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O m sl agsb i l d 
I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel kort. 
Nu kan den osäkre få hjälp. Ett examensarbete i matematisk spelteori på KTH – utfört av Erik Alfthan på teknisk fysik, visar att det finns 
en tydlig och enkel strategi som maximerar chanserna att vinna. Strategin är kopplad till hur många par det finns kvar där inget av korten 
ännu vänts upp. Enligt Svante Linusson, professor i matematik och även Erik Althans handledare, var Memory ett bra träningsfall för att 
öva på att lösa problem och tänka strategiskt.
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KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk 
forskning och är landets största anordnare av teknisk utbild
ning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker 
ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom 
tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhälls
planering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den 
forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort antal 
såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till 
KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom 
ett antal forskningsprogram. 

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskole
ingenjör, kandidat, magister, master, licentiat eller doktor. Här 
ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt 
verkar vid KTH 12 000 helårsstuderande på grundnivå och 
avancerad nivå, över 1 400 aktiva forskarstuderande samt  
3 100 anställda.

KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget i vackra 

och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra 
Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också 
förlagd till Roslagstull, där KTH tillsammans med Stock
holms universitet bedriver utbildning och forskning inom 
bioteknologi och fysik vid AlbaNova. KTH har vidare verk
samhet förlagd vid campus i Kista, Skolan för informa
tions och kommunikationsteknik (ICT) och i Stockholms 
södra region, Skolan för teknik och hälsa (STH), med verk
samhet förlagd i Haninge, Flemingsberg och Södertälje. I 
Kista samarbetar KTH med Stockholms universitet, forsk
ningsinstitut och industri inom ramen för ITuniversite
tet. KTH har omfattande internationella forsknings och 
utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst 
i Europa, USA, Australien men också med länder i Asien. 
KTH medverkar även aktivt i EUs olika forskningspro
gram. Samarbete bedrivs också med svenska och inter 
nationella biståndsorgan. 

Om KTH

FORsKning 

nationella forskningsprogram
Ansvar för
• Sju av Vinnovas Vinnexellence Centra
• Två Linnécentra
• Tre strategiska SSFcentra
• Två av Energimyndighetens centra

EKOnOmi

• 2 938 mnkr i total omsättning (inklusive transfereringar)

Högskoleanslag
• 890 mnkr grundutbildning
• 699 mnkr forskning/forskarutbildning

Extern finansiering (exklusive transferreringar)
• 193 mnkr Vetenskapsrådet
• 91 mnkr Vinnova
• 166 mnkr EU
• 333 mnkr övriga statliga myndigheter
• 65 mnkr SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning)
• 517 mnkr övrig extern finansiering inklusive privata medel

PERsOnal

• 3 146 anställda, motsvarande 2 795 heltidsekvivalenter, varav:
• 1 855 män
• 940 kvinnor
• 259 professorer varav 17 kvinnor (inklusive 17 gästprofessorer)
• 5 adjungerade professorer (23 personer)
• 202 lektorer varav 30 kvinnor (inklusive 4 biträdande professorer)

lOKalaREa

• 240 000 m2

O M K T H

K TH i siFFROR 2007

UTbildning 

• Arkitektutbildning och 14 civilingenjörsutbildningar
• Civilingenjör och lärarutbildning med tre inriktningar
• 9 högskoleingenjörsutbildningar
• 45 master och magisterutbildningar med engelska som  

undervisningsspråk
• 7 master och magisterutbildningar med svenska som  

undervisningsspråk
• 4 kandidatutbildningar 
• Tvååriga högskoleutbildningar, vidareutbildning,  

teknisk basutbildning
• 11 927 helårsstudenter
• 9 787 helårsprestationer
• 1 434 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 

varav 29 procent kvinnor

antagna
• 2 933 nybörjare på civilingenjörs, arkitekt och högskole

ingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildning och teknisk 
basutbildning, varav 29 procent kvinnor

• 1 154 nybörjare på master och magisterutbildningar, varav  
34 procent kvinnor

• 318 nyantagna till utbildning på forskarnivå, varav 24 procent 
kvinnor

Examination
• 1 056 examinerade arkitekter och civilingenjörer,  

varav 29 procent kvinnor
• 339 examinerade högskoleingenjörer, varav 26 procent kvinnor
• 492 teknologie magisterexamina, varav 24 procent av kvinnor
• 209 doktorsexamina, varav 28 procent av kvinnor
• 152 licentiatexamina, varav 33 procent av kvinnor
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K THs lEdning
KTHs verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sor
terar KTHs institutioner, avdelningar, centrumbildningar 
och grundutbildningsprogram. Dessutom finns en med skola 
jämställd särskild enhet. Skolorna är direkt underställda 
rektor och leds av en skolchef, benämnd dekan, och en ställ 
företrädande skolchef, benämnd prodekan. För skolans verk
samhet ansvarar en styrelse samt en ledningsgrupp. Vid varje 
skola ska finnas ett lärarkollegium.

Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. 
Förutom rektor finns en prorektor som är rektors ställföreträ
dare. KTHs rektorsgrupp tar upp övergripande forsknings, 
utbildnings och kvalitetsfrågor. Den är sammansatt av rektor, 
prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, förvaltnings
chefen samt en studeranderepresentant. KTHs ledningsgrupp 
behandlar skolövergripande frågor och består av rektor, pro
rektor, vicerektorer, fakultetens dekanus och prodekanus, för
valtningschefen, samtliga skolchefer, överbibliotekarien samt 
studeranderepresentanter.

Fakultetsnämnden har det akademiska ansvaret för KTHs 
utbildning och forskning. Kvalitetsarbetet, vad avser uppfölj
ning, utvärdering och rekommendationer, har en framskjuten 
plats i fakultetsnämndens arbete. 

Organisation

Som forum för information, diskussion och förankring av 
övergripande frågor samt som rådgivande organ i forsknings 
och utbildningsfrågor finns ett centralt fakultetskollegium. 

Universitetsstyrelsen har inseende över KTHs alla angelä
genheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen 
består av totalt 15 ledamöter – 8 externa ledamöter, rektor,  
3 lärare och 3 studeranderepresentanter. 

O RG A N IS AT I O N

Fakultetsnämnden

dekanus

universitetsstyrelsen

rektor

rektors ledningsgrupp 

skolstyrelsen

skolchef/dekan

ledningsgrupp

skolan för arkitektur och  
samhälls byggnad (abE)
- arkitektur
- byggvetenskap
- fastigheter och byggande
- filosofi och teknikhistoria
- mark- och vattenteknik
- samhällsplanering och miljö
- transporter och samhällsekonomi

skolan för bioteknologi (biO) 
- medicinsk bioteknik
- industriell bioteknik
- protein atlas 
- teoretisk bioteknik

skolan för datavetenskap och 
kommunikation (csc) 
- beräkningsvetenskap
- datalogi
- medieteknik
- människa-datorinteraktion
- talteknologi, musikakustik och språk

skolan för elektro- och systemteknik (EEs)
- Electrical Power Engineering
- Networked Systems
- Fusion and Space Plasma Physics
- Systems Biology/Bio-MEMS
- Telecommunications

skolan för industriell teknik och 
management (iTm)
- materials egenskaper
- industriell produktframtagning
- industriell produktion
- energiomvandling
- industrial management

skolan för informations- och 
kommuni kationsteknik (icT)
- optik/fotonik
- halvledarkomponenter 
- materialfysik
- inbyggda elektronik- och dator-  
 system
- kommunikationssystem
- informations- och programvaru-  
 system

skolan för kemivetenskap (cHE)
- kemi
- kemiteknik
- fiber- och polymerteknologi

skolan för teknikvetenskap (sci)
- fysik
- tillämpad fysik
- teoretisk fysik
- farkostteknik
- hållfasthetslära
- matematisk statistik
- optimeringslära och systemteori
- matematik
- strömningsmekanik
- mekanik spec. biomekanik

skolan för teknik och hälsa (sTH)
- medicinsk teknik
- hälsa
- logistik

Enheten för vetenskaplig information 
och lärande (lib)
- biblioteket (KTHB)
- Learning Lab

K T H s sKO l O R m E d T i l l H ö R a n d E v E R K sa m H E T s O m R å d E n
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R EK TO R H A R O R D E T

Rektors förord

att KTHs varumärke står starkt och förknippas med hög 
kvalitet i forskning och utbildning märks tydligt i kontakter 
på alla nivåer i samhället. KTHs ställning som ett ledande 
tekniskt universitet med gott renommé kräver dock ett stän
digt arbete med utvecklingen av sin excellens. I mina samtal 
med medarbetare på KTH ser jag klart att ambitionerna är 
högt ställda. Det känns tryggt. Samtidigt måste vi inse och 
känna ödmjukhet inför det faktum att det finns många excel
lenta universitet globalt. Tendenserna är tydliga. Konkur
rensen om studenter och forskningsmedel sker i ökande grad 
över nationsgränserna. KTHs varumärke som internationell 
aktör måste därför stärkas ytterligare och de internationella 
utbildnings och forskningssamarbetena vidareutvecklas. I 
jämförelse med andra svenska tekniska lärosäten har KTH 

en mycket stor andel utländska studenter. Under hösten bör
jade 1 105 studenter på KTHs engelskspråkiga master och 
magisterprogram, varav merparten är utländska studenter. 
Samtidigt påbörjade 1 057 utbytesstudenter studier på KTH 
under 2007.

Ett tecken på excellens i KTHs utbildning är den utmär
kelse som framstående utbildningsmiljö, som Högskole
verket, i konkurrens med hela bredden av utbildningar vid 
universitet och högskolor i Sverige, i januari 2008 tilldelade 
civilingenjörsprogrammet farkostteknik. Under 2007 har 
ett omfattande arbete inletts med målet att tydligare anpassa 
KTHs ingenjörsutbildningar till det så kallade Bolognasyste
met. I förändringsarbetet ingår att ytterligare öka den interna
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R EK TO R H A R O R D E T

tionella mobiliteten av studenter. En tydlig ambition är också 
att starkt värna om yrkesroll och anställningsbarhet i KTHs 
utbildningar. Totalt under 2007 har KTH examinerat 1 056 
arkitekter och civilingenjörer, 339 högskoleingenjörer, 59 
teknologie kandidater och 492 teknologie magistrar. Utbild
ningen på grundnivå och avancerad nivå har under året, både 
när det gäller antal helårsstudenter och antal examina, påver
kats av den rådande högkonjunkturen. Många studenter blir 
rekryterade och anställs innan de hunnit fullfölja sina studier 
fram till examen, vilket fått till följd att den totala utbildnings
volymen, liksom antalet examina, minskat något i förhållande 
till föregående år.
 
Under 2007 har KTH examinerat 209 doktorer och 152 
licentiater. Detta gör KTH till den klart dominerande aktören 
i Sverige när det gäller utbildning på forskarnivå inom teknik
vetenskap. En stor del av de forskarutbildade väljer en fortsatt 
karriär i näringsliv och samhälle utanför universiteten. Detta 
ligger helt i linje med KTHs ambitioner och svarar mot ett 
tydligt behov i samhället.

även om KTHs utbildningar håller hög kvalitet och 
fungerar väl finns ett orosmoln när det gäller rekrytering av 
studenter. De senaste åren har antalet sökande till tekniska 
utbildningar kraftigt minskat i Sverige. För KTHs del har 
minskningen varit långt mindre än för många andra univer
sitet och högskolor, men med absoluta mått mätt finns ändå 
anledning att vidta åtgärder. KTH har under många år arbe
tat på olika sätt med rekrytering, ett arbete som kommer att 
intensifieras under 2008. Arbetet kommer att vara brett och 
innefatta aktiviteter mot grundskolor, gymnasier, näringsliv 
och samhället i stort. 

En bekräftelse på excellens i KTHs forskning är den 
stora andelen externa kvalitetsgranskade forskningsmedel. I 
Vetenskapsrådets (VR) beslut om fördelning av forsknings
anslag 2007 inom teknik och naturvetenskap kommer nu 
KTH på andra plats efter Lunds universitet i termer av bevil
jade forskningsmedel. Intäkterna från VR uppgick under 
året till 193 mnkr, vilket är ungefär samma nivå som året 
före. Ett viktigt arbete under det gångna året har varit att 
få igång forskningen i det tiotal excellenscentra, som KTH i 
hård konkurrens lyckades hämta hem från VR, Vinnova, SSF 
och Wallen bergstiftelsen under 2006. Ett annat exempel på 
framgång är KTHs delaktighet i uppbyggnaden av European 
Institute of Technology (EIT). Av de fyra teknikområden som 
hittills har beviljats medel för en pilotfas finns KTH med på 
två. Det gäller energi respektive fordonsområdet. Intäkterna 

från EU fortsätter att öka och uppgår för 2007 till 166 mnkr 
jämfört med 127 mnkr 2006. Bidragen från Vinnova är i stort 
sett oförändrade sedan 2006, 91 mnkr. 

Under hösten 2007 initierades ett arbete med att aktivt 
rekrytera nya kvinnliga gästprofessorer till KTH. Arbetet var 
mycket framgångsrikt och resulterade i att ett rekordstort antal 
kvinnliga professorer kunde installeras vid installations och 
promotionshögtiden i Stadshuset i november. Andelen kvin
nor bland KTHs professorer är dock fortfarande alldeles för 
låg och arbetet med förbättringar i detta avseende kommer 
att fortgå.

För egen del har 2007 inneburit stora förändringar. I bör
jan av året fanns över huvudtaget inte några tankar på ett upp
drag som rektor för KTH. Nu har jag varit på plats i drygt tre 
månader och uppdraget känns mycket inspirerande. Jag ser 
med tillförsikt fram emot de närmaste årens utmaningar och 
är fast övertygad om att KTH är på rätt väg och att varumär
ket, tack vare det goda arbete som min företrädare Anders 
Flodström lagt grunden till, kommer att än mer stärkas, inte 
minst internationellt.

Peter Gudmundson
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N OT ISER FR å N V ER K S A M H E T EN 20 07

Notiser från verksamheten 2007

n ya K v i n n l i g a PRO F Ess O R E R På K T H
Fler kvinnor bland professorerna innebär, 
förutom den kompetens de enskilda 
personerna tillför sitt ämnesområde, att 
andra perspektiv än männens tydligare 
kommer in i forsk ning och utvecklingen  
av ny teknik. Det innebär också fler 
kvinnliga förebilder att identi fiera sig med 
för stu denter och yngre forskare. 

En satsning har gjorts för att öka 
antalet kvinnor bland KTHs professorer. 
Åtta av de nya professorer och gäst-
professorer som KTH installerade år 2007 
var kvinnor.

cH R i sT E R FU g l Esa n g  
F i cK K T H s sTO R a PR i s 
Christer Fuglesang, Sveriges förste man i 
rymden och affilierad professor på KTH, 
fick KTHs Stora pris 2007. Motiveringen 
var att han, som Sveriges förste astronaut 
och kosmonaut, genom sin rymdresa 
och tre rymdpromenader skrivit in sig 
och Sverige i rymdhistorien för alltid och 
för att han bidragit till ett ökat intresse 
för naturvetenskapens och teknikens 
mångskiftande uttryck. ”Christer 
Fuglesang personifierar, genom sin 
ödmjukhet, sitt personliga engagemang 
och sin tekniska skicklighet bilden av en 
sann ingenjör i mänsklighetens tjänst”.

s O lU g n F ö R m aT l ag n i n g
KTH-studenterna Fredrik Carlsson och 
Johan Palm har utvecklat en solugn för 
matlagning. Deras examensarbete på 
KTH ledde till Cochabamba i Bolivia och 
har resulterat i en förbättrad version av 
en enkel men genialisk solugn. 

