar KTH in utbildning för avgiftsskyldiga studenter i tjänsteex-
porten. Jämförelsetalet har inte räknats om för 2015. Tjänsteexporten för 2015 
inklusive studieavgifter skulle ha uppgått till 99 611 tkr. 
2) Justering med hänsyn tagen till att upplåtande av bostadslägenhet  sker 
enligt särskilt beslut av regeringen samt att tillhandahållandet av lokaler som 
utsprungligt hyrts för lärosätets verksamhet har undantag från 4 § i avgiftsför-
ordningen i regleringsbrevet för 2016.

Not	3.	Finansiella	intäkter	och	kostnader
2016 2015

Finansiella	intäkter
Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret 2 519 1 179
Övriga finansiella intäkter 2 595 1 984
Summa 5	114 3	164
Finansiella	kostnader
Övriga finansiella kostnader 8 552 5 762
Summa 8	552 5	762

Not	4.	Kostnader	för	personal
2016 2015

Löner och arvoden 1) 1 731 482 1 731 238
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 733 129 712 034
Pensionskostnader 104 596 97 066
Övriga personalkostnader 100 103 102 852
Summa 2	669	311 2	643	190
1) Varav arvodet till styrelsen och ej anställd personal, 89 224 tkr.  
Information om sjukskrivning se figur 23, ”Sjukfrånvaro 2013–2016”, under avsnitt  
Personal/Sjukfrånvaro.

Not	5.	Resultat	från	andelar	i	hel-	och	delägda	företag
2016 2015

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

Verksamhet

Över-/
underskott	
t.o.m.	2014

Över-/
underskott

2015 Intäkter1)	2016 Kostnader	2016

Över-/	
underskott	

2016

Ack.	över/
underskott	

utgående	2016

Utbildning	på	grundnivå	eller	avancerad	nivå
Beställd utbildning 6 392 2 257 17 850 15 668 2 182 10 831
Uppdragsutbildning -4 166 3 125 13 240 15 898 -2 658 -3 699
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -7 454 899 95 606 93 583 2 023 -4 531
Summering -5	227 6	281 126	696 125	149 1	547 2	601
Forskning	eller	utbildning	på	forskarnivå
Uppdragsforskning 11 366 3 670 104 481 107 910 -3 429 11 607
Summering 11	366 3	670 104	481 107	910 -3	429 11	607

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning 
inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet 
- utbytesprogram och gästforskare -49 319 -11 974 33 089 42 417 -9 328 -70 621
Upplåtande av bostadslägenhet 2)  
- regeringsbeslut (U2010/4277/UH) -22 051 -6 464 30 780 34 531 -3 751 -32 266
Summering -71	370 -18	438 63	869 76	948 -13	079 -102	887
1) Intäkterna innefattar intäkter av avgifter och finansiella intäkter      
2) Ackumulerat underskott avseende upplåtande av bostadslägenhet visar hur mycket av verksamhetens kostnader som inte täckts av avgifter, underskottet har  
finansierats via fullkostnadsmodellen.

KTH Holding AB 4 059 -1 011
Summa 4	059 -1	011

Not	6.	Övriga	erhållna	medel	för	finansiering	av	bidrag
2016 2015

Wallenbergstiftelserna 28 315 14 516
EU 8 792 13 215
Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) 7 649 11 113
Universitet-och högskolerådet 3 895 0
Westinghouse Electric Sweden AB 2 943 0
Forsmark Kraft AB 2 693 1 384
Övrigt 6 125 8 236
Summa 60	411 48	465

Not	7.	Lämnade	bidrag
2016 2015

Statliga myndigheter 365 677 333 398
Privata företag 34 632 43 454
Enskilda personer 51 695 44 257
Övrigt 29 625 13 407
Summa 481	629 434	516

Not	8.	Årets	kapitalförändring
2016 2015

Utbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå -43	342 40	531
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev -42 866 35 149
Beställd utbildning 2 182 2 257
Uppdragsutbildning -2 658 3 125
Forskning/konstnärligt	utvecklingsarbete/
utbildning	på	forskarnivå 29	081 -18	781
Utbildning på forskarnivå och forskning 1) 32 511 -22 450
Uppdragsforskning -3 430 3 669
Summa -14	261 21	750
1) Varav KTH Holding AB 4 059 -1 011
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Noter	till	balansräkningen
Not	9.	Immateriella	anläggningstillgångar

2016 2015

Utgifter	för	utveckling
Ingående anskaffningsvärde 18 385 21 392
Årets försäljning/utrangering -54 -3 007
Utgående	anskaffningsvärde 18	332 18	385
Ingående ackumulerade avskrivningar -18 385 -21 392
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 54 3 007
Utgående	ackumulerade	avskrivningar -18	332 -18	385
Restvärde 0 0

Utgifter	för	immateriella	rättigheter

Ingående anskaffningsvärde 26 934 26 934

Utgående	anskaffningsvärde 26	934 26	934
Ingående ackumulerade avskrivningar -26 934 -26 891
Årets avskrivningar 0 -43
Utgående	ackumulerade	avskrivningar -26	934 -26	934
Restvärde 0 0
Summa	restvärde 0 0

Not	10.	Materiella	anläggningstillgångar
2016 2015

Förbättringsutgifter	på	annans	fastighet
Ingående anskaffningsvärde 632 802 579 158
Årets anskaffningar 73 145 66 650
Årets försäljning/utrangering -116 663 -13 007
Utgående	anskaffningsvärde 589	283 632	802
Ingående ackumulerade avskrivningar -417 326 -388 991
Årets avskrivningar -33 694 -33 815
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 98 403 5 480
Utgående	ackumulerade	avskrivningar -352	617 -417	326
Restvärde	1) 236	666 215	476

Maskiner,	inventarier,	installationer	mm

Ingående anskaffningsvärde 1 788 715 1 623 261

Årets anskaffningar 174 566 203 742
Årets slutförda pågående nyanläggningar 6 008 16 036
Årets försäljning/utrangering -145 779 -54 323
Utgående	anskaffningsvärde 1	823	511 1	788	715
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 309 396 -1 175 464
Årets avskrivningar -193 462 -186 898
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 142 426 52 965
Utgående	ackumulerade	avskrivningar -1	360	432 -1	309	396
Restvärde 463	079 479	319

Pågående	nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 11 048 20 089
Årets anskaffningar 19 142 7 417
Årets slutförda pågående nyanläggningar -6 008 -16 036
Årets försäljning/utrangering 5 022 -423
Utgående	anskaffningsvärde 29	204 11	048
Restvärde 29	204 11	048
Summa	restvärde 728	949 705	843
1) Varav pågående förbättringsutgifter 42 179 45 296

Not	11.	Finansiella	anäggningstillgångar
2016 2015

Andelar	i	hel-	och	delägda	företag	1)

IB 21 731 21 891
Under året förändring 5 534 -161
Summa	Andelar	i	hel-	och	delägda	företag 27	265 21	731
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	2)

IB 90 90
Summa	Andra	långfr	värdepappersinnehav 90 90
Totalt
IB 21 821 21 981
Under året förändring 5 534 -161
Summa	Totalt 27	355 21	821

