
Samarbeta med KTH
Som adjungerad professor, affilierad 
fakultet eller industridoktorand
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INLEDNING

KTH har en lång tradition av att sam-
verka med det omgivande samhället och 
personrörlighet är en avgörande ingredi-
ens för såväl individens som samhällets 
utveckling. Som ett av Europas främsta 
tekniska universitet är ambitionen att vår 
forskning och utbildning ska vara väl för-
ankrad i samhället och dess utmaningar.

Därför är personutbyten mellan 
näringsliv, offentlig sektor och KTH så 
viktiga och till gagn för alla parter.
Utbytena öppnar nya dörrar och ökar för-
ståelsen för varandras villkor, verklighet 
och vardag. Att lära av varandra och dela 
med oss av kunskaper och erfarenheter 
stärker förmågan att tillsammans möta de 
allt mer komplexa samhällsutmaning-
arna. I förlängningen blir Sverige som 
kunskaps- och forskningsnation starkare 
också på den internationella arenan.

Utväxlingen innebär förutom spän-
nande möten, fördjupat engagemang och  
nya perspektiv en möjlighet för företag 
och organisationer att hitta kompetens 
och talanger bland våra studenter och 
doktorander, som å sin sida kommer i 
 kontakt med konkreta forskningsfrågor 
genom vår nära koppling till industri, 
näringsliv och andra organisationer.

Vill du bli adjungerad professor, affi-
lierad fakultet eller industridoktorand?   
I den här broschyren kan du läsa hur det 
går till. Varmt välkommen till KTH. 

Tillsammans gör vi nytta!

Mikael Östling  
Prorektor och ansvarig för strategisk  
samverkan på KTH
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Adjungerad professor

Som adjungerad professor vid KTH blir man medarbetare vid en av 
KTH:s skolor och får där direktkontakt med spetsen inom den 
vetenskapliga utvecklingen, och med lärare och studenter. Genom 
att öka kontakten med forskningsfronten utgör en adjungerad 
professor en viktig resurs för sin huvudarbetsgivare. 

För KTH bidrar en adjungerad professor 
med kunskap och nya värdefulla kontakt-
ytor. En adjungerad professor ska liksom 
övriga professorer ha sin verksamhet 
inom forskning, forskarutbildning och 
grundutbildning. Som adjungerad profes-
sor bidrar man också till att stärka KTH:s 
resurser genom att vara med och söka 
externa forskningsmedel eller ge 
KTH-forskare tillgång till hemorganisa-
tionens labb, utrustning och data. 

 
Vem blir adjungerad professor? 

En adjungerad professor vid KTH är en 
välmeriterad person som bidrar med  
specialistkunskap, erfarenhet och nät-
verk för att stärka forskning och utbild-
ning vid KTH. En adjungerad professor 
är i normalfallet disputerad, och många 
är dessutom kvalificerade för en docentur 
och kan därmed vara huvudhandledare 
för en doktorand. 

 

Som adjungerad professor är man verk-
sam på deltid på KTH, oftast en dag i 
veckan, och har i normalfallet hela sin lön 
betald av sin huvudarbetsgivare. En 
adjungerad professor anställs normalt på 
en period mellan ett och tre år men 
anställningen kan förnyas efter utvärde-
ring. Den sammanlagda anställnings-
tiden får enligt Högskoleförordningen 
vara högst 12 år. 

Adjungerade professorer vid KTH är 
ofta specialister aktiva inom FoU i sin 
hemorganisation. Arbetsuppgifterna 
bestäms i samråd mellan huvudarbets-
givaren och den berörda skolan vid KTH.

Hur går anställningsprocessen till? 

•  Initiativ till dialog om anställning som 
adjungerad professor kan tas av det  
företag eller annan organisation som är 
huvudarbetsgivare, av någon av KTH:s 
skolor, eller av personen själv. Anställ-
ningen som adjungerad professor är  
personlig och ledigförklaras inte.

•  KTH förvissar sig på ett tidigt stadium 
om att den som föreslås har erforderlig 
kompetens för att prövas för anställning 
som adjungerad professor. 

•  En bedömning görs av hur det före-
slagna ämnesområdet passar in i KTH:s 
planer för förnyelse av verksamheten 
och framtida forskningsprofil. 

•  I nästa steg sker samtal med den till-
tänkta adjungerade professorn om 
arbetsuppgifter, finansiering, arbets-
plats vid KTH och eventuella behov av 
särskild utrustning. 

•  Ansökan färdigställs av den tilltänkta 
adjungerade professorn och laddas upp i 
KTH:s elektroniska ansökningssystem. 