I Bolivias högländer lagas mat tra-
ditionellt sett över öppen eld. Detta 
är ingen bra lösning då vegetationen 
ut armas och erosion blir ett stort pro-
blem. Dessutom får befolkningen långt 
att gå för att samla ved. För cirka tio år 
sedan fick missionären Eugen Arvidsson 
en idé om en solvärmedriven ugn som 
utnyttjar den starka solstrålningen i 
Bolivia, och det är den idén som Johan 
Palm och Fredrik Carlsson, studenter på 
KTHs Civilingenjörsutbildning Design och produktframtagning utvecklat i sitt 
 examensarbete. Arbetet sker tillsammans med Läkarmissionen.

 Solugnen består av en värmeisolerad plastlåda med transparent lock och en 
reflektor. Ugnen är bärbar och allt som krävs för att driva den är solvärme. Den är 
avsedd att användas i utvecklingsländer där den ska kunna tillverkas lokalt med 
enkla metoder. Ugnen kommer att tillverkas i Cochabamba i Bolivia, men  Fredrik 
Carlsson och Johan Palm hoppas att produkten ska kunna göra nytta i hela  världen. 

m aT E R i a l sT i PE n d i Um  
T i l l  K T H - d O K TO R
Johan Bratberg, teknisk doktor från KTH, 
fick  Sandvik Coromants materialstipen-
dium 2007 för sina teoretiska och expe-
rimentella studier av fenomen i system 
som inne håller karbid. Arbetet som är av 
stort industriellt intresse vid utveckling av 
verktygsstål, snabbstål och hårdmetall har 
utförts vid Centrum för termo dynamiska 
beräkningar – ett sam arbete mellan KTH, 
Korrosions- och metallforskningsinstitutet 
och svensk industri. Sandvik Coromants 
materialstipendium har instiftats för att 
främja materialteknisk forskning inom 
hårdmaterialområdet.
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N OT ISER FR å N V ER K S A M H E T EN 20 07

F R a m sTå E n d E U T b i l d n i n gsm i l J ö 
Att Farkostteknikprogrammet vid KTH är en av de fem utbildningar 
i Sverige som får Högskoleverkets utmärkelse ”Framstående 
utbildningsmiljö” är ingen slump utan frukten av ett långt och 
målmedvetet kvalitetsarbete. 

Det menar Stefan Hallström, lektor i lättkonstruktioner, och en 
av programmets lärare. Här kombinerar man teorin med realistiska praktiska projektar-
beten och övningar i presentationsteknik.

Bra lärare och bra planering är kännetecknande för Farkostteknikprogrammet, 
menar Zaid Aldabbagh, som läser femte året med inriktning mot fordonsteknik. Speci-
ellt uppskattar han upplägget med många projektarbeten där teorin kombineras med 
praktiska, realistiska övningar. Och han tycker också att han lärt sig en hel del genom de 
moment med presentationsteknik som finns insprängda i kurserna.

– Förut var jag var väldigt rädd för att prata inför folk, men nu känns det mer natur-
ligt, säger Zaid Aldabbagh.

Inslagen av presentationsteknik är ett av resultaten av CDIO-projektet – ett utveck-
lingsprojekt KTH drev i samarbete med MIT och Linköpings universitet – som Farkosttek-
nikprogrammet var mycket involverat i, förklarar Stefan Hallström. Han menar att det 
går att kombinera träning av sådana mellanmänskliga färdigheter med bibehållet fokus 
på den tekniska utbildningen. Projektarbeten som ska planeras eller redovisas utnyttjas 
som tillfällen för att också träna argumentations-, mötes- och presentationsteknik.
Medvetenhet och systematik är nyckelord när det gäller att skapa en god utbildnings-
miljö enligt Stefan Hallström. På Farkostteknikprogrammet har kvalitetsarbetet en lång 
tradition och tar sig uttryck i en slags ständigt pågående internrevision.
– Det är mer en attityd än en aktivitet. Det som är långsiktigt kvalitetsdrivande är att vi 
kontinuerligt ifrågasätter det vi håller på med och är lyhörda för både positiv och negativ 
feedback, säger Stefan Hallström.

Just lyhördheten är en av de faktorer som gör utbildningen på Farkostteknikpro-
grammet så bra, menar Kristina Abelin, student i årskurs 3 och studentfackligt aktiv i 
Flygsektionens styrelse.

E F T E R T R a K Ta d E i n g E n J ö R E R Få R J O b b –  F l EsT i  KO n sU lT b R a n s cH E n 
En tredjedel av alla nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer och högskole ingenjörer 
från KTH arbetar som konsulter. Examensarbetet är den främ sta inkörsporten till jobben. 
Hela 98 procent har arbete ett par år efter examen. Det visar KTHs första karriärrapport 
som omfattar utexaminerade från 2004 och 2005. Mer än 40 procent av de som besvarat 
enkäten har fått arbete redan före examen. Ytterligare 30 procent är anställda inom tre 
månader efter examen. Cirka 10 procent har svarat att de har en chefsposition två år efter 
examen. Nästan hälften leder andra i sitt arbete.

K T H - m aT Em aT i K E R  
F i cK Wa l l E n b E Rg PR i s E T
För andra året i rad gav Svenska mate-
matikersamfundet Wallenbergpriset på 
300 000 kr till en ung lovande matema-
tiker på KTH. Hans Ringström, forskar-
assistent med civilingenjörsexamen 
och doktorsexamen i matematik från 
KTH, fick priset för sina insatser inom 
matematisk kosmologi och allmän relativ-
itetsteori. Hans forskning har inriktning 
på universums form och dynamik med 
stark koppling till Albert Einsteins relativ-
itetsteori. Hans Ringström fick 2007 även 
Gustafsson priset för unga forskare och ett 
forskningsbidrag på totalt 1 miljon kronor.
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Utbildning

UTbildning På gRUndnivå OcH avancER ad nivå
Regeringens uppdrag
Regeringen styr universitet och högskolor genom att ge utbild
ningsuppdrag. För fyraårsperioden 2005–2008 ska minst  
5 000 civilingenjörs och arkitektexamina avläggas vid KTH. 

sökandetryck, fördelning av platser mellan utbildningar 
Antalet förstahandssökande till arkitekt, civilingenjörs och 
högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildning
arna var 3 555 i den centrala antagningen inför höstterminen 
2007, vilket är ungefär lika många som 2006. Antalet plane
rade nybörjarplatser på dessa programutbildningar var 2 045, 
vilket är en minskning jämfört med 2006 (2 080). Minskning
en av nybörjarplatser har skett både inom civilingenjörs och 
högskoleingenjörsutbildningarna. Minskningen av platser 
inom högskoleingenjörsutbildningarna har kompenserats 
genom inrättande av nya kandidatutbildningar.

De mest eftersökta utbildningarna var, liksom tidigare, 
arkitektutbildningen med 7,1 förstahandssökande per plats 
och civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med   
3,3 förstahandssökande per plats. Programmen i samhälls
byggnad samt i design och produktframtagning, som nu gått 
in i sitt femte läsår, noterade också fortsatt många sökande per 
plats och hade, liksom civilingenjörsprogrammet i datateknik, 
fler än 2 förstahandssökande per plats. 

Bland högskoleingenjörsutbildningarna hade program
men i byggteknik och design respektive datateknik flest 
förstahandssökande per plats. Kandidatutbildningen i fast
ighet och finans, som gavs för andra gången, hade även denna   
gång många sökande, nästan 200 förstahandssökande till  
50 platser.

Även för KTHs master och magisterutbildningar var 
intresset stort. Omkring 5 300 sökande anmälde sig till dessa 
program, varav de flesta ges med undervisning på engelska. 

U T B I L D N I N G
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Figur 1

TOTa lT a n Ta l n y b ö R Ja R E O cH a n d E l K v i n n O R av n y b ö R Ja R E På U T b i l d n i n gsPRO g R a m 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

Civilingenjörs- och arkitekt- 
utbildning 270 hp / 300 hp 1) Totalt

varav
kvinnor Totalt

varav 
kvinnor Totalt

varav
 kvinnor Totalt

 varav
 kvinnor

Arkitektutbildning 106 60% 112 54% 85 67% 67 61%
Bioteknik 69 48% 63 65% 69 43% 71 48%
Civilingenjör och lärare 51 43% 56 43% 78 31% 57 32%
Datateknik 174 5% 147 3% 132 5% 146 8%
Design och produktframtagning 103 38% 104 37% 106 44% 103 39%
Elektroteknik 61 11% 76 11% 86 10% 92 3%
Farkostteknik 105 9% 105 13% 106 12% 102 4%
Industriell ekonomi 137 25% 150 23% 143 31% 142 28%
Informationsteknik 85 14% 70 9% 66 2% 74 8%
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 110 44% 89 48% 100 49% 96 47%
Maskinteknik 139 20% 135 12% 135 13% 135 16%
Materialdesign 50 28% 34 24% 41 27% 34 12%
Medieteknik 72 32% 66 23% 69 22% 73 23%
Mikroelektronik 48 13% 40 8% 49 6% 53 8%
Samhällsbyggnad 152 49% 145 42% 139 42% 134 49%
Teknisk fysik 123 26% 109 17% 112 14% 124 13%
Öppen ingång 118 28% 114 25% 109 15% 114 21%
dElsUmma 1 703 29% 1 615 26% 1 625 26% 1 617 24%

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp   
Byggteknik och design 122 33% 146 26% 103 24% 102 16%
Datateknik 100 6% 71 4% 91 13% 87 7%
Datateknik och elektronik 124 33% 134 25% 180 19%
Elektronik och kommunikation 16 6% 20 10% 20 5%
ICTingenjör 5 0%
Informationssystem 17 12%
ITaffärssystem 12 25% 40 20%
ITingenjör 18 0% 8 13%
Kemiteknik 23 48% 25 56% 40 55% 44 36%
Maskinteknik 66 27% 92 28% 114 24% 119 31%
Medieteknik 56 18% 46 17% 58 28% 54 24
Medicinsk teknik 48 42%
Mekatronik och industriell IT   16 13% 22 5%
Teknik och ekonomi 73 17% 46 24% 54 30% 46 30%
Teknik och hälsa 31 30% 28 39%
dElsUmma 535 25% 612 25% 672 24% 721 20%

  
Master/magisterutbildning 
Masterutbildningar 120 hp 1022 28% 338 17%
Magisterutbildningar 90 hp 16 38% 718 28% 1029 24% 905 26%
Magisterutbildningar 60 hp 116 36% 121 37% 76 37% 93 30%
dElsUmma 1 154 34%  1 177 26% 1 105 25% 998 26%

 
Kandidatutbildning 180 hp
Affärssystem 36 39%       
Fastighet och finans 44 50% 51 59%
Informations och kommunikationsteknik 17 24%       
Medicinsk informatik 23 57%       
dElsUmma 120 39% 51 59%     

TEKnisKT basåR, TEKnisK basTERmin 575 29% 649 26% 680 25% 657 27%

Högskoleutbildning 120 hp 
Byggproduktion 31 10%
Byggteknik och fastighetsförmedling 70 53% 65 57%
dElsUmma 101 32% 65 57%

Yrkesteknisk högskoleutbildning 90 hp 85 39% 76 38%

TOTalT 4 188 31% 4 169 27% 4 167 25% 4 069 25%
 
1) Från och med 20070701 omfattar civilingenjörs och arkitektutbildningarna 300 högskolepoäng. 

U T B I L D N I N G
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antagning har också skett till de senare delarna av KTHs 
utbildningsprogram. Dessutom tillsätts en del av platserna 
på civilingenjörs och högskoleingenjörsutbildningarna med 
studerande som genomgått KTHs tekniska basutbildning.

Under 2007 påbörjade totalt 2 238 (2 227 under 2006) 
nybörjare i årskurs 1 studier på KTHs traditionella utbild
ningsprogram, varav 1 703 (1 615) på arkitekt och civilingen
jörsutbildningarna och 535 (612) på högskoleingenjörsutbild
ningarna. Därutöver tillkom 575 (649) nybörjare på teknisk 
basutbildning. 

På KTHs fyra kandidatutbildningar började 120 (51) stu
derande, vilket kompenserar minskningen av antalet nybör
jare inom högskoleingenjörsutbildningarna. Inrättandet av tre 
nya kandi datutbildningar är en följd av universitetsstyrelsens 
principbeslut att i Kista övergå till att erbjuda kandidatutbild
ningar i stället för högskoleingenjörsutbildningar. Yrkesroll 
och anställningsbarhet ska dock genomsyra även dessa pro
gram. De tvååriga högskoleutbildningarna i byggteknik och 
fastighetsförmedling respektive byggproduktion hade sam
manlagt 101 nybörjare. 

Antalet nybörjare inom master och magisterutbildning
arna var 1 154 (1 177). De flesta av dessa påbörjade en tvåårig 
masterutbildning med undervisning på engelska.

Till vissa utbildningar, där alla platser inte blev tillsatta i 
den ordinarie antagningen, genomförde KTH efterantagning. 
Denna antagning berörde högskoleingenjörsutbildningarna, 
kandidatutbildningarna, teknisk basutbildning, civilingen
jörsutbildningarna i Kista, utbildningen till civilingenjör och 
lärare samt några master och magisterprogram. Resultatet 
av efterantagningen var att 250 studerande påbörjade utbild
ning. Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade 
182 nya studerande de senare delarna av KTHs civilingenjörs 
och högskoleingenjörsutbildningar under 2007. 

medianåldern för nybörjare inom grundutbildningen
Medianåldern för nybörjare på arkitekt och civilingenjörs
utbildningarna 2007 är, liksom de senaste åren, 21 år. Median
åldern för dem som påbörjar övriga utbildningar på KTH har 
ökat något 2007 och är för högskoleingenjörsutbildningarna 
24 år, kandidatutbildningarna 23 år, teknisk basutbildning  
22 år och master och magisterprogram 26 år.

Reell kompetens och alternativt urval
Alla universitet och högskolor ska bedöma både grundläg
gande och särskild behörighet för den som genom svensk eller 
utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon 
annan omständighet, har förutsättningar att tillgodogöra sig 
en sökt högskoleutbildning, det vill säga reell kompetens.

Tillgodoräknande av reell kompetens är nu en väl integre
rad del av KTHs arbete med antagning och studievägledning. 
Det är också en viktig del i mångfaldsarbetet på KTH och 

Antalet planerade platser på dessa utbildningar var 1 200.
Inför 2008 kvarstår dimensioneringen av nybörjarplatser 

för utbildningar som startar på grundnivå, i stort sett oföränd
rad. Även för master och magisterutbildningarna på avance
rad nivå är dimensioneringen oförändrad.

antagna till KTHs utbildningsprogram
Antagningen till KTHs arkitektutbildning, civilingenjörs 
och högskoleingenjörsutbildningar samt till kandidat   ut
bild ningar, tvååriga högskoleutbildningar och tekniska bas
utbildningar sker i det nationella antagningssystemet som 
förvaltas av Verket för högskoleservice. Även till master  
och magisterutbildningar som ges på svenska samt till vidare
utbildningskurser har antagningen skett via det nationella 
antagningssystemet. Antagningen till master och magister
utbildningar som ges på engelska har dock skett lokalt. Lokal 

U T B I L D N I N G

å R E T s i T-TJ E J  m E l i ssa a l b E R T
Melissa Albert som läser sista året på IT-programmet på 
KTH har utsetts till årets IT-Tjej 2007. Priset har instiftats 
av Microsoft för att uppmuntra kvinnor att söka till IT-
relaterade utbildningar och yrken, och ska gå till en kvinnlig 
studerande som genom IT gjort skillnad i vardagen för sig 
själv och andra studenter. 26-åriga Melissa har bland annat 
varit med och anordnat studentkonferensen Datatjej 2007 
som syftar till att skapa nätverk mellan kvinnor som läser på 
data- och IT-utbildningar.