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

Not	12.	Kortfristiga	fordringar
2016 2015

Kundfordringar 34 833 25 251
Fordringar hos andra myndigheter 80 530 98 271

varav mervärdesskatt 63 369 54 467
Övriga kortfristiga fordringar 1 726 2 399

varav fordringar på personal 945 1 188
Summa 117	088 125	921

Not	13.	Periodavgränsningsposter	på	tillgångssidan
2016 2015

Förutbetalda kostnader 206 949 157 646
varav förutbetalda hyreskostnader 154 228 131 817

Upplupna bidragsintäkter, statliga 74 204 58 546
Upplupna bidragsintäkter, ej statliga 319 436 284 213
Övriga upplupna intäkter 1 755 4 204
Summa 602	344 504	610

Not	14.	Avräkning	med	statsverket
2016 2015

Anslag	i	räntebärande	flöde
Ingående balans 0 -2 952
Redovisat mot anslag 2 525 081 2 460 717
Anslagsmedel som tillförts räntekontot -2 525 081 -2 457 765
Summa 0 0

Not	15.	Kassa	bank	m.m.
2016 2015

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret 1 355 339 1 274 169
SEB 104 598 89 933
ICA Banken 206 314
Summa 1	460	144 1	364	417
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Not	16.	Specifikation	av	myndighetskapitalet
2016 2015

Statskapital 542 596
Balanserad kapitalförändring 755 127 732 366
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -18 320 22 761
Summa	KTH	exklusive	KTH	Holding	AB 737	349 755	723
Statskapital 22 925 21 925
Resultatandelar i hel- och delägda företag 281 817
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 4 059 -1 011
Summa	KTH	Holding	AB 27	265 21	731
Statskapital 23 467 22 521
Resultatandelar i hel- och delägda företag 281 817
Balanserad kapitalförändring 755 127 732 366
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -14 261 21 750
Summa	totalt 764	614 777	454

Not	17.	Statskapital
2016 2015

Kulturtillgångar	från	Statens	konstråd
IB 596 596
Under året förändring -54 0
Summa	Kulturtillgångar	fr	Statens	konstråd 542 596

KTH	Holding	AB
IB 21 925 20 925
Årets aktieägartillskott 1 000 1 000
Summa	KTH	Holding	AB 22	925 21	925

Totalt
IB 22 521 21 521
Under året förändring 946 1 000
Summa	Totalt 23	467 22	521

Not	18.	Resultatandelar	i	hel-	och	delägda	företag
2016 2015

KTH	Holding	AB
IB 817 2 773
Under året förändring -536 -1 956
Summa	KTH	Holding	AB 281 817

Not	19.	Balanserad	kapitalförändring
2016 2015

IB Balanserad kapitalförändring 732 366 647 921
IB Kapitalförändring föregående år 21 750 82 639

Balanserad kapitalförändring KTH Holding AB 
överfört till Andelar i hel- och delägda företag 1 011 1 806

Summa 755	127 732	366

Kapitalförändring	per	område 2016

Balanserad
kapital

för ändring 
(A)

Årets 
kapital-

förändring 
(B)

 
 

Summa
(A+B)

Utbildning	på	grundnivå
och	avancerad	nivå

Utbildning enligt uppdrag i 
 regleringsbrev 135 147 -42 866 92 281

Avgiftsfinansierad verksamhet 
enligt bilaga 4. 7 608 -476 7 132

Summa 142	755 -43	342 99	413

Forskning	och
utbildning	på	forskarnivå

Forskning och utbildning på 
forskarnivå 597 336 32 511 629 847
Avgiftsfinansierad verksamhet 
enligt bilaga 4. 15 035 -3 430 11 606

Summa 612	371 29	081 641	453
Summa	Totalt 755	127 -14	261 740	866

KTH har ej redovisat myndighetskapital enligt FÅB 7:1 bilaga 8. Universitet och Hög-
skolor ska redovisa kapitalförändring per område enligt bilaga 2 i Regleringsbrevet. 
KTH redovisar anslagsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet 
inom de två verksamhetsgrenarna, Grundutbildning och Forskning och forskarut-
bildning. I och med införandet av SUHF:s fullkostnadsmodell 2010 och kravet om 
full kostnadstäckning och krav på samfinansiering av bidragsfinansierad verksam-
het bedömer KTH att den bidragsfinansierade verksamheten inte genererar något 
myndighetskapital. Den avgiftsbelagda verksamhetens, Beställd utbildning, Upp-
dragsutbildning och Uppdragsforskning, kapitalförändring redovisas i ovanstående 
not under de båda rubrikerna Avgiftsfinansierad verksamhet enligt bilaga 4.  
Specifikation av Statskapital återfinns i not 17. 

Not	20.	Avsättningar	till	pensioner
2016 2015

Ingående avsättning 10 418 8 942
Årets pensionskostnad 6 436 5 750
Årets pensionsutbetalningar -4 377 -4 275
Utgående	avsättning 12	477 10	418

Not	21.	Övriga	avsättningar
2016 2015

Utgående	avsättning 25	447 23	914

Avser avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt 
avtal om lokalt aktivt omställningsarbete. Av den utgående avsättningen 2016 beräk-
nas 5,2 mnkr förbrukas under år 2017.
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Not	22.	Lån	i	Riksgäldskontoret	
2016 2015

Ingående balans 524 441 465 420
Nyupptagna lån 148 062 191 330
Årets amorteringar -137 527 -132 309
Summa 534	976 524	441

KTH disponerar en låneram på 570 000 tkr Riksgäldskontoret enligt regeringsbeslut  
III:10 U2016/05271/UH.

Not	23.	Leverantörskulder	

Den stora ökningen av leverantörsskulder jämfört med tidigare år avser till stor del en för-
ändrad redovisningsprincip som införts 2016. Externa leverantörsfakturor överstigande 
50 tkr (inkl moms) som kommit innan brytdagen, men som inte är ekonomiskt atteste-
rade, redovisas som leverantörsskulder. Läs mer om detta under avsnittet Finansiell redo-
visning, rubriken Förändrad redovisningsprincip. Övrig del av balanspostens ökning avser 
ett flertal leverantörsfakturor gällande bland annat inköp av forskningsutrustning i slutet 
av 2016 som inte hunnit regleras innan brytdagen. 