•  Ansökan prövas av oberoende sakkun-
niga i enlighet med Högskoleförordning-
ens krav på professorsanställningar. Vid 
prövning av kompetens som adjungerad 
professor tas även hänsyn till industriell 
skicklighet, till exempel innehav av 
patent, bidrag till innovationsprocesser 
eller idé- och produktutveckling.  

•  En tillsättning av en adjungerad profes-
sor är ett prioriterat ärende för KTH. 
Beslut i ärendet fattas alltid av rektor. 

Läs mer om KTH:s riktlinjer för  
tillsättningen av adjungerad professor på 
www.kth.se/samverkan/partnerskap/ 
personrorlighet

http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet
http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet
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Affilierad fakultet

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag 
eller annan organisation som syftar till fördjupat kunskapsutbyte 
inom ett ämnesområde. Positionen kan fungera som meriterande 
för docentkompetens och därmed en senare anställning som 
adjungerad professor vid KTH.

Som affilierad fakultet bidrar man under 
en begränsad tid med kunskap och 
erfarenheter från sitt specialistområde 
och med externa nätverk, för att stärka 
forskning och utbildning vid KTH. Som 
affilierad fakultet tillhör man en av KTH:s 
skolor och får på samma sätt som vid en 
adjungering direktkontakt med spetsen 
inom den vetenskapliga utvecklingen, 
och med lärare och studenter. 

Vem blir affilierad? 

Som  affilierad fakultet har man slutfört 
utbildning på forskarnivå, i normalfallet 
doktorsexamen, inom relevant ämnes-
område och har särskild kompetens att 
kunna bidra med kunskap om forsk-
ningstillämpningar i sammanhang utan-
för den akademiska miljön. Personen har 
också intresse och förmåga att bidra till 
grundutbildningen utifrån sitt specialist-
område. 

Utnämningen till affilierad fakultet 
gäller för en bestämd tid, i normalfallet 
mellan ett till tre år, men får förnyas efter 
utvärdering. Den sammanlagda utnäm-
ningstiden får vara högst 12 år. 

Som affilierad fakultet är man verk-
sam på deltid på KTH, oftast en dag i 
veckan, och har i normalfallet hela sin lön 
betald av sin huvudarbetsgivare. 

Arbetsuppgifterna bestäms i samråd 
mellan huvudarbetsgivaren och berörd 
skola vid KTH. 

Hur går utnämningen till? 

•  Initiativ till dialog om utnämning till 
affilierad fakultet kan tas av det företag 
eller annan organisation som är huvud-
arbetsgivare, av någon av KTH:s skolor, 
eller av personen själv. Utnämningen är 
personlig. 
 

•  KTH förvissar sig på ett tidigt stadium 
om att den som föreslås har erforderlig 
kompetens. 

•  En bedömning görs av hur det före-
slagna ämnesområdet passar in i KTH:s 
planer för förnyelse av verksamheten 
och framtida forskningsprofil. 

•  I nästa steg sker samtal med den till-
tänkta personen om arbetsuppgifter, 
finansiering, arbetsplats vid KTH och 
eventuella behov av särskild utrustning.  
 
 

•  Ansökan färdigställs av den tilltänkta 
personen och laddas upp i KTH:s elek-
troniska ansökningssystem. 

•  En utnämning till affilierad fakultet 
innebär en enklare process än vid 
adjungering och tiden från ansökan till 
beslut är därmed kortare. Beslut fattas 
av rektor.

 Läs mer om KTH:s riktlinjer för  
utnämningen av affilierad fakultet på  
www.kth.se/samverkan/partnerskap/ 
personrorlighet

http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet
http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet
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Industridoktorand

Industridoktorander är ett samlingsnamn för doktorander som 
normalt har sin anställning utanför KTH, oavsett om det är inom 
industri eller annan verksamhet som till exempel kommuner eller 
annan offentlig verksamhet.

Att vara industridoktorand på KTH inne-
bär en viktig möjlighet till kompetens-
utveckling och kunskapsutbyte med aka-
demin för individer och organisationer 
utanför KTH. För KTH är industridokto-
rander ett effektivt sätt att förstärka lång-
siktiga relationer med omgivande sam-
hälle och öka kunskapen om samhällets 
utmaningar.

Som industridoktorand kan man med 
fördel vara handledare för examensarbe-
tare. 

Vad är en industridoktorand?