– Jag vill inspirera tjejer att våga tycka det är kul att 
jobba och plugga med IT och att ta den plats de är värda, 
säger Melissa som svar på varför hon själv tror att hon fått 
priset.

Det är fjärde gången årets IT-tjej koras, och Melissa är 
den tredje KTH-tjejen som utsetts. Det är andra gången pri-
set går till en student på IT-programmet i Kista. Priset, som 
delas ut av Microsoft i samarbete med undersökningsföre-
taget Universum, innebär bland annat ett studiebesök på 
Microsofts huvudkontor i Redmond och ett besök på utveck-
larkonferensen TechEd.
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medför en snabbare väg till utbildning för de berörda. KTH 
har en policy för bedömning och tillgodoräknande av reell 
kompetens vid antagning till grundnivå och avancerad nivå.

Under 2007 fick KTH 46 ansökningar om tillgodoräk
nande av reell kompetens. Av dessa beviljades 24. 

KTH har tagit fram diagnostiska prov i svenska och eng
elska. Proven, som har använts i fem år, används dels som ett 
led i bedömningen av reell kompetens, dels i övrig bedömning 
av behörigheten. Under året genomfördes 33 prov i svenska  
(20 godkända) och 19 prov i engelska (16 godkända).

KTH tillämpade alternativt urval till två utbildningar 2007. 
På den tvååriga utbildningen i byggteknik och fastighetsför
medling kan tio procent av platserna tillsättas med sökande med 
praktisk erfarenhet från bygg och/eller fastighetsförvaltnings
branscherna. För att bli antagen i det alternativa urvalet krävs 
minst två års yrkesverksamhet på heltid. Högst tre års yrkesverk
samhet på heltid får tillgodoräknas. För övrigt gäller att en tred
jedel av platserna tillsätts på grundval av betyg och resterande 
platser på grundval av högskoleprov. I det alternativa urvalet 
konkurrerade 26 sökande varav tre antogs. Totalt påbörjade 72 
studerande utbildningen. På den tvååriga utbildningen i bygg
produktion kan 20 procent av platserna tillsättas med sökande 
med praktisk yrkeserfarenhet från bygg och anläggningsom
rådet. Till utbildningen antogs alla behöriga sökande, varför det 
inte var aktuellt att pröva någon sökande för urval.

REKRy TERing av sTUdEnTER Till K THs  
UTbildningaR sOm sTaRTaR På gRUndnivå
mål för rekrytering
Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att intres
sera ungdomar för KTHs utbildningar. KTH har en kommu
nikationsplattform för att främja och bredda rekryteringen av 
studenter till KTH. Den ligger även till grund för de  aktiviteter 
och åtgärder som planerats eller påbörjats för att bland annat 
åstadkomma en jämnare könsfördelning, minska social sned
rekrytering samt stimulera mångfalden avseende etnisk tillhö
righet. Målgrupper är främst gymnasie ungdomar, komvuxele
ver, värnpliktiga samt personer i arbetslivet. Dessutom arbetar 
KTH långsiktigt med grundskoleungdomar som målgrupp.

KTHs webbplats är, tillsammans med utbildningskatalo
gen och personliga möten vid skolbesök, de viktigaste kana
lerna för att nå KTHs målgrupper. 

KTH genomför sedan sex år en enkätundersökning bland 
de nyantagna om deras bakgrund, hur de fått information om 
utbildningen och varför de valde KTH. I årets enkät svarar de 
flesta att de bestämde sig för KTH först efter gymnasiet. En 
majoritet av nybörjarna har valt KTH p.g.a. KTHs goda rykte, 
ett stort intresse för naturvetenskap och teknik och/eller för att 
utbildningen ger stora karriärmöjligheter. De flesta hade fått 
information om utbildningen från KTHs webbplats eller från 
utbildningskatalogen.

breddad rekrytering
Universitet och högskolor ska aktivt främja och bredda rekry
teringen för vidare studier. Högskolans stora betydelse för 
samhällsutvecklingen innebär att den därför också bör spegla 
den mångfald som finns i dagens samhälle. KTH har de senas
te åren aktivt strävat efter att bredda rekryteringen och arbe
tat för att nå nya studentgrupper, det vill säga grupper som 
av tradition inte sökt sig till universitet eller högskolor eller 
till studier inom teknik och naturvetenskap. KTH prioriterar 
därför gymnasiebesök i områden där eleverna kommer från 
studieovana miljöer.

KTH har sedan några år en bostadsförmedling som hjälper 
till att ordna bostad till de studenter som behöver sådan. Detta 
underlättar framför allt vid rekrytering av studenter som inte 
kommer från Stockholmsområdet.

Kurator på KTH har ansvaret för att funktionshindrade 
studenter får det stöd de behöver. Enligt KTHs policy för 
funktionshinder och studier vid KTH är ett övergripande mål 
att så långt som möjligt erbjuda funktionshindrade studenter 
sådana stödåtgärder att studier kan bedrivas på samma villkor 
som för icke funktionshindrade.

genomförda aktiviteter
I rekryteringsarbetet prioriteras det personliga mötet mel
lan företrädare för KTH och presumtiva studenter. KTH 
har ett omfattande samarbete med gymnasieskolor. Arbetet 
sker främst med så kallade studentambassadörer, cirka 40 till 
antalet. Dessa besöker varje år gymnasieskolor, komvux, rege
menten och i viss mån även grundskolor i hela Sverige. I år 
genomförde KTHs studentambassadörer cirka 120 skol besök. 
Studentambassadörerna deltar även vid mässor och andra 
aktiviteter. Vid studiebesök på KTH från grund och gym
nasieskolor är det studentambassadörer som visar dessa grup
per runt och informerar om KTH. Studentambassadörerna 
representerar de flesta av KTHs utbildningar samt KTHs olika 
campus och valet av dem sker med stor omsorg. De ska dess
utom spegla mångfalden på KTH. Alla studentambassadörer 
genomgår en utbildning som också omfattar utbildning i pre
sentationsteknik, mångfald, med mera.

Som vanligt hölls Öppet hus som 2007 hade omkring 1 350 
besökare. ”Sista minuten” är en minimässa som hålls i KTHs 
kårhus strax före sista ansökningsdagen för högskolestudier. 
Syftet är att informera och söka inspirera dem som ännu inte 
valt utbildning. 

Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en student 
på KTH under en vanlig studiedag. Under februari månad 
besökte 300 elever från gymnasieskolans årskurs 3 KTH. 

KTH deltar i ett antal utbildningsmässor runt om i lan
det. Under 2007 medverkade KTH vid mässor i Stockholm, 
Göteborg, Piteå, Sundsvall, Örebro, Växjö, Varberg samt 
 Karlstad. 

U T B I L D N I N G
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KTH har även aktiviteter för elever i grundskolan för att 
väcka intresset för naturvetenskap och teknik. I samarbete 
med Studiefrämjandet har KTH under flera år arrangerat 
teknikkurser för barn i åldrarna 10–14 år tillsammans med 
deras föräldrar.

Teknikåttan är en nationell tävling för elever i klass åtta, där 
KTH medverkar som arrangör. Tävlingen har pågått i drygt 
tio års tid och 2007 deltog drygt 4 200 elever i Stockholms
området och drygt 47 000 elever sammanlagt i hela landet. 

Under 2007 har KTH aktivt deltagit i de aktiviteter som 
skett i samarbete med Stockholms Akademiska Forum (StAF). 
En av dessa aktiviteter är Ung08, en av Europas största ung
domsfestivaler. Besökarna på festivalen är barn och ungdomar. 

samarbete med grundskola och gymnasium
För att få fler barn och ungdomar intresserade av teknik, 
genomför KTH i samverkan med ett antal grund och gym
nasieskolor en rad aktiviteter. En sådan är de samarbeten som 
KTH inlett med ett antal gymnasieskolor i Stockholmsområ
det. Idag har KTH samarbeten med 28 gymnasieskolor runt 
om i Stockholm. Gymnasieelever och deras lärare får på olika 
sätt tillgång till KTHs kompetens och utrustning, till exempel 
genom föreläsningar, kurser, temaarbeten eller laborationer. 
Via KTHs webbplats erbjuds gymnasieelever projektarbeten 
inom områden där KTH kan ge kunskap och stöd. Härige
nom ges gymnasieeleverna möjlighet till ämnesfördjupning 
och närmare kontakt med högre utbildning.

U T B I L D N I N G

Figur 2

E x a m i n a På g RU n d n i vå O cH ava n cE R a d n i vå 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

 
Totalt

varav  
kvinnor

 
Totalt

varav  
kvinnor

 
Totalt

varav  
kvinnor

 
Totalt

varav  
kvinnor

Arkitektexamen 1) 83 59% 68 59% 58 57% 91 55%

Civilingenjörsexamen 1) 973 26% 1 184 29% 1 163 31% 1 255 31%
Bioteknik 40 73% 49 71% 34 59% 21 52%
Datateknik 63 10% 95 19% 90 14% 99 25%
Design och produktframtagning 2 50%
Elektroteknik 111 14% 145 13% 165 19% 192 19%
Farkostteknik 71 10% 75 19% 65 26% 75 15%
Industriell ekonomi 63 30% 107 34% 89 20% 72 31%
Informationsteknik 56 4% 60 12% 26 15% 7 14%
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 60 53% 70 59% 89 60% 116 58%
Lantmäteri 60 53% 83 63% 102 55% 92 51%
Maskinteknik 168 21% 204 23% 203 29% 237 23%
Materialdesign 3 33%
Materialteknik 49 27% 40 23% 68 28% 75 36%
Medieteknik 41 37% 46 43% 27 63% 19 53%
Mikroelektronik 11 18% 4 0%
Samhällsbyggnad 2 0%
Teknisk fysik 117 22% 121 20% 112 27% 136 27%
Väg och vattenbyggnadsteknik 56 27% 85 21% 93 30% 114 38%

Högskoleingenjörsexamen 339 26% 345 25% 318 24% 441 30%

Teknologie kandidatexamen 59 61% 65 52% 59 58% 24 58%

Teknologie magisterexamen 492 24% 491 25% 351 29% 237 32%

Magisterexamen 93 42% 77 35% 54 17% 9 44%

Yrkesteknisk examen 15 7% 27 4% 18 0% 3 0%

Högskoleexamen 56 52% 22 50% 11 27%
 

1)  Examina utfärdade 2004–2006 omfattar 270 högskolepoäng. Examina utfärdade 2007 omfattar 270 eller 300 högskolepoäng.
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Syftet är att väcka intresset för vidare studier främst inom områ
det teknik samt ge besökarna information om KTH. 

UTbildningsREsUlTaT FöR gRUndnivå  
OcH avancER ad nivå
Examina 
Under 2007 examinerades totalt 1 056 arkitekter och civil
ingenjörer jämfört med 1 252 under 2006. Under 2007 exa
minerades de första arkitekterna och civilingenjörerna med 
en examen som omfattar 300 högskolepoäng enligt den nya 
examensordningen. Av det totala antalet utfärdade examina 
var två arkitektexamina och 22 civilingenjörsexamina av den 
nya typen. I regeringens mål anges att KTH under 2005–2008 
ska utexaminera minst 5 000 civilingenjörer och arkitekter. 
KTH har nu utfärdat 71 procent av de examina som ingår i 
uppdraget. Antalet civilingenjörsexamina har minskat något 
men minskningen har mer än väl kompenserats av att anta
let teknologie magisterexamina ökat på senare år. Om KTH 
redan nu skulle ha möjlighet att räkna in dessa i uppdraget 
skulle KTH väl nå målet. Med nuvarande beräkningssätt räk
nar KTH med att uppnå 95 procent av målet.

Under 2007 har KTH examinerat 339 (345) högskole
ingenjörer och 59 (65) teknologie kandidater. Dessutom har 
492 (491) teknologie magistrar och 93 (77) magistrar med 
ämnesbredd examinerats. Antalet utfärdade högskoleexa
mina var 56 (22). Yrkesteknisk examen har erhållits av 15 (27) 
personer. 

Prestationer
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer i grundutbild
ningen 2007 uppgår totalt till 11 927 (varav 399 inom Nätuni
versitetet) respektive 9 787 (varav 123 inom Nätuniversitetet). 
Av det totala antalet helårsstudenter hänför sig 89 procent till 
utbildningsområdena teknik och naturvetenskap. KTH har 
från och med 2007 möjlighet att avräkna högst 123 helårs
studenter mot utbildningsområdet design. Designkurserna 
är för 2007 inkluderade i tekniskt utbildningsområde, men 
KTH räknar med att under 2008 hänföra dessa till utbild
ningsområdet design. Designområdet omfattar enligt KTHs 
bedömning hälften av arkitektutbildningen, vilket för 2007 
motsvarar 209 helårsstudenter. De helårsstudenter och helårs
prestationer som överstiger 123 avräknas mot utbildningsom
rådet teknik.

Prestationsgraden för KTHs utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå är 82 procent och därmed lägre än 2006 men 
högre än de tre åren dessförinnan. Prestationsgraden för civil
ingenjörs och arkitektutbildningen har minskat från 90 till 
85 procent, medan prestationsgraden för högskoleingenjörs
utbildningarna är fortsatt hög, 86 procent. Prestationsgraden 
för master och magisterutbildningarna är 82 procent, jämfört 
med 84 procent för magisterutbildningarna föregående år.

överbryggande kurser mellan gymnasieskola och högskola
KTH har också för 2007 erbjudit sökande till tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade överbryggnings
kurser mellan gymnasieskola och högskola i matematik. 
En förberedande kurs samt en påbyggnadskurs har givits. 
Kurserna ska stödja nybörjarna i högskolan och underlätta 
övergången från gymnasiet till högskolan. De förberedande 
kurserna i matematik har haft 2 470 deltagare. Antalet helårs
studenter på överbryggningskurserna var 164. Finansieringen  
har delvis skett med medel inom ramen för regeringens sär
skilda matematiksatsning.

Under 2007 har KTH också erbjudit överbryggande kurser 
mellan gymnasieskola och högskola i andra ämnen. Det gäl
ler fysik, programmering och datalogiskt tänkande, miljöfysik 
och kemi. Dessa kurser har haft sammanlagt 237 deltagare och 
antalet helårsstudenter var 14. 

Under 2007 har KTH gjort en uppföljning av hur de som 
fullföljt överbryggningskursen i matematik sedan lyckas i sina 
studier vid KTH. Uppföljningen visar att de som deltagit i och 
fullföljt överbryggningskursen har lyckats bättre i matematik
kurserna på KTH än de som inte följt överbryggningskursen. 
Detta gäller särskilt de som inte har högsta betyg i matematik 
från gymnasiet. 