Not	24.	Övriga	kortfristiga	skulder
2016 2015

Personalens källskatt 50 980 49 186
Övriga kortfristiga skulder - utomstatliga 157 856 134 459

varav koordinatorsmedel 104 598 89 933
Summa 208	836 183	645

Not	25.	Periodavgränsningsposter	på	skuldsidan
2016 2015

Upplupna löner 5 246 5 017
Semesterlöneskuld 59 342 58 461
Övriga upplupna kostnader 33 229 25 911
Oförbrukade bidrag statliga 634 364 626 766

  varav transfereringar 100 0
Oförbrukade bidrag ej statliga 1) 397 667 325 733

varav transfereringar 324 0
Övriga förutbetalda intäkter 18 504 9 389
Summa 1	148	352 1	051	278

1) 33 mnkr avser donation. Se ytterligare information under avsnitt Finansiell 
redovisning / Redovisnings- och värderingsprinciper / Donation

Förbrukning	bidrag	från	statliga	myndigheter

2016

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter (A) 899 891
Upplupna bidragsintäkter - inomstatliga (B) 74 204
Oförbrukade bidrag - inomstatliga (C) 634 364
Förbrukningstakt A/(C-B)   1,61

Inomstatliga oförbrukade bidrag förväntas tas i anspråk inom       
följande tidsintervall

Inom tre månader 254 775
Från tre månader till ett år 379 590
Totalt 634	364

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	26.	Ansvarsförbindelser	
Se avsnittet Lokaler/Albanova - Fysikcentrum – Bedömning av finansiell risk
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Väsentliga uppgifter
2016 2015 2014 2013 2012

Utbildning	och	forskning
Totalt antal helårsstudenter 1) 12 349 12 244 12 004 11 143 12 377
- andel kvinnor % 34 33 32 31 31
- andel män % 66 67 68 69 69
Kostnad per helårsstudent 104 468 99 951 99 751 105 117 95 008
Totalt antal helårsprestationer 1) 10 420 10 289 10 207 8 742 10 895
- andel kvinnor % 34 33 32 32 31
- andel män % 66 67 68 68 69
Kostnad per helårsprestation 123 689 118 853 117 314 134 479 107 915
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 714 571 420 330 239
- andel kvinnor % 28 28 28 44 31
- andel män % 72 72 72 56 69
Totalt antal nyantagna doktorander 292 284 305 316 420
- andel kvinnor % 30 32 29 30 34
- andel män % 70 68 71 70 66
Totalt antal  doktorander med någon aktivitet 2 004 2 074 2 168 2 184 2 160
- andel kvinnor % 30 31 30 30 29
- andel män % 70 69 70 70 71
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 951 1 005 1 043 998 966
- andel kvinnor % 29 29 29 30 30
- andel män % 71 71 71 70 70
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 2 37 68
- andel kvinnor % 0 0 0 35 32
- andel män % 0 0 100 65 68
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,6 2,7 2,6 2,6 2,8
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Totalt antal doktorsexamina 279 328 279 252 235
- andel kvinnor % 28 31 26 25 24
- andel män % 72 69 74 75 76
Totalt antal licentiatexamina 100 122 125 135 153
- andel kvinnor % 31 31 30 27 30
- andel män % 69 69 70 73 70
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer  2) 3 000 2 876 2 725 2 579 2 340
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 016 095 1 045 166 1 054 894 1 077 610 1 128 528

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter 3 572 3 656 3 672 3 621 3 542
- andel kvinnor % 37 37 37 36 36
- andel män % 63 63 63 64 64
Medelantalet anställda 5 178 5 233 5 157 4 906 4 811
Totalt antal lärare  (årsarb.) 809 810 810 827 848
- andel kvinnor % 21 21 21 21 21
- andel män % 79 79 79 79 79
Antal disputerade lärare(årsarb.) 654 646 635 636 648
- andel kvinnor % 19 19 19 19 19
- andel män % 81 81 81 81 81
Antal professorer (årsarb.) 310 305 311 303 299
- andel kvinnor % 16 15 15 14 13
- andel män % 84 85 85 86 87
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Ekonomi 2016 2015 2014 2013 2012
Intäkter totalt inkl transfereringar i mnkr -varav 4 908 4 786 4 637 4 419 4 214
Utb på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 387 1 395 1 352 1 236 1 277
-andel anslag % 75 77 79 77 80
- andel externa intäkter % 25 21 21 23 20
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 521 3 391 3 284 3 183 2 937
- andel anslag % 33 33 35 33 34
-andel externa intäkter % 67 67 65 67 66
Kostnader totalt inkl transfereringar i mnkr 4 926 4 763 4 552 4 412 4 158
- andel personal % 54 55 56 56 57
- andel lokaler % 16 16 16 16 16
Lokalkostnader 3) per kvm (kr) 3 000 2 846 4) 2 788 2 617 2 458
Balansomslutning (mnkr), 2 936 2 723 2 619 2 535 2 598
- varav oförbrukade bidrag 1 032 952 919 989 1 011
- varav årets kapitalförändring -14 22 83 8 58
- varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 765 777 755 672 663

1) exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning

2) Uppgifterna för 2016 är preliminära och uppgifterna för 2015 har uppdaterats sedan årsredovisningen 2015 på grund av eftersläpningen i registrering i DIVA

3) enligt resultaträkningen

4) Under 2016 har en genomgång av samtliga avtal skett, och KTH reviderar nu lokalarean för 2015 vilket ger en ny kostnad per kvadratmeter
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K T H:S S T y REL SE 20 16

KTH:s styrelse 2016

Återrapporteringskrav:	Enligt	7	kap.	2	§	För-
ordning	(2000:605)	om	årsredovisning	och	
budgetunderlag	ska	myndigheten	i	årsredovis-
ningen	redovisa	de	skattepliktiga	ersättningar	
och	andra	förmåner	som	betalats	ut	under	
räkenskapsåret	samt	de	framtida	åtaganden	
som	avtalats	för	var	och	en	av	ledamöterna	i	
myndighetens	styrelse,	de	ledamöter	i	myndig-
hetens	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	myn-
digheter	samt	uppdrag	som	styrelseledamot	i	
aktiebolag.

Samtliga angivna ersättningar avser kalenderåret 
2016 och redovisas exklusive sociala avgifter. Styrel-
searvode utgår inte till personal anställd vid KTH. 
Studeranderepresentanterna, som inte är anställda 
av KTH, har avstått från sina styrelsearvoden och 
låtit ersättningarna oavkortat gå till Tekniska Hög-
skolans Studentkår (THS).

ORDFÖRANDE	(utsedd	av	regeringen)

Börje	Ekholm,	VD	Ericsson		 66 tkr
Ledamot 2008-07-01–2017-02-09  
Ordförande 2010-05-01–2017-02-09

Ledamot i:
Nasdaq OMX Inc
Alibaba Inc 
Chalmers Ventures
AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Trimble Inc 
Choate Rosemary Hall 

REKTOR

Peter	Gudmundson,	Professor,	KTH	 1 367 tkr
Rektor 2007-11-12–2016-11-11 
Ledamot 2007-11-12–2016-11-11

Ledamot i:
Stiftelsen Electrum 
EIT Digital Executive Steering Board 
Swerea Kimab AB

Sigbritt	Karlsson,	Professor,	KTH	 185 tkr
Rektor fr.o.m. 2016-11-12
Ledamot fr.o.m. 2016-11-12

Ledamot i:
Vinnova
UKÄ insynsråd
Arbetsgivarverket
SIO Resource 

LEDAMÖTER	UTSEDDA	AV	REGERINGEN

Helene	Biström,	Civilingenjör		 28	tkr
Ledamot fr.o.m. 2010-05-01
Ordförande fr.o.m. 2017-02-09

Ledamot i: 
Cramo Plc 
Sveaskog AB
Pöyry Oy
Statkraft

Ulf	Ewaldsson,	CTO	Ericsson	 19 tkr
Ledamot fr.o.m. 2016-05-01

Ledamot i: 
Lunds universitet t o m 2016-04-30
Assa Abloy

Li	Felländer-Tsai,	Professor,	KI	 28 tkr
Ledamot. 2010-05-01–2016-12-13

Ledamot i: 
Vator Securities
Sophiahemmet AB

Jan-Anders	Månson,	Professor,	EPFL	 28 tkr
Ledamot fr.o.m. 2012-06-14

Ledamot i: 
HEXPOL AB 
EELCEE AB 

Elisabeth	Thand	Ringqvist	 28 tkr
Ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen 
Ledamot fr.o.m. 2012-03-22