En industridoktorand är en person som 
är anställd hos en annan arbetsgivare och 
antagen på KTH som forskarstuderande 
på minst 50 % av heltid. I normalfallet 
finans ieras en industridoktorand genom 
att arbetsgivaren betalar lön, men det 
förekommer också annan extern finansie-
ring. Behörighet att antas som industri-
doktorand följer reglerna för doktorand-
behörighet. KTH ersätts för kostnader för 
arbetsplats, infrastruktur och handled-

ning, normalt med mellan 150 000 och 
300 000 kronor per år. Omfattningen av 
forskarstudierna kan variera över tiden, 
men det är önskvärt att doktoranden till-
bringar en större del av arbetstiden i den 
akademiska miljön tillsammans med 
andra doktorander och forskare. Målexa-
men för industridoktorand kan vara 
antingen licentiat eller doktor. 

Hur går antagningen till? 

•  Initiativ till industridoktorander kan 
komma från det företag eller annan 
organisation som är huvudarbetsgivare, 
eller av någon av KTH:s skolor.

•  Avtal upprättas mellan berörd institu-
tion på KTH och industridoktorandens 
huvudarbetsgivare. Avtalet reglerar 
arbetssätt, styrning och immaterialrätt 
med mera.

•  Beslut om antagning av industridokto-
randen tas av skolchef efter förslag från 
aktuell lärare vid KTH i samråd med 
industridoktorandens arbetsgivare. 

•  Huvudhandledare och bihandledare  
ska vara knutna till KTH. Det bör även 
finnas en handledare och en chef hos 
doktorandens huvudarbetsgivare som 
är formellt knuten till industridoktoran-
dens arbete och projekt. Huvudhandle-
daren ska vara anställd på KTH.

•  En styrgrupp rekommenderas för dokt-
o randen och hennes eller hans arbete. I 
gruppen bör finnas företrädare för både 
utbildning och forskning, för KTH och 
för huvudarbetsgivaren. Styrgruppen 
bör ha regelbundna möten där studie-
plan, projektuppföljning och utmaning-  
ar diskuteras. 

•  I all forskarutbildning är det angeläget 
att utbildning och forskning harmonie-
rar men att skillnaden mellan dem är 
tydlig. Målet för forskarutbildningen är 
en skicklig doktor eller licentiat, målet 
för ett forskningsprojekt är forskning-
ens resultat. 

Läs mer om industridoktorander på  
www.kth.se/samverkan/partnerskap/ 
personrorlighet

http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet
http://www.kth.se/samverkan/partnerskap/personrorlighet


10
11

– Personutbyte är som en vitamininjek-
tion för såväl KTH som företagen och 
organisationerna vi samarbetar med. 

Det säger Anders Forsgren, dekanus 
och ansvarig för kvalitet i forskning och 
utbildning på KTH.

Han beskriver personutbyte som vita-
liserande för alla parter. Den som väljer 
att komma till KTH får tillgång till en aka-
demisk miljö och ett strukturerat arbets-
sätt där oväntade och stimulerande möten 
uppstår med lärare, forskare och studen-
ter.

KTH får en direktkontakt med forsk-
ningsavdelningar och arbetsplatser på 
företagen. 

– Vi hittar nya sätt att ställa frågor 
inom både forskning och undervisning 
och breddar vårt sätt att tänka kring rele-
vant forskning här och nu. 

Genom kvalitetsstärkande och konstruk-
tiva krockar vid utbyten föds nya idéer till 
lösningar.

Varför ska man söka sig till KTH som till 
exempel industridoktorand?

– Det är en chans att få vara verksam i en 
dynamisk akademisk miljö och arbeta 
med forskningsfrågeställningar som har 
utgångspunkt i ens ordinarie verksamhet 
i industrin eller offentlig verksamhet. 
Dessutom får man inom ramen för fors-
karutbildningen en annan typ av träning 
jämfört med att arbeta på företaget. Här 
finns otroligt spännande forskning och 
det ömsesidiga utbytet blir givande för 
alla inblandade.

Som adjungerad eller affilierad vid KTH bjuds man in 
till Forum för adjungerad fakultet. Forumet är en 
arena för dialog och erfarenhetsutbyte mellan KTH:s 
adjungerade professorer, affilierad fakultet och KTH:s 
ledning om möjligheterna att bedriva forskning och 
engagera sig i utbildningen under tiden vid KTH, samt 
möjligheter till övrigt engagemang. Att delta i Forum 
för adjungerad fakultet är ett givande sätt att stärka 
relationen med KTH och nätverka med andra 
adjungerade och affilierade.

Forum för adjungerad fakultet  
– en arena för dialog under tiden  
som adjungerad eller affilierad 



Kontakt

För mer information om samarbeten  
med KTH besök www.kth.se/samverkan

Producerad 2021

http://www.kth.se/samverkan