Teknisk basutbildning
Tekniskt basår, som ges vid KTH sedan 1992, är en ettårig 
behörighetsgivande utbildning som vänder sig till stude
rande som inte gått gymnasiets naturvetenskapliga program. 
Basåret sträcker sig över två terminer och ger kompletterande 
utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik och kemi. Det 
är från 2004 även möjligt att söka till endast den andra ter
minen av basåret. Detta lämpar sig speciellt för dem som följt 
gymnasieskolans teknikprogram. Godkänt resultat på basår 
eller bastermin garanterar en plats på någon av KTHs civil 
eller högskoleingenjörsutbildningar. Sedan hösten 2002 ger 
KTH även en teknisk bastermin i kombination med högskole
ingenjörsutbildning med inriktning mot medicinsk teknik 
respektive högskoleingenjörsutbildning i kombination med 
ekonomi eller hälsa.

Av dem som började på basutbildningen höstterminen 
2006 eller vårterminen 2007, har 49 procent eller totalt 297 
studerande, fortsatt på en civilingenjörsutbildning eller en 
högskoleingenjörsutbildning på KTH under 2007. 

Under 2007 skrevs 575 studerande in på de tekniska 
 basutbildningarna jämfört med 649 året före. Av nybör
jarna 2007 var 29 (26) procent kvinnor. Utfallet för 2007 är  
447 helårsstudenter och 314 helårsprestationer.

Högskoleintroducerande utbildning ges inte av KTH.

U T B I L D N I N G



Figur 3

H E l å R ssT U d E n T E R O cH PR EsTaT i O n s g R a d 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004
Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp 1) HST pr grad HST pr grad HST pr grad HST pr grad
Arkitekt 418 88% 437 89% 446 91% 474 87%
Bioteknik 268 83% 283 90% 287 78% 262 83%
Civilingenjör och lärare 149 74% 142 70% 111 73% 89 66%
Datateknik 560 77% 554 83% 614 84% 685 80%
Design och produktframtagning 383 84% 298 89% 239 77% 153 76%
Elektroteknik 326 88% 397 92% 527 91% 675 84%
Farkostteknik 447 87% 443 91% 443 92% 454 85%
Industriell ekonomi 607 86% 569 90% 561 82% 532 83%
Informationsteknik 218 80% 272 85% 325 88% 378 74%
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 354 83% 341 91% 357 87% 367 90%
Lantmäteri 27 152% 90 106% 196 102% 306 92%
Maskinteknik 623 94% 674 104% 843 94% 972 90%
Materialdesign 148 79% 108 86% 78 75% 46 62%
Materialteknik 13 205% 46 130% 87 118% 149 111%
Medieteknik 274 83% 277 87% 296 84% 287 86%
Mikroelektronik 121 77% 114 78% 98 70% 90 62%
Samhällsbyggnad 637 85% 484 90% 332 87% 181 86%
Teknisk fysik 488 84% 521 84% 550 86% 615 83%
Väg och vattenbyggnadsteknik 26 166% 106 115% 216 94% 323 96%
Öppen ingång 109 76% 108 81% 112 84% 99 74%
dElsUmma 6 196 85% 6 264 90% 6 718 88% 7 137 85%

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Byggteknik och design 291 81% 260 87% 251 83% 232 76%
Byggteknik, äldre utbildningar 1 119% 3 190% 6 123% 29 125%
Datateknik 224 76% 237 76% 255 93% 352 81%
Datateknik och elektronik 129 108% 290 88% 395 84% 426 79%
Elektronik och kommunikation 44 84% 57 90% 68 82% 65 75%
Elektroteknik, äldre utbildningar 13 102% 15 111% 26 146% 101 138%
ICTingenjör 3 67% 3 68%
Informationssystem 17 69% 11 49%
ITAffärssystem 28 103% 61 98% 88 96% 119 86%
ITingenjör 1 75% 9 84% 11 79% 12 78%
Kemiteknik 76 84% 80 84% 83 81% 83 92%
Maskinteknik 256 100% 280 85% 307 88% 294 93%
Medicinsk teknik 120 77% 57 60%
Medieteknik 132 77% 129 77% 137 81% 136 84%
Mekatronik och industriell IT 30 98% 51 96% 74 83% 74 86%
Teknik och ekonomi 38 70% 25 72% 23 58%
Teknik och hälsa 16 81% 18 84%
dElsUmma 1 416 86% 1 586 84% 1 724 87% 1 923 86%

magisTERUTbildning 60/90 hp 2) 741 101% 1 483 84% 1 319 80% 1 095 75%
masTERUTbildning 120 hp 909 67%

Kandidatutbildning 180 hp
Affärssystem 19 46%
Fastighet och finans 58 74% 26 74%
Informations och kommunikationsteknik 9 51%
Medicinsk informatik 10 45%
dElsUmma 96 63%

TEKnisKT basåR, TEKnisK basTERmin 447 70% 542 59% 550 63% 577 62%
inKOmmandE UTbyTEssTUdEnTER 863 89% 862 86% 752 81% 674 83%
FORT- OcH vidaREUTbildning 678 58% 810 59% 809 57% 819 54%
FöR andRa HögsKOlOR 119 88% 186 77% 165 82% 151 82%
sOmmaRKURsER 326 48% 198 63% 517 13% 174 10%

TOTalT 11 927 82% 12 093 84% 12 690 80% 12 642 80%

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter
1) Från och med 20070701 omfattar civilingenjörs och arkitektutbildningar 300 högskolepoäng
2) Inkluderar även äldre magisterutbildningar        
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vidareutbildning
KTH erbjuder vidareutbildningskurser inom en rad olika 
områden som syftar till att ge en breddad eller fördjupad 
kompetens. Kurserna riktar sig främst till yrkesverksamma 
ingenjörer och arkitekter, men även till andra intressenter 
med relevanta förkunskaper. KTH ger kurser och kurspa
ket både inom den ordinarie anslagsfinansierade verksam
heten och i form av speciellt utformade uppdragsfinan
sierade kurser. Vidareutbildningskurserna marknadsförs 
på KTHs webb plats samt på Högskoleverkets webbplats 
studera.nu.

Kurserna är tänkta att kunna kombineras med yrkesverk
samhet, och en del av dem ges på distans, vilket gör det möj
ligt även för personer bosatta i andra delar av landet att följa 
kurserna. Uppläggningen av distanskurserna varierar, men 

gemensamt för dem alla är att man vid något/några tillfällen 
samlas på KTH eller annan plats. 

Under 2007 har cirka 250 kurser genomförts. De kurser 
som har rönt stort intresse från såväl yrkesverksamma som från 
studerande vid andra universitet och högskolor i landet finns 
i allmänhet inom data och ITområdet. Kurser inom fastig
hetsområdet är eftersökta av blivande fastighetsmäklare liksom 
kurser inom arkitektur, som tidigare år har varit ytterst få. 

Omkring 5 800 personer har under 2007 anmält sig 
till vidare utbildningskurserna, vilket är drygt 1 000 fler än 
2006. Antalet helårsstudenter uppgick till 678 (810). Anta
let helårsprestationer uppgick totalt till 395 (457). Av de 678 
helårs studenterna hänförs 428 till de särskilda vidareutbild
ningskurser som KTHs institutioner har utvecklat specifikt 
för yrkesverksamma. Resterande 250 helårsstudenter har 

U T B I L D N I N G

Figur 4

H E l å R ssT U d E n T E R O cH a n d E l K v i n n O R 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

HST
varav  

kvinnor HST
varav 

kvinnor HST
varav 

kvinnor HST
varav 

kvinnor
Arkitekt, civilingenjör 270/300 hp 1) 6 196 28% 6 264 28% 6 718 28% 7 137 28%
Högskoleingenjör 180 hp 1 416 23% 1 586 21% 1 724 21% 1 923 22%
Magisterutbildning 60/90 hp 2) 741 32% 1 483 25% 1 319 25% 1 095 25%
Masterutbildning 120 hp 909 24%
Kandidatutbildning 180 hp 96 50% 26 58%
Tekniskt basår, teknisk bastermin 447 28% 542 25% 550 24% 577 26%
Högskoleutbildning 120 hp, YTHutbildning 136 51% 136 50% 136 41% 92 29%
Inkommande utbytesstudenter 863 28% 862 27% 752 28% 674 29%
Fort och vidareutbildning 678 65% 810 30% 809 32% 819 31%
För andra högskolor 119 44% 186 45% 165 46% 151 58%
Sommarkurser 326 31% 198 63% 517 31% 174 23%
TOTalT 11 927 28% 12 093 27% 12 690 27% 12 642 27%
varav nätuniversitetskurser 399 24% 319 22% 305 29% 345 28%

1) Från och med 20070701 omfattar civilingenjörs och arkitektutbildningar 300 högskolepoäng
2) Inkluderar även äldre magisterutbildningar

Figur 5

H E l å R ssT U d E n T E R O cH H E l å R sPR EsTaT i O n E R PE R U T b i l d n i n gs O m R å d E 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR
Humanistiskt 497 410 467 393 468 373 415 346
Juridiskt 133 117 164 145 144 116 129 92
Naturvetenskapligt 2331 1867 2 483 2 048 2 926 2 061 2 743 2 100
Samhällsvetenskapligt 642 557 641 555 540 442 441 376
Tekniskt 1) 8 323 6 836 8 338 7 024 8 612 7 181 8 914 7 204
TOTalT 11 927 9 787 12 093 10 165 12 690 10 173 12 642 10 118
varav nätuniversitetskurser 399 123 319 106 305 125 345 142

1) Inklusive Design. Se vidare avsnittet Prestationer.
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presterats  av fristående studerande i kurser inom KTHs ordi
narie utbildningsprogram.

Kurser inom sveriges nätuniversitet 
Under 2007 har 110 vidareutbildningskurser på distans varit 
registrerade i Sveriges nätuniversitet. Omkring 3 000 sökande 
har anmält sig till dessa kurser. Majoriteten av kurserna är 
inom data och ITområdet. Övriga distanskurser erbjuds 
inom områden som arkitektur, samhällsbyggnad, kemitek
nik/miljöteknik, matematik och mekanik/maskinteknik. 
KTH erbjuder inga utbildningsprogram inom ramen för 
nätuniversitetet. Distanskurserna marknadsförs tillsammans 
med övriga vidareutbildningskurser på KTHs hemsida och på 
studera.nu.

Antalet helårsstudenter inom nätuniversitetskurserna 2007 
uppgick till 399 och antalet helårsprestationer till 123.

KTHs skolor har under 2007 tagit fram eller anpassat fler 
kurser för nätuniversitetets räkning jämfört med 2006. De 
flesta kurserna kräver anpassning för att kunna erbjudas som 
ITstödd distansutbildning. Som stöd för kursutvecklingen 
har KTH introducerat en gemensam kursplattform tillgäng
lig över KTHs webb. Plattformen finns tillgänglig för såväl 
nätkurserna som den ordinarie utbildningen. 

Uppdragsutbildning och beställd utbildning
Uppdragsutbildningen under 2007 omslöt 21 mnkr, vilket 
är en ökning jämfört med 2006, då motsvarande belopp var  
13,4 mnkr. Flera utbildningar genomförs på direkt uppdrag 
av företag. Andra utbildningar erbjuds yrkesverksamma i 

flera företag, ofta branschvis. En annan kanal för att initiera 
uppdragsutbildning är via KTHs alumner. Se vidare avsnittet 
Samverkan. Den beställda utbildningen under 2007 omslöt 
11,1 (10,2) mnkr.

Den poänggivande uppdragsutbildningen inklusive be 
ställd utbildning 2007 omfattade totalt 206 helårsstudenter.

sTUdEnTinFly TandE På K TH
KTHs studerande är representerade inom alla beslutande 
organ och i så gott som alla beredande grupper och arbets
grupper. Här kan till exempel nämnas universitetsstyrelse, 
fakultetsnämnd, KTHs ledningsgrupp, grundutbildnings 
och forskarutbildningsutskotten, disciplinnämnd, skolsty
relser och tjänsteförslagsnämnder samt arbetsgrupper för 
olika utredningar. De studeranderepresentanter som ingår i 
skolstyrelserna har dessutom särskilt ansvar för var sitt utbild
ningsprogram. Tekniska Högskolans Studentkår, THS, utser 
representanterna i dessa olika organ och grupper. KTHs erfa
renhet är att THS väljer studerande som representerar olika 
delar av KTH samt även i möjligaste mån utser såväl kvinnliga 
som manliga studeranderepresentanter.

KTH och THS arbetar tillsammans för att kontinuerligt 
utveckla den årligen återkommande mottagningen av nya 
studenter. Mottagningen organiseras av äldre studenter och 
ansvarig personal inom de olika utbildningsprogrammen. 
Mottagningsaktiviteterna sker i samverkan med de studerande 
inom studentkårens sektioner.

sa m aRbETE mEd andR a HögsKOlOR
samarbete med lärarhögskolan i stockholm
KTH och Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), har arbe
tat vidare inom regeringens uppdrag att utveckla lärarut
bildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. 
Hösten 2002 startade en kombinerad civilingenjörs och 
lärarutbildning som omfattar 300 högskolepoäng och har 
tre inriktningar; matematikfysik, matematikkemi och 
matematikIT/data. KTH svarar för 210 högskolepoäng 
och LHS för 90 högskolepoäng. De studerande kommer 
att erhålla examen både som civilingenjör och som lärare 
med kompetens att undervisa inom inriktningens ämnes
kombinationer i gymnasiet. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete på 30 högskolepoäng som är gemensamt för 
de båda examina. 

Höstterminen 2007 påbörjade 51 (56) studerande utbild
ningen, fördelade på 20 (22) inom inriktningen matematikIT/
data, 23 (19) inom matematikfysik och 8 (14) inom matematik  
kemi. Andelen kvinnor bland nybörjarna på programmet är 
totalt 43 (43) procent. 

I regeringsuppdraget ingår även att utveckla samarbets
former mellan de båda lärosätena och det omgivande samhäl
let. Samarbetet utåt har hittills inriktats på utveckling av den 
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Figur 6

H E l å R ssT U d E n T E R O cH H E l å R sPR EsTaT i O n E R  
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Med helårsstudenter (HST) avses antalet studenter som har påbörjat studier 
på en kurs multiplicerat med kursens högskolepoäng dividerat med 60.

Med helårsprestationer (HPR) avses antalet godkända högskolepoäng på en 
kurs eller delkurs dividerat med 60.
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verksamhetsförlagda delen av utbildningen. KTHs samarbete 
med de 28 gymnasieskolorna i Storstockholm har varit avgö
rande för att samtliga studerande har kunnat erbjudas verk
samhetsförlagd utbildning. 

KTH och LHS har gemensamt uppdragit åt Institutet 
för studier och forskning (SISTER) att under 2007 utvärdera 
samarbetet mellan LHS och KTH och utfallet av detsamma. 
Utvärderingen har baserats på de två lärosätenas egna självvär
deringar, djupintervjuer och en webbenkät till samtliga studen
ter inom programmet Civilingenjör och Lärare (CL). SISTER 
konstaterar i en rapport att samarbetet till största delen varit 
lyckat och att de uppställda målen till en tillfredsställande grad 
uppfyllts. Det huvudsakliga resultatet av samarbetet är det fem
åriga CLprogrammet, som ger dubbla examina och på många 
sätt kan ses som en unik utbildning. Studenterna är nöjda med 
programmet, ingen har ännu tagit ut en examen, men SISTER 
bedömer att de studerande går en god framtid till mötes. Sam
arbetet har även inneburit förnyelse genom ömsesidigt lärande 
och utveckling av undervisning och examination. 