Ledamot i:
DoCu Nordic Group Holding AB
DoCu Nordic Holding AB
Finsk-Svenska handelskammaren Service AB
Förveten AB
HandiCare AB
IP-Only AB 
Marshen AB

Johan	Wibergh,	CTO	Vodafone	 9 tkr
Ledamot 2010-05-01–2016-04-30

Ledamot i: 
Teknikföretagen 
Svenskt Näringsliv

Mats	Williamson,	vVD	Skanska	 28 tkr
Ledamot fr.o.m. 2013-05-01

Ledamot i: 
Skanska Infrastructure Development
Skanska UK 
British Swedish Chamber of Commerce

Susanne	Ås	Sivborg,	Generaldirektör	PRV	 28 tkr
Ledamot fr.o.m. 2010-05-01

Ledamot i: 
Försvarets materielverk 
Arbetsgivarverket
SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

FÖRETRÄDARE	FÖR	VERKSAMHETEN

Malin	Selleby,	Professor,	KTH	 813 tkr
Ledamot fr.o.m. 2013-05-01

Ledamot i:
Stiftelsen för tillämpad termodynamik

Oscar	Tjernberg,	Professor,	KTH	 741 tkr
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,	KTH		 857 tkr
Ledamot fr.o.m. 2013-05-01

FÖRETRÄDARE	FÖR	STUDENTERNA

Vide	Fernström	Richter	 	
Kårordförande 2016-07-01–2017-06-30
Ledamot fr.o.m. 2016-07-01

Pontus	Gard	 	
Kårordförande 2015-07-01–2016-06-30
Ledamot fr.o.m. 2015-07-01

Andrea	de	Giorgio	 343 tkr
Ledamot fr.o.m. 2016-07-01

Johan	Gärdebo	 346 tkr
Ledamot 2015-07-01–2016-06-30

Cecilia	Molinder	 4 tkr
Kårordförande 2014-10-07–2015-06-30
Ledamot 2014-10-07–2016-06-30
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Universitetsstyrelsen	avger	härmed	årsredovisning	för	2016

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 20 februari 2017

 Helene Biström, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor

 Ulf Ewaldsson jan-Anders Månson

 Elisabeth Thand Ringqvist Mats Williamson

 Susanne Ås Sivborg Malin Selleby 

 oscar Tjernberg Anna-Karin Tornberg 

 Vide Fernström Richter Pontus gard 

 Andrea de giorgio
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Licentiatuppsatser
BIOLOGI

Biologisk fysik
Lundberg,	Linnea
Dispersion Corrections at Planar Surfaces 

DATA-	OCH	INFORMATIONSVETENSKAP	
(DATATEKNIK)

Informations- och  
kommunikationsteknik
Awan,	Ahsan	Javed
Performance Characterization of In-Memory Data 
Analytics – On a Scale-up Server 

Bogdanov,	Kirill
Reducing Long Tail Latencies in Geo-Distributed 
Systems 

Ghanbari,	Amirhossein
Coopetition for Mobile Service Provisioning – Is it 
about infrastructures, services or both? 

Katsikas,	Georgios
Realizing High Performance NFV Service Chains 

Peiro	Sajjad,	Hooman
Towards Unifying Stream Processing over Central 
and Near-the-Edge Data Centers 

Turull	Torrents,	Daniel
Network virtualization as enabler for cloud  
networking 

Människa-datorinteraktion
Bohné,	Ulrica
Exploring the intersection of design, reflection and 
sustainable food shopping practices – the case of 
the EcoPanel 

Grünloh,	Christiane
To Share or Not to Share? – Expectations of and 
Experiences with eHealth Services that Allow Users 
Access to their Health Information 

Johansson,	Stefan
Towards a framework to understand mental and 
cognitive accessibility in a digital context 

EKONOMI	OCH	NÄRINGSLIV

Företagsekonomi
Vass,	Susanna
An Organizational Perspective on the Business 
Value of BIM 

ELEKTROTEKNIK	OCH	ELEKTRONIK

Elektro- och systemteknik
Adaldo,	Antonio
Event-triggered control of multi-agent systems: 
pinning control, cloud coordination, and sensor 
coverage 

Babu,	Sajeesh
Reliability Evaluation of Distribution Architectures 
Considering Failure Modes and Correlated Events 

Blomberg,	Niclas
On Nuclear Norm Regularization in System  
Identification 

Carrander,	Claes
On methods of measuring magnetic properties of 
power transformers 

Chamorro	Vera,	Harold	Rene
The Impact of Non-synchronous Generation on 
Power Systems Dynamics 

Della	Penda,	Demia
Resource management for network-assisted D2D 
communication 

Du,	Rong
Wireless Sensor Networks in Smart Cities: The 
Monitoring of Water Networks Case 

Fridström,	Richard
Tearing mode dynamics in the presence of resonant 
magnetic perturbations 

Ghorbani,	Hossein
Characterization of Conduction and Polarization 
Properties of HVDC Cable XLPE Insulation Materials 

Jürgensen,	Jan	Henning
Condition-based Failure Rate Modelling for  
Individual Components in the Power System 

Khodaei,	Seyed	Mohammad
Secure and Privacy Preserving Vehicular Communi-
cation Systems: Identity and Credential Manage-
ment Infrastructure 

Magureanu,	Stefan
Structured Stochastic Bandits 

Otao	Pereira,	Pedro	Miguel
Control of Single and Multiple Thrust Propelled 
Systems – With Applications to Attitude Synchro-
nization 

Risuleo,	Riccardo	Sven
System identification with input uncertainties: an 
EM kernel-based approach 

Russo	De	Almeida	Lima,	Pedro
Predictive control for autonomous driving – With 
experimental evaluation on a heavy-duty  
construction truck 

Shokri	Ghadikolaei,	Hossein
Fundamentals of Medium Access Control Design 
for Millimeter Wave Networks 

Talebi	Mazraeh	Shahi,	Mohammad	Sadegh
Online Combinatorial Optimization under Bandit 
Feedback 

Tegling,	Emma
On performance limitations of large-scale networks 
with distributed feedback control 

Tholerus,	Emmi
The dynamics of Alfvén eigenmodes excited by 
energetic ions in toroidal plasmas 

Turri,	Valerio
Fuel-efficient and safe heavy-duty vehicle  
platooning through look-ahead control 

Van	De	Hoef,	Sebastian	Hendrik
Fuel-Efficient Centralized Coordination of Truck 
Platooning 

Weckmann,	Armin
Material migration in tokamaks: Studies of 
deposition processes and characterisation of dust 
particles 

Westerlund,	Per
Condition Measuring and Lifetime Modelling of 
Electrical Power Transmission Equipment 

Elektronik och datorsystem
Liu,	Ming
Analysis and Synthesis of Boolean Networks 

FYSIK

Fysik
Elgammal,	Karim
Density Functional Theory Calculations of  
Graphene based Humidity and Carbon Dioxide 
Sensors 