I och med årsskiftet 2007/08 går LHS in i Stockholms 
universitet (SU). SISTER anser att samarbetet bör fortsätta, 
nu med SU. För CLprogrammets del bör fokus ligga bland 
annat på en ökad internationalisering och ökade insatser på 
att göra utbildningen synlig. Dessutom bör samarbetet också 
omfatta forskning och forskarutbildning. Den primära upp
giften, enligt SISTER, är att skapa samsyn angående begreppet 
utbildningsvetenskap och att därmed utvidga möjligheterna 
till forskarutbildning inom området Teknik och lärande.

samarbete på södertörn
KTH har, genom Skolan för teknik och hälsa, samarbete med 
Södertörns högskola (SH) och Karolinska Institutet (KI). Ett 
övergripande samarbetsavtal mellan KTH, KI och SH gäl
lande både utbildning och forskning i Flemingsberg finns 
sedan 2002. 

SH och KTH samarbetar i fyra utbildningar som leder till 
kandidatexamen eller, för studerande som börjat före 2007, 
magisterexamen enligt de äldre bestämmelserna. KTH, cam
pus Telge, ger 65 respektive 15 högskolepoäng i utbildningarna 
Logistik och ekonomi samt Ekonomi, teknik och design och 
KTH, campus Haninge, ger på motsvarande sätt 90 respektive 30 
högskolepoäng i Management och IT samt IT, medier och design. 
Södertörns högskola har huvudansvaret för utbildningarna.

I utbildningen teknik och hälsa kombineras en högskole
ingenjörsutbildning med hälsorelaterade kurser som utformas 
i samarbete med KI. Även högskoleingenjörsutbildningen i 
medicinsk teknik genomförs i samarbete med KI. Under 2007 
har beslut fattats om inrättande av en civilingenjörsutbildning 
i Medicinsk teknik som startar höstterminen 2008. På avance
rad nivå ges både en masterutbildning i Medical Imaging samt 
en magisterutbildning i medicinsk teknik där KI ger kurser 

inom grundläggande medicin och medicinsk teknik. 
En kandidatutbildning i medicinsk informatik har star

tat höstterminen 2007 vid KTH. Inom denna utbildning ges 
hälften av kurserna av KI. KI kommer i sin tur att erbjuda 
utbildning på avancerad nivå inom medicinsk informatik, som 
ska vara en påbyggnad till kandidatprogrammet. Ett mervärde 
ligger i närheten till Huddingedelen av Karolinska Univer
sitetssjukhuset med preklinisk och klinisk forskning inom 
medicinsk teknik och hälsoområdet.

övrigt samarbete i stockholmsregionen
SU och KTH samarbetar sedan länge i Kista, främst inom 
data och systemvetenskap, samt inom numerisk analys och 
datalogi vid campus Valhallavägen. Samarbete sker också vid 
AlbaNova, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bio
teknik. I anslutning till AlbaNova finns även Vetenskapens 
hus, ett modernt laboratorium bemannat av doktorander, 
studenter och forskare. KTH och SU erbjuder där demonstra
tioner och laborationer inom naturvetenskap och teknik för 
gymnasie och grundskoleelever.

Samarbete med KI sker i en kompetensinriktning i bio
medicinsk teknik och inom optikerutbildningen.

Inom en inriktning på civilingenjörsprogrammet i medie
teknik ges kurser i journalistik av SU.

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm ges 
kompetensinriktningen affärsutveckling och medieteknik, 
som kan läsas av studerande från båda högskolorna. Han
delshögskolan medverkar även i masterprogrammet Media 
Management. Handelshögskolan, KI, Konstfack och KTH 
samarbetar dessutom i Stockholm School of Entrepreneur
ship, som erbjuder kurser som kan läsas av studerande vid 
samtliga högskolor.

U T B I L D N I N G
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Figur 7        
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2007 2006 2005 2004

Nyantagna per forskarämnesområde Totalt
varav  

kvinnor Totalt 
varav 

kvinnor Totalt 
varav 

kvinnor Totalt 
varav 

kvinnor
Matematik 10 20% 15 13% 8 13% 14 21%
Fysik 1 0% 4 50%
Kemi 17 35% 13 38% 17 29% 14 57%
Informationsteknik 38 8% 32 0% 31 23% 37 27%
Teknisk fysik 27 22% 18 17% 20 35% 23 30%
Elektroteknik, elektronik och fotonik 43 14% 43 19% 27 11% 19 21%
Kemiteknik 20 50% 24 54% 24 42% 29 38%
Bioteknik 27 33% 22 50% 23 30% 28 43%
Teknisk mekanik 47 19% 34 15% 29 31% 30 17%
Teknisk materialvetenskap 33 24% 19 26% 27 15% 34 29%
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 1 0% 8 38% 10 40% 27 19%
Industriell teknik och ekonomi 30 37% 41 44% 19 47% 32 41%
Teknik och social förändring 9 33% 10 60% 2 50% 3 33%
Övrigt 15 20% 11 36% 9 22% 4 25%
TOTalT anTal nyanTagna 318 24% 294 29% 246 28% 294 31%

TOTalT anTal REgisTRERadE 1 744 28% 1 730 29% 1 841 28% 1 935 27%

2007 2006 2005 2004

Varav nyantagna till licentiatexamen 
 per forskarämnesområde 

Antagna 
till lic

varav 
kvinnor

Antagna 
till lic

varav 
kvinnor

Antagna 
till lic

varav 
kvinnor

Antagna 
till lic

varav 
kvinnor

Matematik 2 50% 2 50%
Fysik 4 50%
Kemi 7 29% 3 0% 5 40% 5 60%
Informationsteknik 6 17% 7 0% 11 18% 21 33%
Teknisk fysik 10 10% 12 17% 8 25% 12 25%
Elektroteknik, elektronik och fotonik 20 10% 13 15% 15 20% 13 31%
Kemiteknik 11 45% 14 57% 13 46% 14 50%
Bioteknik 20 35% 14 43% 21 33% 22 41%
Teknisk mekanik 22 27% 16 25% 15 47% 24 17%
Teknisk materialvetenskap 17 24% 9 11% 15 20% 21 38%
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 1 0% 4 50% 6 33% 16 19%
Industriell teknik och ekonomi 15 53% 19 47% 10 40% 11 45%
Teknik och social förändring 3 33% 1 0%
Övrigt 6 0% 8 38% 6 33% 3 0%
anTal nyanTagna Till lic 138 27% 124 31% 127 32% 164 33%
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samarbete utanför stockholmsområdet
Med Högskolan Dalarna finns ett samarbete inom civil
ingenjörsprogrammet i materialdesign. Lärare från KTH 
deltar regelbundet i undervisning och examination vid Hög
skolan Dalarna. De studerande kan, inom inriktningen bear
betningsteknik, genomföra hela utbildningen vid Högskolan 
Dalarna eller välja att avsluta utbildningen inom någon annan 
inriktning på KTH. På detta sätt utnyttjas den samlade kom
petensen som finns vid de båda högskolorna. Examen utfär
das i samtliga fall av KTH. 

Med Tekniska högskolan i Jönköping finns ett avtal om 
samarbete inom utbildning, företrädesvis på forskarnivå, och 
forskning.

UTbildning På FORsK aRnivå
Regeringens uppdrag 
Utbildning på forskarnivå av hög kvalitet ska erbjudas  
och utbildningen ska förbereda för en karriär såväl inom som 
utanför högskolan. För fyraårsperioden 2005–2008 gäller som 
lägsta mål att 830 examina ska ha avlagts på  forskarnivå. 
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mål för utbildning på forskarnivå
Utbildningen vid KTH ska förse industri och samhälle, lik
som universitet och högskolor, med välutbildade medarbetare. 
KTH strävar efter att förändra strukturen i utbildningen på 
forskarnivå genom att skapa bredare forskarutbildnings
ämnen och att inrätta forskarskolor.

antagning 
Utbildning på forskarnivå vid KTH är mycket attraktiv. Långt 
fler sökande än vad KTH har resurser att ta emot söker till 
KTHs utbildning på forskarnivå. KTHs skolor uppger att 
intresset för utbildning på forskarnivå har ökat eller är oför
ändrat högt. För andra året i rad ökade antalet antagna, vilket 
är glädjande efter att åren dessförinnan på grund av brist på 
finansiella resurser haft sjunkande antagning. Under 2007 
antogs 318 doktorander jämfört med 294 under 2006. Av de 
nyantagna är 43 procent antagna med mål att avlägga licen
tiatexamen. För dem som inte kunnat antas är brist på medel 
för studiefinansiering eller handledarresurser orsaken i nästan 
samtliga fall. 

Av årets nyantagna har 33 doktorander sin huvudsakliga 
verksamhet i näringslivet, vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. 

Rekrytering
Under året har 120 anställningar som doktorand utannon
serats, vilket är fler än under 2006 (103). Nästan 1 100 (970) 
personer, varav 21 procent kvinnor, anmälde intresse för 
dessa anställningar. Dessutom har 16 (10) utbildningsbidrag 
utannonserats med 44 (34) sökande, varav 34 (18) procent 
kvinnor.

Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker ofta genom 
kontakter mellan forskare och studerande i de sista årskur
serna av civilingenjörsutbildningen eller i samband med 
examensarbetet. Det blir också allt vanligare att rekrytera 
doktorander från masterutbildningarna. Många intresserade 
kontaktar också KTH direkt via epost, telefon eller brev. De 
flesta utländska sökande tar kontakt via epost. Rekrytering 
sker även genom annonsering i svensk och internationell dags 
och fackpress samt på hemsidor. Eftersom den övervägande 
delen av KTHs studerande på forskarnivå är män uppmanas, 
vid annonsering, särskilt kvinnor att söka utlysta doktoran
danställningar. Andra rekryteringsåtgärder är kontakter 
med industrin, information riktad till särskilda grupper samt 
deltagande vid Tekniska Högskolans Studentkårs arbets
marknadsdagar, ARMADA.

KTH vidtar idag en rad insatser för att bredda rekryte
ringen till samtliga utbildningar på grundnivå och avan
cerad nivå. När det gäller rekrytering till utbildning på 
forskarnivå är KTHs ambition att ha fler öppna nationella 
och internationella utlysningar för att säkerställa att de allra 

mest lämpade rekryteras. Insatser görs också för att fler 
kvinnor ska intresseras av utbildningen (se avsnittet Jäm
ställdhet). 

studiefinansiering
Av samtliga 1 744 registrerade i KTHs utbildning på forskar
nivå under 2007 har 1 434 doktorander haft en aktivitetsgrad 
på minst 50 procent och 1 707 en aktivitetsgrad på minst 10 
procent. 

Under 2007 var doktorandanställning fortsatt den domi
nerande formen av studiefinansiering. Räknat i heltidsek
vivalenter hade vid årets slut cirka 763, eller 51 (50) procent 
av KTHs studerande på forskarnivå denna form av finan
siering.

Under 2007 har, omräknat till heltidsekvivalenter, cirka 
221 kvinnliga studerande innehaft anställning som dokto
rand. 29 procent av doktorandanställningarna innehas nu av 
kvinnor. Andelen kvinnor med doktorandanställning är alltså 
ungefär densamma som andelen kvinnor totalt inom utbild
ningen på forskarnivå.

Utbildningsbidrag är en annan typ av studiefinansiering. 
Det används endast i begränsad omfattning. Vid utgången av 
2007 hade 4 procent av de aktiva, 55 heltidsekvivalenter, varav 
16 kvinnor, denna finansiering. 

Övriga studerande på forskarnivå vid KTH har sin försörj
ning ordnad på annat sätt än genom anställning som dokto
rand eller utbildningsbidrag. Av de studerande på forskarnivå 
försörjer sig 15 procent genom förvärvsarbete med anknytning 
till utbildningen, 7 procent genom annan tjänst inom hög
skolan och 14 procent genom stipendier. Resterande 7 procent 
finansierar sina studier på annat sätt.

Forskarskolor
På KTH finns för närvarande tio forskarskolor, som i de flesta 
fall samarbetar med andra lärosäten och/eller med industrin. 
Dessutom har KTH en omfattande forskarutbildning delvis i 
forskarskoleliknande former. Utbildning på forskarnivå inom 
ramen för forskarskolor har många fördelar och bör utvecklas 
vidare på KTH. Forskarskolor ger en samlad utbildning och 
ett naturligt samarbete med andra doktorander. De ger också 
förutsättningar för ökad tillgång på handledare, ett större 
kontaktnät och en bredare vetenskaplig diskussion. Omkring 
100 doktorander på KTH har deltagit i de forskarutbildnings
kurser som ges inom ramen för forskarskolorna. Utöver dessa 
har ytterligare cirka 100 doktorander från andra universitet 
deltagit i kurserna.

Forskarskola i telekommunikation
KTH är värduniversitet för en forskarskola i telekommunika
tion med Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Mittuniversite
tet (MU) och Högskolan i Gävle (HiG) som partnerhögskolor. 

U T B I L D N I N G
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Målet med forskarskolan är dels att öka antalet doktorer och 
licentiater, dels att förbättra kvaliteten på utbildningen på 
forskarnivå inom telekommunikationsområdet. För att åstad
komma detta fokuserar forskarskolan på att skapa en attrak
tiv utbildning med en kreativ forskarmiljö samt attrahera 
de främsta kandidaterna. En utvärdering av alla nationella 
forskarskolor genomförs av Högskoleverket. KTH har inför 
denna genomfört en självvärdering av forskarskolan i tele
kommunikation.

Forskarskolan har ett programråd med representanter från 
alla partnerhögskolor. Ett gemensamt forskarutbildningsäm
ne i telekommunikation har definierats och antagits vid med
verkande högskolor. Ämnet ligger inom teknisk fakultet vid 
KTH och BTH, vid MU ligger ämnet inom naturvetenskaplig 
fakultet eftersom teknisk fakultet saknas. 

Hittills har 74 doktorander, varav sex kvinnor, antagits till 
forskarskolan; 59 vid KTH, tre vid MU, fyra vid HiG samt 
åtta vid BTH. Två ansökningsomgångar har genomförts 
varje år för att det kontinuerligt ska finnas cirka 45–50 aktiva 
doktorander inom forskarskolan. KTH har utfärdat 14 dok
torsexamina och 25 licentiatexamina inom forskarskolan. Två 
licentiatexamina har utfärdats av BTH och en av MU. Totalt 
inom forskarskolan, till och med 2007, har 27 licentiatexamina 
och 14 doktorsexamina utfärdats. KTH räknar med att vid 
utgången av 2008 ha uppnått det planerade examensmålet, 
minst 25 doktorsexamina, för forskarskolan.

Det finns 16 kurser i programmet som genomförs regel
bundet (varje eller vartannat år). Dessa utgör stommen i 
samarbetet mellan de olika partnerhögskolorna. Skolan 
erbjuder ett spektrum av kurser inom telekommunikation. 
Detta ger de studerande möjlighet att skaffa relevant kompe
tens samtidigt som de kan välja unika ämneskombinationer. 
 Studenterna uppmuntras att läsa kurser vid de olika partner
högskolorna. En viktig del i samarbetet mellan partnerhög
skolorna är sommarskolan. I år hölls den under en intensiv 
vecka i juni. Temat var Intellectual Property. Högskolor, 
som inte är partnerhögskolor, hade uppmuntrats att även de 
skicka deltagare till sommarskolan. Antalet deltagare i som
marskolan var 42.

För ytterligare information hänvisas till www.ee.kth.se/
education/gst/. 

Examina
Under 2007 examinerades 209 (216) doktorer och 152 (180) 
licentiater. 

I regeringens uppdrag anges KTHs uppdrag för peri
oden 2005–2008 till 830 avlagda examina inom forskar
utbildningen eller inom utbildning på forskarnivå. Anta
let examina är beräknat på så sätt att summa examina för 
en person aldrig överstiger 1,0. En doktorsexamen räknas 
därvid som 1,0, en licentiatexamen som 0,5 och en doktors

examen som föregåtts av en licentiatexamen som 0,5.
För 2007 uppgick antalet examina till 233,5 (244,5).  

Det innebär att 88 procent av uppdraget är uppfyllt. Antalet 
examina kommer sannolikt att sjunka något de närmaste åren 
till följd av färre antagna till forskarutbildningen under några 
år men KTH räknar ändå med att antalet examina kommer att 
överstiga regeringens uppdrag för fyraårsperioden. 

Att avlägga en licentiatexamen som en etapp i utbildningen 
på forskarnivå, och därigenom få en naturlig avstämning av 
genomförda studier, är vanligt vid KTH. Att avlägga en licen
tiatexamen är ett adekvat första steg för en doktorand, men 
en teknisk licentiatexamen har också hög relevans för anställ

Figur 8

R E d Ov i sn i n g av O m R ä K n a d E  
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examina som inte 
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Antal licentiat 
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Antal examina i  
forskarutbildningen, 
omräknade 2) 233,5 244,5 257 264

Prognos 950

1)  Antal examina, utan omräkning
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ningar inom industrin. Av de examinerade doktorerna under 
2007 har 49 procent en tidigare avlagd licentiatexamen. Beräk
ningar av medianstudietiden för dem som avlägger en forskar
examen visar att denna även detta år blivit kortare än året före. 
De doktorer som också avlägger en licentiatexamen som en 
etapp under utbildningen har en något längre studietid, 5,3 år, 
jämfört med dem som endast avlägger doktorsexamen, 5,0 år. 
Medianstudietiden för dem som avlägger en licentiatexamen 
är oförändrat 3,0 år. Motsvarande medianstudietider för 2006 
var 5,4 år för doktorer som även avlägger en licentiatexamen, 
5,1 år för dem som enbart avlägger doktorsexamen och 3,0 år 
för dem som avlägger licentiatexamen.

Figur 10

l i cE n T i aT-  O cH d O K TO R sE x a m i n a 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

Licentiatexamina per forskarämnesområde Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor
Matematik 4 0% 6 33% 2 0% 7 29%
Kemi 2 100% 5 40% 7 43% 6 67%
Informationsteknik 17 12% 25 32% 31 10% 20 10%
Teknisk fysik 12 25% 14 36% 14 21% 20 20%
Elektroteknik, elektronik och fotonik 13 23% 4 0% 12 8% 24 17%
Kemiteknik 21 38% 22 50% 16 50% 21 43%
Bioteknik 14 43% 8 25% 10 50% 8 38%
Teknisk mekanik 25 12% 34 21% 35 9% 32 13%
Teknisk materialvetenskap 14 43% 11 36% 18 50% 10 0%
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 13 31% 14 21% 8 13% 17 47%
Industriell teknik och ekonomi 9 44% 27 41% 17 29% 24 29%
Teknik och social förändring 2 0% 1 100%
Övrigt 8 13% 8 63% 6 83% 6 33%
TOTalT 152 28% 180 33% 177 27% 195 25%

2007 2006 2005 2004

Doktorsexamina per forskarämnesområde Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor Totalt
varav  

kvinnor
Matematik 7 0% 5 0% 15 0% 6 17%
Kemi 12 42% 14 43% 15 27% 15 33%
Informationsteknik 30 13% 24 17% 33 15% 19 21%
Teknisk fysik 26 23% 30 23% 15 27% 26 27%
Elektroteknik, elektronik och fotonik 18 11% 22 9% 27 11% 24 8%
Kemiteknik 20 60% 16 50% 20 55% 26 23%
Bioteknik 17 41% 16 50% 13 54% 17 35%
Teknisk mekanik 22 9% 38 16% 31 13% 33 9%
Teknisk materialvetenskap 13 15% 12 25% 19 21% 17 35%
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 10 30% 13 46% 13 31% 13 8%
Industriell teknik och ekonomi 21 38% 23 35% 15 54% 22 27%
Teknik och social förändring 3 0% 1 100%
Övrigt 10 30% 2 50% 8 63% 6 50%
TOTalT 209 26% 216 28% 224 25% 224 22%
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Forskning

REgERingEns UPPdR ag
Regeringens verksamhetsmål är att universitet och högsko
lor ska bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning. 
Minst 15 procent av de professorer som anställs vid KTH 
under perioden ska vara kvinnor. 

m ål FöR FORsKningEn
Utgångspunkten i KTHs visionsdokument för 2004–2007 är 
disciplinär balans och gränsöverskridande forskning. Detta gäl
ler även för kommande år och innebär fortsatt prioritering av 
forskning med inriktning mot områden, vars relevans för sam
hället och industrin är tydlig. Att stimulera framväxten av nya 
tvär och mångvetenskapliga miljöer är en viktig utmaning. 

FORTsaTT PROFilERing av sTaRKa FORsKningsmilJöER 
KTH har under 2007 fortsatt arbetet med att profilera sina 
starka forskningsmiljöer. Under 2006 etablerades ett stort 

antal Excellenscentra med finansiering från Vetenskaps
rådet (VR), Vinnova och Wallenbergstiftelsen. Fokus för 
2007 har varit att få igång verksamheten i dessa centra. 
KTHs excellenscentra utgör nu motorn i ett antal aktiva 
och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Man kan se ett 
mönster där flera centra för att stärka sin internationella 
konkurrenskraft dels kompletteras med forskarskolor, 
dels inleder samarbete såväl inom KTH som med forsk
ningsinstituten i KTHs närhet. Ett tydligt exempel är inom 
området strömningsmekanik, där KTHs Linné Flow Cen
tre utgör kärnan i en verksamhet, som inkluderar de nya 
VRfinansierade forskarskolorna i strömningsmekanik och 
beräkningsteknologi, Parallelldatorcentrum samt ”Cice
ro”, ett kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik 
som stöds av Energimyndigheten. Tillsammans med SU 
respektive STFIPackforsk har denna miljö erhållit ett par 
stora utrustningsanslag från Wallenbergstiftelsen. 

F O R SK N I N G
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Ett annat exempel utgör verksamheten runt Electrum
laboratoriet för nanovetenskap och komponenter. Verksam
heten har dels förstärkts med en satsning på nanomaterial 
och nanokaraktärisering med flera nya elektronmikroskop 
och en unik utrustning för ultrasnabb optisk spektrometri, 
dels genom ett nära samarbete med de båda Excellencecentra 
”Intelligent Packaging” vid KTHs ICTskola och ”Imagic” 
vid Acreo, KTHs samarbetspartner bland instituten inom 
området. Tack vare samarbetet med Chalmers och Uppsala 
universitet har även detta område under året erhållit ett stort 
Wallenberganslag för utrustning. 

Nya centra med betydande extern finansiering har under 
2007 etablerats inom områdena trafiksimulering, design 
och kärnkraftsteknik. KTH medverkar dessutom i Svenskt 
Hybridfordons Centrum med Chalmers som värd för projek
tet. I alla dessa fall har samarbetet med externa parter och 
andra universitet stor betydelse för programmens tillkomst. 
Det illustrerar också en ny trend hos våra forskningsfinansiä
rer att utöver geografiskt fokus ställa krav på nationell samord
ning. KTH har formaliserat sin samverkan med IVL Svenska 
Miljöinstitutet genom Centrum för Hållbar utveckling och 
övertagandet av Sjöstadsverket, en modern pilotanläggning 
för vattenreningsforskning, från Stockholm stad. 

Ansträngningarna att etablera nya excellensprofiler har 
under året fortsatt bland annat med prioriteringar av en ny 
omgång Linnéansökningar. Arbetet har lett till ett ökat intres
se för användningen av bibliometriska metoder för utvärdering 
av forskningskvalitet. 

K THs PUblicERingaR
KTH har utvecklat en mätmetod som bygger på analys av 
innehållet i internationella bibliografiska databaser. Som 
resultat erhålls en välgrundad uppskattning av antalet publi
cerade vetenskapliga tidskriftsartiklar i internationellt erkän
da tidskrifter eller andra publiceringsformer med så kallat 
refereesystem.

I figur 11 anges antalet vetenskapliga tidskriftsartiklar för 
publikationsåren 2004–2007, där KTHforskare medverkat.

Figur 11

PU b l i cE R i n g 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004

Antal artiklar i tidskrifter
med refereesystem 1 800 1 750 1 610 1 490

Uppgiften för publikationsåret 2007 innehåller en viss osäker
het, eftersom alla artiklar med detta publikationsår ännu inte 
hunnit registreras i databaserna. På basis av tidigare erfaren
het inkluderas en skattning av ännu ej registrerade artiklar.

n ä R a m öT E n T ROT s l å n g a avsTå n d
Ett nytt forskningscenter på KTH ska ta fram lösningar 
inom ljud- och bildkommunikation för ett mer hållbart 
samhälle. Centret samlar expertis inom ett stort antal 
områden. KTH, VINNOVA och partner inom industri och 
samhälle satsar tillsammans 200 miljoner kronor under 
tio år.

– Vi vill bidra till hållbar utveckling genom innova-
tion som stödjer samverkan på distans. Nya lösningar 
inom ljud- och bildkommunikation ska underlätta för 
människor att anamma en mer hållbar livsstil, säger 
Charlie Gullström, föreståndare för det nya forsknings-
centret VINNOVA Centre of Excellence for Sustainable 
Communications vid KTH.

Det nya forskningscentret samlar expertis från 
många områden. Nya användarbaserade tjänster, 
produkter, miljöer, affärsmodeller, metoder och verktyg 
ska underlätta och möjliggöra samarbete mellan 
människor som befinner sig på olika platser men som 
trots fysiska avstånd ska kunna kommunicera på olika 
sätt.

VINN Excellence-programmet innebär en långsiktig 
satsning från statliga forskningsfinansiären VINNOVA 
som bidrar med sju miljoner kronor per år under tio 
år. KTH och partner inom industri och samhälle satsar 
tillsammans ytterligare 14 miljoner kronor per år.

Samverkan med användare i samhälle och industri 
är en viktig del i forskningscentrets arbete. 

– Sverige är en erkänt stark IT-nation, låt oss 
utnyttja detta för att ta fram medierade kommuni-
kationstjänster. Hållbar affärsutveckling innebär 
dessutom stora möjligheter för svensk export till nya 
växande ekonomier, menar Charlie Gullström. 

Nya kommunikationstjänster kommer i framtiden 
även att påverka utformning och planering av den 
byggda miljön. Då vi inte längre rör oss i enbart fysiska 
miljöer blir en viktig fråga för arkitekter och planerare 
hur IKT-tjänster kan integreras i arkitekturen för att 
bidra till resurssnål rumsanvändning, menar hon.
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Uppbyggnaden av Nordita i Stockholm sker med utgångs
punkt i en etableringsplan från 2006. Under 2007 har tre 
gästprofessorer och fem ”fellows”, finansierade med post doc
stipendier, knutits till verksamheten. Nordita har inrättat 
vetenskapliga program som en del av sin verksamhet, vilket 
innebär koncentrerade insatser med 15–25 deltagare inom ett 
avgränsat forskningsområde under en period av normalt 1–2 
månader. Förebilderna för denna verksamhet är till exempel 
Institut MittagLeffler och Institute Kavli i Santa Barbara. Det 
första programmet, ”Exotic Quantum Liquids” genomfördes 
augustiseptember 2007.

 Ett flertal gästforskare har besökt Nordita under 2007, 
bland andra den tidigare Nobelpristagaren Frank Wilczek, 
som också deltog i det ovan nämnda programmet. Ett flertal 
konferenser och workshops har organiserats under 2007.

PRiORiTER adE FORsKningsOmR ådEn 
Under 2007 har KTH och Sveriges övriga högskolor och 
universitet av regeringen anmodats utarbeta forsknings och 
utbildningsstrategier för åren 2009–2012. Underlagen från 
lärosätena kommer att bilda underlag för regeringens kom
mande forskningspolitiska proposition. 

Bland de områden som KTH för fram som prioriterade 
områden är livsvetenskaper och medicinsk teknik. Forskning 

F O R SK N I N G

Enligt KTHs årsredovisning för 2003 publicerades cirka 
900–1 000 tidskriftsartiklar per år under perioden 2000–2003. 
Den språngvisa ökningen till innevarande redovisningsperiod 
förklaras av att den nyutvecklade mätmetodiken har mycket 
bättre uppfångning. En genomförd retrospektiv analys ger ett 
jämförelsetal för 2003 på cirka 1 350 artiklar. Den verkliga 
ökningen av totala antalet publikationer per fyraårsperiod 
(2004–2007 jämfört med 2000–2003) kan alltså uppskattas 
till cirka 20 procent. En analys av de 40–50 mest förekom
mande ämnesområdena visar att det mellan perioderna inte 
är särskilt stora variationer i områdenas relativa andel av den 
totala publikationsmassan.

Inom vissa ämnesområden har ökningen dock varit 
väsentligt högre än 20 procent. Detta gäller framförallt optisk 
forskning, där tillväxten av publicerade tidskriftsartiklar är 
kraftig i såväl absoluta som relativa termer. Andra områden 
som uppvisar markanta relativa ökningar är miljövetenskap 
och miljöteknik, nanovetenskap och nanoteknologi, energi 
och bränsleteknik, astronomi och astrofysik, samt geoveten
skap. Inom dessa områden är dock de absoluta publikations
nivåerna tämligen låga (cirka 20–40 artiklar/år). 

En betydande del, (cirka hälften) av den vetenskapliga rap
porteringen från KTH, utgörs av internationella konferens
presentationer. Uppgifter om antalet konferensbidrag samlas 
in från KTHs skolor och redovisas i figur 12.

PROFEssURER
Under året har 43 professorer anställts på KTH. 12 av dessa är 
rekryterade efter utlysning medan 15 har anställts som pro
fessor efter ansökan om befordran från lektor till professor. 
En professor har fått sin tjänst överflyttad från Chalmers till 
KTH. Samtidigt har 15 gästprofessorer och sex adjungerade 
professorer anställts.