Fu,	Jie
Developing semi-empirical ab initio based  
potentials in materials modeling 

Ismail,	Heba	Asem
Synthesis of Polymeric Nanocomposites for Drug 
Delivery and Bioimaging 

Moosavi,	Per
Interacting fermions and non-equilibrium  
properties of one-dimensional many-body systems 

Sidebo,	Edvin
Charged particle distributions and robustness of 
the neural network pixel clustering in ATLAS 

HÄLSOVETENSKAP

Teknik och hälsa
Wramsten	Wilmar,	Maria
Managers in healthcare organizations and their 
interactions with the media 

INDUSTRIELL	BIOTEKNIK

Bioteknologi
Skogs,	Marie
Antibody-based subcellular localization of the 
human proteome 

The,	Matthew
Statistical and machine learning methods to  
analyze large-scale mass spectrometry data 

Examina utfärdade under 2016
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KEMI

Kemi
Fuertes	Casals,	Nuria
Use of local electrochemical techniques for  
corrosion studies of stainless steels 

Zhou,	Nian
Influence of grinding operations on surface  
integrity and chloride induced stress corrosion 
cracking of stainless steels 

KEMITEKNIK

Fiber- och polymervetenskap
Henschen,	Jonatan
Bacterial adhesion to polyelectrolyte-modified 
materials based on nanocellulose 

Svärd,	Antonia
Extraction of polymeric rapeseed straw  
hemicelluloses for renewable films 

Kemiteknik
Olsson,	Alexander
An evaluation of solar powered irrigation as carbon 
offset projects 

MASKINTEKNIK

Energiteknik
Xylia,	Maria
Is energy efficiency the forgotten key to successful 
energy policy? Investigating the Swedish case 

Farkostteknik
Lundberg,	Eva
Micro-Structure Modelling of Acoustics of Open 
Porous Materials 

Peerlings,	Luck
Methods and techniques for precise and accurate 
in-duct aero-acoustic measurements – Application 
to the area expansion 

Zea	Marcano,	Elias
Single layer near-field acoustic imaging in  
space-invariant reflective environments 

Flyg- och rymdteknik
Lokatt,	Mikaela
On a Viscous-Inviscid Interaction Model for  
Aeronautical Applications 

Industriell produktion
Rahatulain,	Afifa
Towards a Holistic Development Approach for 
Adaptable Manufacturing Paradigms – A Case 
Study of Evolvable Production Systems 

Maskinkonstruktion
Häggström,	Daniel
On synchronization of heavy truck transmissions 

MATEMATIK

Matematik
Goodarzi,	Afshin
On Face Vectors and Resolutions 

Tillämpad matematik och  
beräkningsmatematik
Lindholm,	Love
Calibration and Hedging in Finance 

Rios,	Felix
Bayesian structure learning in graphical models 

MATERIALTEKNIK

Hållfasthetslära
Lagerblad,	Ulrika
A fixed-lag smoother for solving joint input and 
state estimation problems in structural dynamics 

Mansour,	Rami
Development of efficient and accurate methods for 
Reliability-based Design Optimization 

Motamedian,	Hamid	Reza
Robust Formulations for Beam-to-Beam Contact 

Teknisk materialvetenskap
Akbarnejad,	Shahin
Experimental and Mathematical Study of  
Incompressible Fluid Flow through Ceramic  
Foam Filters 

He,	Shuang
Interactions and phase stability in Ni-rich  
binary alloys 

Hou,	Ziyong
Study of precipitation in martensitic Fe-C-Cr alloys 
during tempering: Experiments and modelling 

Thiyam,	Priyadarshini
A study of finite-size and non-perturbative effects 
on the van der Waals and the Casimir-Polder forces 

Yang,	Annika
Evaluation of Iron Losses during Desulfurization of 
Hot Metal by Modern Reagents 

Teknisk mekanik
Afzal,	Mohammad
Numerical modelling and analysis of friction  
contact for turbine blades 

Canton,	Jacopo
Numerical studies on flows with secondary motion 

Dijkstra,	Erik
Constrained Optimization for Prediction of Posture 

Fornari,	Walter
Suspensions of finite-size rigid spheres in different 
flow cases 

Hillergren,	Alexandra
Simulations of turbulent boundary layers with  
suction and pressure gradients 

Na,	Wei
Frequency Domain Linearized Navier-Stokes 
Equations Methodology for Aero-Acoustic and 
Thermoacoustic Simulations 

Sundström,	Elias
Centrifugal Compressor Flow Instabilities at Low 
Mass Flow Rate

NATURRESURSTEKNIK

Mark- och vattenteknik
Annaduzzaman,	Md
Chitosan Biopolymer as an Adsorbent for Drinking 
Water Treatment – Investigation on Arsenic and 
Uranium 

Nickman,	Alireza
The Role of Roads on Hydrological Response  
Modeling and Assessment for Swedish Watersheds 

Pang,	Xi
Modelling trade-offs between forest bioenergy and 
biodiversity 

Wu,	Mousong
Water, Heat and Solute Processes in Seasonally 
Frozen Soil-Experimental and Modeling Study 

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

Byggvetenskap
Abbasiverki,	Roghayeh
Analysis of underground concrete pipelines  
subjected to seismic high-frequency loads 

Döse,	Magnus
Ionizing Radiation in Concrete and Concrete  
Buildings – Empirical Assessment 
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Concrete as a multi-physical material with  
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Wang,	Cong
Optimal Design of District Energy Systems  
– A Multi-Objective Approach 
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Prelipcean,	Adrian	Corneliu
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Engerstam,	Sviatlana
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ICT and daily travel 

Lindholm,	Henrik
Trying to secure decent working conditions – Do 
corporate social responsibility audits improve risk 
management in global garment supply chains? 
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Deng,	Qichen
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Warg,	Jennifer
Timetable evaluation with focus on quality for 
travellers
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Biologisk fysik
Chen,	Han
Characterization and optimization of silicon-strip 
detectors for mammography and computed 
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Liu,	Xuejin
Characterization and Energy Calibration of a 
Silicon-Strip Detector for Photon-Counting  
Spectral Computed Tomography 

Venkataraman,	Abinaya	Priya
Vision Beyond the Fovea: Evaluation and Stimuli 
Properties 

Wennberg,	Christian
Computational modeling of biological barriers 

Xu,	Hao
Fluorescence Properties of Quantum Dots and Their 
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Yoluk,	Özge
Elucidating the Gating Mechanism of Cys-Loop 
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DATA-	OCH	INFORMATIONSVETENSKAP	
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Datalogi
Azizpour,	Hossein
Visual Representations and Models: From Latent 
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Structure-Dynamics relationship in basal ganglia  
– Implications for brain function 

Gholami,	Ali
Security and Privacy of Sensitive Data in Cloud 
Computing 
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Stork,	Johannes	Andreas
Representation and Learning for Robotic Grasping, 
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Ullah,	Ikram
Probabilistic Models for Species Tree Inference and 
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Wang,	Yuquan
Reactive Control and Coordination of Redundant 
Robotic Systems 

Vina	Barrientos,	Francisco	Eli
Robotic manipulation under uncertainty and 
limited dexterity 

Zhang,	Cheng
Structured Representation Using Latent Variable 
Models 

Informations- och  
kommunikationsteknik
Badawi,	Mohammad
Adaptive Coarse-grain Reconfigurable Protocol 
Processing Architecture 

Chen,	Tingsu
Spin Torque Oscillator Modeling, CMOS Design  
and STO-CMOS Integration 

Farahini,	Nasim
SiLago: Enabling System Level Automation  
Methodology to Design Custom High-Performance 
Computing Platforms – Toward Next Generation 
Hardware Synthesis Methodologies 

Kalavri,	Vasiliki
Performance Optimization Techniques and Tools  
for Distributed Graph Processing 

Liu,	Ying
Towards Elastic High-Performance Geo-Distributed 
Storage in the Cloud 

Mao,	Jia
Radio and Sensor Interfaces for  
Energy-autonomous Wireless Sensing 

Muddukrishna,	Ananya
Improving OpenMP Productivity with Data Locality 
Optimizations and High-resolution Performance 
Analysis 

Olyaei,	Maryam
Low-frequency Noise in High-k Gate Stacks with 
Interfacial Layer Engineering 

Paul,	Ruma	Rani
Building Distributed Systems for High-Stress  
Environments using Reversibility and  
Phase-Awareness 

Rameshan,	Navaneeth
On the Role of Performance Interference in  
Consolidated Environments 

Smith,	Anderson
Graphene-based Devices for More than Moore 
Applications 

Söderman,	Pehr
Aspects of Quality – Using Quality Measurements 
to Improve Computer Network Performance 

Varisteas,	Georgios
Effective cooperative scheduling of task-parallel 
applications on multiprogrammed parallel  
architectures 

Vaziri,	Sam
Graphene Hot-electron Transistors 

Wiatr,	Pawel
Energy Saving vs. Performance – Trade-offs in 
Optical Networks 

Människa-datorinteraktion
Forsslund,	Jonas
Preparing Spatial Haptics for Interaction Design

Lundström,	Anders
Designing Energy-Sensitive Interactions  
– Conceptualising Energy from the  
Perspective of Electric Cars 

Pereira	Alves	Ferreira,	Pedro
Play as Freedom – Implications for ICT4D 

Solsona	Belenguer,	Jordi
Engineering through Designerly Conversations 
with the Digital Material 

Svedin,	Maria
Do Excellent Engineers Approach their Studies 
Strategically? 

Åhman,	Henrik
Interaction as existential practice – An explorative 
study of Mark C. Taylor's philosophical project and 
its potential consequences for Human-Computer 
Interaction 
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Götze,	Jana
Talk the walk – Empirical studies and data-driven 
methods for geographical natural language 
applications 

Lindborg,	Per	Magnus
Sound perception and design in multimodal 
environments 

Meena,	Raveesh
Data-driven Methods for Spoken Dialogue Systems: 
Applications in Language Understanding, Turn-
taking, Error Detection, and Knowledge Acquisition 

EKONOMI	OCH	NÄRINGSLIV

Nationalekonomi
Ding,	Ding
Heterogeneous Innovation and Labour Mobility 

Zhetibaeva	Elvung,	Gulzat
Employment in New Firms: Mobility and Labour 
Market Outcomes 

ELEKTROTEKNIK	OCH	ELEKTRONIK

Elektro- och systemteknik
Bhagwat,	Pradyumna
Security of supply during the energy transition: The 
role of capacity mechanisms 

Examina utfärdade under 2016
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Brandt,	Rasmus
Distributed Coordination in Multiantenna Cellular 
Networks 
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Extreme Implementations of Wide-Bandgap  
Semiconductors in Power Electronics 

Feyzmahdavian,	Hamid	Reza
Performance Analysis of Positive Systems and 
Optimization Algorithms with Time-delays 

Fitiwi,	Desta	Zahlay
Strategies, Methods and Tools for Solving  
Long-term Transmission Expansion Planning in 
Large-scale Power Systems 

Frid	Dalarsson,	Mariana
Perturbation approach to reconstructions of  
boundary deformations in waveguide structures 

Gharanjik,	Ahmad
Transmission Optimization for High Throughput 
Satellite Systems 

Gisdakis,	Stylianos
Secure and Privacy Preserving Urban Sensing 
Systems 

Guo,	Meng
Hybrid Control of Multi-robot Systems under  
Complex Temporal Tasks 

Hansson,	Jonas
From Lab to Chip – and back: Polymer  
microfluidic systems for sample handling in  
point-of-care diagnostics 

Hassan	Poor	Chaleshtari,	Arman
Modulation of Modular Multilevel Converters for 
HVDC Transmission 

Koliou,	Elta
Demand Response Policies for the Implementation 
of Smart Grids 

Kouyoumdjieva,	Sylvia	Todorova
System Design for Opportunistic Networks 

Liang,	Kuo-Yun
Fuel-Efficient Heavy-Duty Vehicle Platoon  
Formation 

Liu,	Kexin
Theoretical Investigation on Propagation and  
Coupling of Nonreciprocal Electromagnetic  
Surface Waves 

Mastropietro,	Paolo
Regulatory Design of Capacity Remuneration 
Mechanisms in Regional and Low-Carbon Electric 
Power Markets 

Nikjoo,	Roya
Dielectric Response and Partial Discharge  
Diagnostics of Insulation Systems by Utilizing  
High Voltage Impulses 

Pacifici,	Valentino
Resource Allocation in Operator-owned Content 
Delivery Systems 

Peric,	Vedran
Non-intrusive Methods for Mode Estimation in 
Power Systems using Synchrophasors 

Sundin,	Martin
Bayesian methods for sparse and low-rank matrix 
problems 

Terelius,	Håkan
Optimization and Control in Dynamical Network 
Systems 

Tohidi,	Yaser
Optimal Long-Term Generation-Transmission  
Planning in the Context of Multiple TSOs 

Uddin,	Abu	Hamed	Mohammad	Misbah
A Bottom-Up Approach to Real-Time Search in 
Large Networks and Clouds 

Vignitchouk,	Ladislas	Tancrčde	Raymond
Modelling the multifaceted physics of metallic dust 
and droplets in fusion plasmas 

Xu,	Yuzhe
Decentralized Resource Sharing and Association in 
Wireless Networks 

Yanggratoke,	Rerngvit
Data-driven Performance Prediction and Resource 
Allocation for Cloud Services 

Elektronik och datorsystem
Li,	Shuo
System-Level Architectural Hardware Synthesis for 
Digital Signal Processing Sub-Systems 

Liu,	Shaoteng
New Circuit Switching techniques in on-chip 
networks 

Navas	Viera,	Byron	Roberto
Cognitive and Self-Adaptive SoCs with Self-Healing 
Run-Time-Reconfigurable RecoBlocks 

Qin,	Yajie
Low Power Analog Interface Circuits toward  
Software Defined Sensors 

Weldezion,	Awet	Yemane
Exploring the Scalability and Performance of 
Networks-on-Chip with Deflection Routing in  
3D Many-core Architecture 

Elektrotekniska system
Vardanyan,	Yelena
Optimal bidding of a hydropower producer in 
sequential power markets with risk assessment: 
Stochastic programming approach 

Industriella informations- och  
styrsystem
Gingnell,	Liv
On Structuring and Practical Use of the Lean 
Product Development Concept – Based on Case 
Studies of Industrial Product Development  
Organizations 