KTHs möjligheter att initiera och förnya det teknikveten
skapliga forskningsområdet ligger främst i den externa rekry
teringen av professorer. För en mer långsiktig förnyelse och 
uppbyggnad av nya forskningsområden krävs dock även sats
ningar på anställning av yngre forskare som forskarassistenter 
eller biträdande lektorer, vilket är ett av målen med projektet 
Future Faculty.

nORdiTa – nORdic insTiTUTE FOR  
THEORETical PHysics – Till albanOva
Nordita, en unik forskningsmiljö inom teoretisk fysik, grun
dades 1957 i omedelbar anslutning till Niels Bohr Institutet i 
Köpenhamn. Diskussioner har under ett par år förts om en 
flytt av Nordita till Sverige och i januari 2007 flyttade Nordita 
in i AlbaNova. SU och KTH står båda som huvudmän. Verk
samheten kommer under perioden 2007–2009 att finansieras 
dels av ett anslag från Nordiska ministerrådet, dels av SU och 
KTH gemensamt. 

Figur 12

F O R sK n i n g 2 0 04 – 2 0 0 7

2007 2006 2005 2004
Forskarutbyte

KTHforskare, 
minst 1 mån utomlands * 120 147 86 90

Konferensbidrag
Nationellt 436 435 479 476
Internationellt 1 786 1 746 1 802 1 778

Uppdrag
Sakkunning
Nationellt 396 402 320 308
Internationellt 275 231 267 224

Opponent
Nationellt 82 78 88 92
Internationellt 90 81 104 69

Referee
Nationellt 153 139 144 102
Internationellt 2 767 2 857 2 306 1 966

Patent
Sökta 33 35 43 21
Beviljade 13 23 12 10

* Före 2006 minst 3 mån utomlands
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i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap och medicin 
bedrivs idag på flera av KTHs skolor och KTH ser framför sig 
en stark gränsöverskridande utveckling inom detta område. 
Diskussioner förs mellan KTH, KI och SU om uppbygg naden 
av ett gemensamt campus för life science inom Norra Stations
området. Ett annat prioriterat område är energi och miljöom
rådet, där KTH genom sin teknikvetenskapliga bredd och djup 
har goda förutsättningar att bli internationellt ledande. Forsk
ningsområdet har en stark bas på KTH, vilket bland annat 
avspeglas i de centrumbildningar som finansieras av Vinnova 
och Energimyndig heten. Det bredare området transportve
tenskap är också ett styrkeområde med kompe ten ser från 
samhällsplanering till lastbilar. 

Inom ICTutvecklingen har KTH spelat en extraordinär roll 
de senaste decennierna. Omkring 30 procent av KTHs forsk
ningsaktiviteter har kopplingar till ICTområdet, som fortsatt 
kommer att vara högt prioriterat. KTH kommer att sträva efter 
att göra Stockholmsområdet till ett ICTkluster genom nära 
samarbete med forskningsinstitut och företrädare för industri 
och entreprenörer. Materialvetenskap och nanoteknik är också 
ett viktigt forskningsområde på KTH med sina starka band till 
svensk industri. Området är till sin karaktär tvärveten skapligt 
för att kunna angripa nya materialfrågor. Materialvetenskap 
bildar en viktig hörnsten för ett fram gångsrikt miljöarbete och 
för att skapa en hållbar utveck ling. 

Figur 9

PRO F Ess O R E R 2 0 0 7

nyanställda professorer (externt utlysta)
Astrofysik
Datalogi med inriktning mot neuroinformatik
Matematisk statistik
Miljöhistoria
Nätbaserad reglerteknik
Produkt- och tjänstedesign
Projektkommunikation speciellt projektledningens informations-

teknologi
Stadsbyggnad
Strömningsmekanik med inriktning mot pappersprocessteknik
Tillämpad matematik (överflyttad från Chalmers)
Transportvetenskap
Väg- och banteknik
Växtglykobiologi

befordrade till professor
Akustisk/ fonetisk analys
Energiteknik
Fastighetsteknik
Fusionsplasmafysik
Fysik med inriktning mot astropartikelfysik
Fysik med inriktning mot mesoskopisk fysik
Halvledarmaterial
Kemiteknik med inriktning mot miljökatalys
Metallografi
Miljögeologi
Miljöstrategisk analys
Molekylär bioteknik
Strömnings- och klimatteori
Teknik- och vetenskapshistoria
Träkemi

nyanställda gästprofessorer (externt rekryterade)
Arkitekturteknik
Autonoma system
Energi- och miljöteknik med inriktning mot globala energi- och  

klimatstudier 
Hydroakustik och numerisk signalanalys
Innovativ produkt- och affärsutveckling
Kondenserade materiens fysik
Kosmologi
Nätbaserad vetenskaplig publicering
Regional planering 
Subatomär fysik
Teoretisk fysik
Transportsystemanalys
Transportsystemanalys med särskild inriktning mot prognos-

system
Utvärderingsforskning med inriktning mot internationell  

kvalitetssäkring av högre utbildning
Vårdergonomi

nyanställda adjungerade professorer
Betongbyggnad
Infrastrukturens ekonomi med inriktning mot samhällsekonomisk  

systemanalys av infrastruktur
Innovationspolicy
Makromodellering av metallurgiska processer
Nationalekonomi
Risk och säkerhet, särskilt samspelet mellan människa, teknik och  

organisation

Professorer som har slutat eller pensionerats
Analytisk kemi
Fiber- och polymerteknologi
Gummiteknologi
Infrastrukturekonomi
Matematisk statistik
Materialteori
Miljövårdsteknik
Numerisk analys
Tillämpad matematik

 

g ö R a n g U sTa F ss O n PR i s  
i  m aT E m aT i K T i l l  K T H - PRO F Ess O R
Carel Faber, professor i matematik vid KTH, fick ett av 2007 
års Göran Gustafssonprisen för sina arbeten inom klassisk 
matematik, i synnerhet om kurvors kohomologi. Göran 
Gustafssonprisen – de största nationella prisen för natur-
vetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade 
och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. 
Förutom ett personligt pris på 100 000 kr fick varje prista-
gare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. 
Priserna delades ut vid Kungliga Vetenskapsakademiens 
högtidsdag den 31 mars 2007.
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Kvalitetsarbete

övERgRiPandE K valiTETsaRbETE
KTHs utvecklingsplan för fram visionen om KTH som ett 
ledande universitet i Europa och världen. KTHs organisation 
och interna styr och resursfördelningssystem har förändrats 
med syfte att ge goda förutsättningar för utbildning och forsk
ning på en hög nivå.

En strategisk och kvalitetsbaserad utveckling av KTHs 
verksamheter inkluderar ett systematiskt arbete med upp
följning, utvärdering och kvalitetssäkring. Ambitionen är att 
samtliga anställda och studenter ska vara involverade i arbetet 
med KTHs värdegrunder och kvalitetsarbete, en kvalitets och 
utvärderingsdimension i anslutning till resursfördelningen. 

Från och med 2005 är KTH organiserad i skolor. Skolorna 
har ett tydligt ansvar för hela utbildningen, såväl vad avser 
planering som utförande. När det gäller forskning ger skol
organisationen ökade möjlig heter till forskningssamverkan 
genom att samla strategiska områden och skapa tvärveten
skapliga centra.

KTHs kvalitetsarbete utgår från de fyra verksamhetsom
rådena utbildning, forskning, samverkan och kompetensför
sörjning. Det mest omfattande kvalitetsarbetet under 2007 
har innefattat utveckling av indikatorer i anslutning till det 
nya systemet för fördelning av medel till KTHs skolor. Såväl 
styr som resursfördelningen inriktar sig på relationen mellan 
ledningsnivån och skolorna och regleras genom verksamhets
överens kommelser, ofta benämnda rektors kontrakt. 

Resursfördelning
Styrningen sker med utgångspunkt i skolornas utvecklings
planer, som bygger på KTHs övergripande utvecklingsplan. 
Skolledningarna och rektor enas i dialog om en verksam
hetsinriktning som leder fram till verksamhetsuppdrag. 
Rektorskontraktet innehåller såväl kvantitativa, till exempel 
examination och utbildningsvolymer, som andra uppdrag, till 
exempel utveckling av forskning inom vissa områden.

Resursfördelningen, främst fördelning av fakultets
medel och grundutbildningsmedel, utgår från verksam
hetsuppdragen i rektorskontrakten. Den består av en bastill
delning som är direkt kopplad till uppdragen. Ut  vecklingen 
av externa medel ingår som en väsentlig del i skolornas utveck
lingsplaner och därmed i bedömningen av bastilldelningen till 
skolorna. Bastilldelningarna är fastlagda inför ett kalenderår. 
Avvikelser från planerad utbildnings eller examinationsvo
lym leder till förändringar i bastilldelningen följande år. De 
direkta prestationerna i utbildning på grundnivå och avance
rad nivå, helårsprestationerna, avräknas direkt med de externa 
prislapparna för olika utbildningsområden.

indikatorer
En indikatorrapport har tagits fram under 2007 vars syfte är 
att utgöra utgångspunkt för regelbundna dialoger. Samtliga 

skolor har i uppdrag att fortsättningsvis redovisa och analy
sera utfallet i enlighet med de indikatorer och basdata som 
anges i KTHs indikatorrapport.

KTHs värdegrunder
Inom ramen för projektet Future Faculty har en empirisk 
studie genomförts av Värdegrund och kultur i ett antal forsk
ningsmiljöer inom KTH. Syftet har varit att skapa en bild 
av den egentliga KTHkulturen som den utvecklas genom 
verksamheten i olika forskningsgrupper. Studien har särskilt 
betonat hur kvinnor och män upplever KTHkulturen i det 
dagliga arbetet och gett en bild av hur kommunikationen 
fungerar mellan central nivå och forskningsgrupperna.

HögsKOlEPEdagOgisK  
UTbildning OcH UT vEcKling
Det övergripande syftet med den högskolepedagogiska utbild
ningen är att förbättra KTHs utbildning på alla nivåer. I samt
liga lärar och handledarkurser behandlas även jämställdhet 
och genusperspektiv. Seminarier och konferenser för lärare 
anordnas för kunskaps och erfarenhetsutbyte.

Kurser
De högskolepedagogiska kurser som genomförts under 
året har sammanlagt haft 196 deltagande lärare och dokto
rander, varav 60 var kvinnor. Det innebär att andelen lärare 
som genomgått högskolepedagogisk utbildning är 26 procent  
2007. Utbildningen omfattade totalt 17 helårsstudenter. Under 
2007 har följande poänggivande kurser givits: 

inledande högskolepedagogisk utbildning för doktorander 
Grundläggande kommunikation och undervisning, 3 hög
skolepoäng. Kursdeltagarna tillägnar sig teorier och metoder 
inom presentationsteknik, arbetsformer, examination, kurs
värdering, genus och jämställdhetsaspekter. 

Högskolepedagogisk utbildning för lärare 
– Lärande och undervisning, 7,5 högskolepoäng. Fokus 
 ligger på att undersöka och förbättra studenternas lärande. 
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 Deltagaren får analysera och vidareutveckla en egen kurs, i 
syftet att kunna göra medvetna val ur ett lärandeperspektiv. 
Deltagaren får också påbörja arbetet med sin pedagogiska 
meritportfölj. Kursen ges på svenska och på engelska. 
–  Lärande och undervisning i ämnesperspektiv (fortsätt
nings kurs), 4,5 högskolepoäng. Lärarna undersöker villkoren 
för undervisning och lärande i sina egna ämnen. Kursen ges 
på svenska och på engelska.
– Kunskapsbildning i lärarens praktik (fortsättningskurs),  
8 högskolepoäng. Kursen vänder sig i första hand till lärare 
med mångårig erfarenhet som tillsammans vill reflektera 
över och utveckla det gemensamma kunnandet i lärande och 
undervisning. 
– Lärande och undervisning med IKT (fortsättningskurs), 
7,5 högskolepoäng. Kursen handlar om undervisnings och 
lärandeprocesser med stöd av modern informations och 
kommunikationsteknologi (IKT).
– Presentationsdesign och retorik (fortsättningskurs), 4,5 
högskolepoäng. Kursen innehåller bland annat dramaturgi 
i föreläsningssalen, föreläsningsdesign, personliga presenta
tioner, val av budskap, språklig gestaltning, exemplets makt, 
kroppsspråk, röstbehandling, retorik, presentationsteknik, 
tekniska och andra hjälpmedel.

Utbildning för handledare i utbildning på forskarnivå
Forskarhandledning, 3 högskolepoäng. Kursen innehåller 
teman som: Forskarutbildningens regelverk för att skapa 
en framgångsrik forskningsmiljö, Målet är en självständig 
forskare, Genus och etnicitet, Ledarskap och relation, Stödja 
doktoranden att skriva och presentera, Komma till avslut, 
Redovisning av skriftlig egenreflektion. Kursen är ny och mer 
omfattande än en tidigare kurs, och gavs första gången under 
2007. Den kommer framöver att erbjudas två gånger per år, 
alternerande på svenska och engelska.

K valiTETsaRbETE inOm UTbildning På gRUndnivå  
OcH avancER ad nivå
lokal examensordning i teori och praktik
Det mest omfattande kvalitetsarbetet inom utbildningen 
under 2007 är införandet av den lokala examensordning
en för examina på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet 
har genomförts parallellt med en granskning av förslag till 
omarbet ning av civilingenjörsprogram inför höstterminen 
2007 och nya program inför höstterminen 2008. Gransknings
arbetet har genomförts med i stora drag samma metodik som 
Högskoleverket utnyttjat vid granskningar av examensrätter 
för avancerad nivå. 

Kompetensutveckling för sjugradig betygsskala
KTH införde med start höstterminen 2007 en sjugradig 
betygsskala på alla kurser på grundläggande och avancerad 

nivå. För betygssättningen av examensarbeten har utarbetats 
principer i anslutning till den nationella och lokala examens
ordningens krav på lärandeutfall. Under hösten 2007 har runt 
600 lärare, varav de flesta examinatorer, deltagit i seminarier 
om det nya betygssystemet för examensarbeten. Seminarierna 
behandlade förutom betygssättning, även plagiatgranskning 
samt gällande regelverk. 

matematik och studieframgång
Under 2007 har studier av hur de studerandes prestationer i 
olika ämnen på olika nivåer i gymnasieskolan påverkar stu
dieframgången inom KTHs utbildningar, genomförts. Dessa 
visar en mycket tydlig relation mellan prestation på gymnasie
nivå och senare prestation på KTH. 

Kursvärdering som kvalitetsindikator
Kursanalys görs av kursledare för varje kurs vid KTH. Denna 
ligger sedan till grund för kursens vidareutveckling. Under 
2007 har ett arbete pågått med att utveckla ett nytt och för
enklat system för kursvärdering som en del av arbetet med 
kvalitetsindikatorer. 

Exempel på kvalitetsarbete på skolnivå
Skolorna för bioteknik och kemivetenskap genomför ett pro
jekt tillsammans som kallas RAMP (Reflekterande aktiva 
motiverade och presterande studenter). Projektet drivs i års
kurs 1 och 2 på civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap 
och bioteknik och omfattar akademisk introduktion. 

Under 2007 har skolan för informations och kommunika
tionsteknik bedrivit ett utvecklingsprojekt rörande matema
tikundervisning utifrån ett mer problem och förståelsebaserat 
synsätt. Ett syfte är att föra in mer av tillämpad matematik i 
undervisningen. 

Framstående utbildningsmiljöer 
KTHs farkostteknikprogram har av Högskoleverkets inter
nationella bedömargrupp utsetts till en av fem framstående 
utbildningsmiljöer i landet. Utmärkelsen fås bland annat på 
grund av den väl genomförda sammanlänkningen mellan 
olika delar av programmet inom ramen för CDIOmodellen. 
Under 2007 har dessutom ett kvalitetsprojekt bedrivits där 
den inom näringslivet ofta använda Kaizenmodellen för för
sta gången använts i svensk ingenjörsutbildning. 