Rocha	Flores,	Waldo
Shaping information security behaviors related to 
social engineering attacks 

Sandels,	Claes
Modeling and Simulation of Electricity  
Consumption Profiles in the Northern  
European Building Stock 

Kommunikationssystem
Devlic,	Alisa
On Optimization of Quality of User Experience and 
Wireless Network Bandwidth in Video Content 
Delivery 

Reglerteknik
Annergren,	Mariette
Application-Oriented Input Design and  
Optimization Methods Involving ADMM 

Telekommunikation
Gonga,	Antonio
Mobility and Multi-channel Communications in 
Low-power Wireless Networks 

Koudouridis,	Georgios
Radio Resource Allocation and Utilization in  
Multiple Radio Access Networks 

Li,	Haopeng
Feature-Based Image Processing for Rendering, 
Compression, and Visual Search 

FILOSOFI,	ETIK	OCH	RELIGION

Filosofi
Baard,	Patrik
Cautiously utopian goals – Philosophical analyses 
of climate change objectives and sustainability 
targets 

FYSIK

Fysik
Almlöf,	Jonas
Quantum error correction 

Chmyrov,	Volodymyr
Fluorescence fluctuation studies of biomolecular 
interactions in solutions, biomembranes and  
live cells 

Dai,	Jin
Near-field Radiative Heat Transfer between  
Plasmonic Nanostructures 

Dev	Choudhury,	Bikash
Deterministic Silicon Pillar Assemblies and their 
Photonic Applications 

Eklund,	Anders
Microwave Frequency Stability and Spin Wave 
Mode Structure in Nano-Contact Spin Torque 
Oscillators 
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Koop,	Björn
Static and dynamic properties of uniform- and 
vortex-states in synthetic nanomagnets 

Le,	Quang	Tuan
Magnetodynamics in Spin Valves and Magnetic 
Tunnel Junctions with Perpendicular and Tilted 
Anisotropies 

Leong,	Miu	Yoong
Coherent Optical Transmission Systems:  
Performance and Coding Aspects 

Lukinov,	Tymofiy
Computer simulation of materials under extreme 
conditions 

Messina,	Luca
Multiscale modeling of atomic transport  
phenomena in ferritic steels 

Noroozi,	Mohammad
Growth, processing and characterization of group 
IV materials for thermoelectric applications 

Persson,	Mats
Spectral Computed Tomography with a  
Photon-Counting Silicon-Strip Detector 

Qejvanaj,	Fatjon
Fabrication and Characterization of magnetometer 
for space applications 

Selin,	Mårten
3D X-ray microscopy: image formation, tomography 
and instrumentation 

Soldemo,	Markus
Transition metal oxide surfaces – Surface structures 
and molecular interaction 

Winter,	Simon
Transverse Chromatic Aberration and Vision  
– Quantification and Impact across the Visual Field 

Yakhshi	Tafti,	Mohsen
Nanostructured Bulk Thermoelectrics – Scalable 
Fabrication Routes, Processing and Evaluation 

Zhao,	Yichen
Semiconducting Polymer Nanofibers and Quantum 
Dot Based Nanocomposites for Optoelectronic 
Applications 

Zhou,	Tunhe
Laboratory X-Ray Phase-Contrast Imaging: Methods 
and Comparisons 

HÄLSOVETENSKAP

Teknik och hälsa
Härmark,	Johan
Structural studies of microbubbles and molecular 
chaperones using transmission electron microscopy 

Lagerstedt,	Marianne
Mot nätverkssjukvård i komplex miljö – behov av 
en utvecklad vetenskaplig syn på ledning för säker 
vård och effektiv resursanvändning 

Lindskog,	Pernilla
Reaching at Sustainable Development: Lean in the 
Public Sector 

INDUSTRIELL	BIOTEKNIK

Bioteknologi
Anfelt,	Josefine
Metabolic engineering strategies to increase  
n-butanol production from cyanobacteria 

Borgström,	Erik
Technologies for Single Cell Genome Analysis 

Kanje,	Sara
Engineering of small IgG binding domains for 
antibody labelling and purification 

Land,	Henrik
Amine Transaminases in Biocatalytic Amine  
Synthesis 

Periyannan	Rajeswari,	Prem	Kumar
Droplet microfluidics for single cell and nucleic  
acid analysis 

Sigurgeirsson,	Benjamin
Analysis of RNA and DNA sequencing data:  
Improved bioinformatics applications 

Warchavchik	Hugerth,	Luisa
High-troughput DNA sequencing in Microbial 
Ecology Methods and Applications 

Åstrand,	Mikael
Engineering strategies for ABD-derived affinity  
proteins for therapeutic and diagnostic  
applications 

KEMI

Kemi
Axelsson,	Karolin
Chemical signals in interactions between Hylobius 
abietis and associated bacteria 

Elger,	Ragna
High temperature corrosion in biomass-fired  
energy applications: Alloying effects and test  
environment comparisons 

Eneh,	Lynda	Kirie
Oviposition cues as a tool for developing a new 
malaria control strategy 

Gao,	Jiajia
Electrolyte-Based Dynamics: Fundamental Studies 
for Stable Liquid Dye-Sensitized Solar Cells 

Heydarihamedani,	Golrokh
Toward Anti-icing and De-icing Surfaces: Effects of 
Surface Topography and Temperature 

Hjalmarsson,	Nicklas
Ionic Liquids: The solid-liquid interface and surface 
forces 

Li,	Fusheng
Design of Water Splitting Devices via Molecular 
Engineering 

Lundborg,	Lina
Effects of methyl jasmonate on chemical defenses 
of conifer seedlings in relation to feeding by  
Hylobius abietis 

Mazinanian,	Neda
Metal Release and Corrosion of Stainless Steel  
in Simulated Food Contact 

Mikkonen,	Saara
Electrophoretic focusing in microchannels  
combined with mass spectrometry: Application  
on amyloid beta peptides 

Teoretisk kemi och biologi
Carvalho	Couto,	Rafael
Coupled electron-nuclear dynamics in inelastic 
X-ray scattering 

Harczuk,	Ignat
Atomic decomposition of molecular properties 

Hu,	Wei
Theoretical Study on Chemical Structures and 
Stability of Molecules in Metallic Junctions 

Huang,	Jing
Strategies for Performance Improvement of  
Quantum Dot Sensitized Solar Cells 

Kuang,	Guanglin
Theoretical Studies of Protein-Ligand Interactions 

Li,	Xin
Theoretical studies on electronic structure and 
x-ray spectroscopies of 2D materials 

KEMITEKNIK

Fiber- och polymervetenskap
Ansari,	Mohd	Farhan
Nanostructured Cellulose Biocomposites Effects 
from dispersion, network and interface 

Bi,	Ran
Lignocellulose Degradation by Soil  
Micro-organisms 

Boujemaoui,	Assya
Surface Modification of Nanocellulose towards 
Composite Applications 

Kamal	Alm,	Hajer
Interfacial Adhesion Failure: Impact on print-coa-
ting surface defects 

Khosravi	Hazargaribi,	Sara
Protein-Based Adhesives for Particleboards 

Liu,	Dongming
Polyethylene – metal oxide particle nanocomposi-
tes for future HVDC cable insulation: From interface 
tailoring to designed performance 

Olofsson,	Kristina
Thiol-Ene Chemistry and Dopa-Functional  
Materials towards Biomedical Applications 

Pallon,	Love
Polyethylene/metal oxide nanocomposites for 
electrical insulation in future HVDC-cables: Probing 
properties from nano to macro 
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Pourrahimi,	Amir	Masoud
The synthesis, surface modification and use of 
metal-oxide nanoparticles in polyethylene for 
ultra-low transmission-loss HVDC cable insulation 
materials 

Torron	Timhagen,	Susana
Sustainable synthetic pathways towards the  
formation of bio-based polymeric materials 

Xu,	Huan
Graphene Oxide Technology to Advance the  
Performance of Poly (lactic acid) Materials 

Yang,	Xi
Strategies for Utilizing Biobased and Recycled 
Resources for Polylactide Plasticization 

Kemiteknik
Barrientos,	Javier
Deactivation of cobalt and nickel catalysts in 
Fischer-Tropsch synthesis and methanation 

Burks,	Terrance
Application of Nanomaterials for the Removal 
of Hexavalent Chromium and their Biological 
Implications 

Hu,	Lan
Molten Carbonate Fuel Cells for Electrolysis 

Kortsdottir,	Katrin
The Impact of Hydrocarbon and Carbon Oxide 
Impurities in the Hydrogen Feed of a PEM Fuel Cell 

Mahmoudzadehzarandi,	Batoul
Solute Transport through Fractured Rocks: The 
Influence of Geological Heterogeneities and  
Stagnant Water Zones 

Norberg	Samuelsson,	Lina
Isoconversional analysis for the prediction of  
mass-loss rates during pyrolysis of biomass 

Sevencan,	Suat
Economic Aspects of Fuel Cell-Based Stationary 
Energy Systems 

Suarez	Paris,	Rodrigo
Catalytic conversion of biomass derived synthesis 
gas to liquid fuels 

KONST

Arkitektur
Aghaei	Meibodi,	Mania
Generative Design Exploration – Computation and 
Material Practice 

Burroughs,	Brady
Architectural Flirtations: A Love Storey 

Minoura,	Eva
Uncommon Ground – Urban Form and Social 
Territory 

MASKINTEKNIK

Energiteknik
Fuso-Nerini,	Francesco
Sustainable Energy Access for All: Initial tools to 
compare technology options and costs 

Guédez	Mata,	Rafael	Eduardo
A Techno-Economic Framework for the Analysis of 
Concentrating Solar Power Plants with Storage 

Farkostteknik
Farooqui,	Maaz
Innovative noise control in ducts 

Färm,	Anna
Absorption of sound – on the effects of field  
interaction on absorber performance 

Lundberg,	Oskar
On the influence of surface roughness on rolling 
contact forces 

Mårtensson,	Per
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Razola,	Mikael
New Perspectives on Analysis and Design of  
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Shahzamanian	Sichani,	Matin
On Efficient Modelling of Wheel-Rail Contact in 
Vehicle Dynamics Simulation 

Stenberg,	Thomas
Fatigue properties of cut and welded high strength 
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Österlöf,	Rickard
Modelling the viscoplastic properties of carbon 
black filled rubber – A finite strain material model 
suitable for Finite Element Analysis 
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Hallander,	Per
Towards defect free forming of multi-stacked 
composite aerospace components using tailored 
interlayer properties 

Persson,	Björn
Assessment of Aircraft Radar Cross-Section for 
Detection Analysis 

Industriell ekonomi och organisation
Aghasi,	Keivan
Predicting who stays or leaves after the acquisition: 
Target ś top manager turnover 

Bredican,	John
Apps in the U-space: From mobile to ubiquitous 
marketing 

Darmani,	Anna
Who is in the driver ś seat? Insights into mixed 
outcomes of renewable policy instruments in the 
electricity industry 

Dwaikat,	Nidal
Flexibility through Information Sharing – Evidences 
from the Automotive Industry in Sweden 

Ellis,	Deborah	Ann
Consumer knowledge and its implications for 
aspects of consumer purchasing behaviour in the 
case of information-intensive products 

Hall,	Daniel
Understanding the provision and processing of 
information for information-intensive products as  
a basis for market segmentation 

Lee,	Linda
Customer-to-customer roles and impacts in service 
encounters 

Novotny,	Michael
Breaking the chains: A technological and industrial 
transformation beyond papermaking: Technology 
management of incumbents 

Ramirez	Portilla,	Andres
The unexpected implications of opening up innova-
tion: A multi-perspective study of the role of Open 
Innovation practices in mature industries 

Wang,	Qi
Studies in the dynamics of science: Exploring  
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Industriell produktion
De	Sousa	Dias	Ferreira,	Joao
Bio-Inspired Self-Organising Architecture for  
Cyber-Physical Manufacturing Systems

Hyll,	Kari
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microparticle characterisation for pulp and paper 
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Salsinha	Neves,	Pedro
Reconfiguration Methodology to improve the  
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Systems 
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Annosi,	Maria	Carmela
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Behere,	Sagar	Moreshwar
Reference Architectures for Highly Automated 
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Duvefelt,	Kenneth
Adhesion and Friction – a Study on Tactility 

Khodabakhshian	Khansari,	Mohammad
Improving Fuel Efficiency of Commercial Vehicles 
through Optimal Control of Energy Buffers 

Li,	Xin	Min
Efficiency and wear properties of spur gears made 
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Nilsson,	Susanne
Making innovation everyone´s business – using 
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Matematik
Aleksanyan,	Gohar	
Regularity results in free boundary problems 

Goodarzi,	Afshin
Topological and Shifting Theoretic Methods in 
Combinatorics and Algebra 

Holmin,	Samuel
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Hynek,	Mariusz
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MATERIALTEKNIK
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On the mechanics of actin and intermediate  
filament networks and their contribution to  
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Experiments, Computations and Models for  
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Steneholm,	Karin
The Effect of Ladle Treatment on Steel Cleanness in 
Tool Steels 
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Allertz,	Carl
Sulfur and Nitrogen in Ladle Slag 

Bai,	Haitong
A study of the Swirling Flow Pattern when using 
TurboSwirl in the Casting Process 

Deng,	Zhiyin
Study on the Interaction between Refractory and 
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Dilner,	David
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Gunarathne,	Duleeka	Sandamali
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He,	Junjing
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Towards the Improvement of Salt Extraction from 
Lake Katwe Raw Materials in Uganda 

Kazemi,	Mania
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Li,	Ruihuan
First-principles study of defects in structural 
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Li,	Wei
First-principles description of planar faults in 
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Liu,	Hailong
A study of the Particle Transport Behavior in  
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Nabeel,	Muhammad
A study of micro-particles in the dust and melt at 
different stages of iron and steelmaking 
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First-principles studies of kinetic effects in  
energy-related materials 

Saffari	Pour,	Mohsen
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Thermodynamics Approach 

Saleem,	Saud
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A study of Bubble and Inclusion Behaviors in a 
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Wettability and Agglomeration Characteristics of 
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Ånmark,	Niclas
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Ashwear,	Nasseradeen	Mohammed	Omar
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Transition delay in boundary-layer flows via  
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