K valiTETsaRbETE inOm  
UTbildning På FORsK aRnivå 
struktur och regelverk förnyas
Under 2007 har en genomgripande översyn av utbildningen 
på forskarnivå ägt rum som omfattat såväl utbildningens 
struktur som regelverk. Bland annat har målbeskrivningen 
för utbildning på forskarnivå omarbetats. 
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doktorandspegeln 
Under 2007 har KTH genomfört en studie av doktorander 
nas studiesituation, Doktorandspegeln. Undersökningen visar  
gene rellt att de studerande uppfattar sin studiesituation som 
god. I det fortsatta arbetet bör dock uppmärksammas att 
kvinnliga forskarstuderande har delvis andra krav på sina 
hand ledare än de manliga studerande. 

individuella studieplaner
Doktoranders individuella studieplaner och hanteringen av 
uppföljningen av dessa har granskats under året. Uppföljning
en kommer att utgöra underlag i arbetet med att förbättra och 
kvalitetssäkra hanteringen av doktorandernas studieplaner.

doktorandombud
För att erbjuda doktoranderna service och stöd har under 
hösten 2007 ett doktorandombud anställts inom Tekniska 
högskolans studentkår (THS). KTH bidrar med medel till 
anställningen. Förslag till detta initierades av de studerande 
under 2006. 

KvaliTETsaRbETE inOm FORsKning
Jämförande studier av akademisk verksamhet
KTH har inom projektet den entreprenöriella fakulteten jäm
fört KTHs forskning och forskarutbildning med tio brittiska 
universitet. Syftet med jämförelsen är framför allt att under
söka utfallet av användandet av olika faktorer och nyckeltal i 
utvärdering av KTHs akademiska verksamhet. Studien utgår 
ifrån den brittiska Research Assessment Exercise (RAE) som 
ligger till grund för klassningen av de brittiska universiteten. 
Data för ekonomi, personal och utfall rapporteras av res
pektive universitet medan bibliometriska data hämtas ur ISI 
Thomsons databaser. 

Studien har inneburit att KTH nu har tillgång till dessa bib
liometriska data, vilket är en viktig komponent i utvecklingen 
av KTHs kompetens inom området. Ett av syftena med under
sökningen har varit att granska hur väl KTHs redovisning av 
verksamheten gått att koordinera med andra system. Jämförel
serna har därför utgått ifrån KTHs årsredovisningar. 

I utvärderingen av projektet framgår tydligt faran i att jäm
föra även närliggande verksamheter utifrån nyckeltal. KTHs 
indikatorsystem utgår därför från verksamhetens utfall per 
skola.

geodesiämnets ställning
Under 2007 har KTH genomfört en granskning av geodesi
ämnets ställning som forsknings och utbildningsämne inter
nationellt, i Sverige och vid KTH. I granskningsgruppen ingick 
företrädare för internationell forskning samt företrädare för 
avnämare. En bibliometrisk studie av forskningsproduktio
nen inom området vid KTH ingick i  arbetet. Metoden är av 

principiellt intresse och kan användas för liknande ämnes
studier för andra områden.

Kvalitet i linnéansökningar
KTH har under året utvecklat ett system för bedömning 
och prioritering av ansökningar till forskningsråd. Systemet 
anknyter till de kriterier som används inom forskningsråden 
men innefattar även komponenter som anknyter till KTHs 
utvecklingsplan. Bibliometriska analyser ingår. 

KvaliTETsaRbETE inOm KOmPETEnsFöRsöRJning
anställning av lärare med konstnärlig skicklighet
Under 2007 har KTH utvecklat och börjat tillämpa ett regel
verk för anställning av lärare på basis av konstnärlig och peda
gogisk skicklighet. Skälet till utvecklingen är att konstnärliga 
inslag är obligatoriska i vissa av KTHs utbildningsprogram. 
För att på sikt kunna etablera en nämnd för konstnärligt 
utvecklingsarbete har ett interimistiskt organ inrättats. Inom 
ramen för detta har under 2007 sex rekryteringar genom
förts. 

beredning av läraranställningar
Under 2007 har regelverket för beredning av anställningar 
och befordringar utvecklats i flera avseenden. Regelverket för 
bedömning av jäv har utvecklats och förtydliganden av princi
perna för bedömning av pedagogisk skicklighet har gjorts. 

antagning av oavlönade docenter
För att komma ifråga för prövning för att bli antagen som oav
lönad docent har krav på genomgången handledarutbildning 
införts. Som en konsekvens av detta ska kapaciteten för att ge 
kurser för doktorandhandledning förstärkas.

Jämförande studier av anställningsprocesser
Under 2007 har jämförande studier gjorts av anställnings
processerna vid KTH, Stockholms universitet och Karolin
ska Institutet. Resultaten visar att en viss förkortning skett 
av handläggningstiderna i genomsnitt men att spridningen 
mellan ärenden är stor. KTHs system där de sakkunniga är 
ledamöter i tjänsteförslagsnämnderna leder till både högre 
kostnader och längre handläggningstider. 

Uppföljning av anställningsärenden
Under 2007 har anordnats utbildning och kompetensutveck
ling för akademisk och administrativ personal som arbetar 
med anställningsärenden. Arbetet har inriktats på att doku
mentera handlingar och handläggning i elektronisk form för 
både mötesplanering och arkivering. Ett resultat av arbetet är 
att information kan tas fram om utvecklingen av ämnesstruk
turen. Vidare har utvecklingsarbete bedrivits när det gäller 
bibliometrisk analys av de sökandes forskningsmeriter.
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m ål FöR inTERnaTiOnalisERing
Under 2007 har KTH beslutat om en ny policy för internatio
nalisering. KTHs övergripande mål är att tillhöra de ledande 
tekniska universiteten i Europa, med en utbildning och forsk
ning som stärker Sveriges position som kunskapsnation. Målet 
är att vara ett attraktivt val för såväl toppstudenter som exter
na forsknings finansiärer. Den europeiska dimensionen ska 
genomsyra hela KTHs verksamhet och omfatta såväl lärare/ 
forskare, administrativ personal som studenter.

Utbildningen på KTH ska förbereda studenterna för en 
global arbetsmarknad. Kunskap om internationella förhållan
den och förståelse för andra kulturer ska genomsyra KTHs 
samtliga utbildningar. Inom de senare delarna av civilingen
jörsutbildningarna ska en betydande del av undervisningen 
ske på engelska.

Samtliga studenter på KTH ska ges möjlighet att förlägga 
en del av sin utbildning utomlands vid ett lärosäte med likvär
dig kvalitet som på KTH. Utbildningsprogrammen ska vara 
utformade så att studenterna kan tillbringa en period utom
lands utan att detta förlänger studietiden.

KTH ska utveckla och fördjupa lärarutbytet med ett antal 
framstående universitet.

KTH ska erbjuda ett internationellt campus där den inter
nationella profilen genomsyrar all verksamhet. All relevant 
information ska erbjudas både på svenska och engelska och 
studentservice ska erbjudas samtliga studenter på lika villkor.

KTH ska öka sitt deltagande i europeiska forsknings och 
utbildningsprogram

KTH ska fortsätta att bygga upp internationell alumni
verksamhet, i syfte att skapa ett globalt nätverk och synliggöra 
KTH på den internationella utbildningsmarknaden. 

Pl anERing FöR 2008 avsEEndE  
inTERnaTiOnEll REKRy TERing
Inför 2008 erbjuder KTH 47 engelskspråkiga master och 
magisterprogram, av vilka den övervägande majoriteten är 
tvååriga. KTH kommer fortsatt att satsa på rekrytering av 
internationella studenter. En kartläggning av rekryteringsun
derlaget till KTHs masterprogram i Sverige och övriga Europa 
har påbörjats för att utveckla lämpliga kommunikationsvägar 
till dessa studenter. KTH har inför antagningen 2008 dimen
sionerat masterprogrammen för 1 200 studenter. Flertalet av 
dessa studenter förväntas vara utländska och företrädesvis 
komma från länder utanför EESområdet.

I rekryteringsarbetet kommer KTH fortsättningsvis 
att fokusera på en välgjord och informativ webbplats och 
på direktkontakt med studenterna. Under 2008 ska KTH 
förbättra informationen på webben som är riktad mot 
utländska målgrupper. Äldre studenter/alumner bör i 
större  utsträckning användas som ambassadörer och infor
mationsspridare. 

I N T ER N AT I O N A L ISER I N G

Internationalisering

Deltagande i europeiska nätverk är prioriterat för att 
 synliggöra KTH i Europa och skapa förutsättningar för sam
arbeten i form av exempelvis gemensamma masterprogram. 
KTH har de senaste åren etablerat ett omfattande samarbete 
med universitet, företag och stipendieorganisationer också i 
länder under utveckling, bland annat i Kina, Pakistan och 
Indonesien. Samarbete har också inletts med Ryssland. 

sTUdEnTER FR ån l ändER UTanFöR EEs - OmR ådET
Av de 973 utländska utbytesstuderande som påbörjade stu
dier på KTH under 2006 kom cirka 200, eller 21 procent, från 
länder utanför EES inom utbytesprogram eller som så kallade 
free movers. För 2007 är förhållandena desamma. Av 1 057 
utbytesstuderande kom cirka 215 eller 20 procent från länder 
utanför EES.

Inom KTHs master och magisterprogram med undervis
ning på engelska är situationen den omvända. Av de totalt 
1 105 som påbörjade studier på ett engelskspråkigt master 
eller magisterprogram 2007 uppskattar KTH att cirka 900  
eller 82 procent kom från länder utanför EES som free movers. 
Enligt vår bedömning gällde samma förhållande för de 955 
studerande som påbörjade ett engelskspråkigt magisterpro
gram 2006, det vill säga drygt 80 procent eller knappt 800 
studerande kom från länder utanför EES.

inTERnaTiOnEll mObiliTET
internationella masterprogram 
Under 2007 erbjöds 42 masterprogram, tre magisterprogram 
och fyra masterprogram inom Erasmus Mundus, med eng
elska som undervisningsspråk. I antagningen inför höstter
minen 2007 inkom drygt 12 000 (11 000) webbansökningar, 



30

I N T ER N AT I O N A L ISER I N G

varav cirka 5 300 (4 400) sökande skickade in kompletta 
ansökningshandlingar. Totalt under 2007 påbörjade 1 105 
(955) studenter studier på de engelskspråkiga master och 
magisterutbildningarna. Under året har totalt 3 158 (2 394) 
studerande varit inskrivna på dessa program, varav 109 på 
masterprogram inom Erasmus Mundus. Omkring 100 natio
naliteter finns representerade på programmen, varav de mest 
frekventa är Kina, Pakistan och Iran. 

studerandeutbyte på grundnivå och avancerad nivå
Under 2007 har 338 (359) KTHstudenter påbörjat utbytes
studier utomlands, vilket återigen är något färre än de senaste 
åren. Av de examinerade civilingenjörerna och arkitekterna 
2007 hade 28 (29) procent studerat utomlands under minst 
en termin. Den stora obalans i antal som råder mellan in 
och utresande utbytesstudenter måste åtgärdas. För att öka 
KTHstudenternas intresse för studier i Europa genomför
des i november för första gången en internationell mässa med 
inbjudna partneruniversitetet. Mässan benämndes Exchange 
Day och 19 av KTHs europeiska samarbetsuniversitet deltog, 
varav majoriteten tillhör de ledande tekniska universiteten i 
Europa. Mässan var välbesökt och de  deltagande universite
ten var mycket nöjda med arrangemanget. Troligen uppre
pas evenemanget nästa år. Under året har den webbaserade 
informationen till utbytesstudenter förbättrats.

Antalet utländska utbytesstuderande som påbörjade stu
dier på KTH under 2007 var 1 057 (973), vilket är en ökning 
jämfört med 2006. Tendensen har varit uppåtgående under 
flera år, vilket visar att utländska partneruniversitet och stu
denter uppskattar den utbildning och studiemiljö som erbjuds 
vid KTH. 

Uppföljning av utbytes- och masterstudenter
En utvärderingsenkät har tagits fram för såväl in som utre
sande utbytesstudenter. Resultaten visar, liksom tidigare år, att 
båda studentkategorierna är mycket nöjda med sina upplevel
ser. Internationella Programkontoret (IPK) gjorde under 2007 
ett besök vid KTH, med syftet att följa upp KTHs aktiviteter 
inom Erasmusprogrammet. IPKs slutsats av besöket var att 
hanteringen av Erasmusprogrammet överlag fungerar väl, 
men att andelen utresande studenter och lärare borde kunna 
öka avsevärt med tanke på KTHs uttalade internationella 
ambitioner. 

Två utvärderingar riktade till masterstudenter har genom
förts. En riktades till nyanlända studenter och visade att fakto
rer som universitetets status, utbildningens kvalitet och avgifts
friheten var avgörande vid val av universitet och utbildning.  
82 procent skulle rekommendera sin utbildning till en vän och 
ytterligare 10 procent skulle rekommendera annan utbild
ning vid KTH. Att studierna är avgiftsfria har stor betydelse.  
Tre fjärdedelar av studenterna angav att de inte skulle ha 

Figur 15
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Antal studenter som påbörjat utbytesstudier under året:  
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 studerat på KTH om det hade varit avgiftsbelagt. Den vik
tigaste frågan för studenternas välbefinnande visade sig vara 
interaktion med studiekamrater och personal vid KTH. 

internationellt utbyte av studerande på forskarnivå
Av de under året examinerade på forskarnivå hade 29 (23) 
procent av doktorerna och 13 (5) procent av licentiaterna 
tillbringat minst tre månader utomlands. Betydligt fler har 
deltagit i och redovisat egna forskningsrön vid någon interna
tionell konferens. Det gäller för 81 procent av de examinerade 
doktorerna och 53 procent av de examinerade licentiaterna. 

KTH har under den senaste tioårsperioden tagit emot 
betydligt fler studerande på forskarnivå från utlandet än 
KTH har sänt ut. Av de uppgifter som inkommit från KTHs 
skolor framgår att KTH under 2007 tog emot 82 utländska 
studerande på forskarnivå som stannade minst en månad 
medan 54 KTHdoktorander tillbringade minst en månad 
utomlands. Uppgifter som lämnats från KTHs skolor visar 
också att minst en fjärdedel av dem som antas till studier på 
forskarnivå på KTH har sin underliggande grundexamen 
från utlandet.

Personalmobilitet
Många av KTHs lärare och forskare deltar i internationella 
samarbeten med universitet över hela världen såväl inom 
forskningen som inom utbildningen. Samarbetena sker i vissa 
fall inom ramen för projekt som finansieras av bland andra 
Sida och Svenska institutet. Lärarutbyten förekommer också 
inom ramen för utbytesprogrammen Lifelong Learning, 
LinnaeusPalme och Visbyprogrammet. Under 2007 deltog 
cirka 65 lärare från KTH i sådana utbyten. Egeninitierade 
utbyten är dock den vanligaste formen och omfattar betyd
ligt fler lärare och forskare. Flera av KTHs lärare och profes
sorer är också gästprofessorer vid andra universitet. Omvänt 
har omkring 50 yngre forskare tillbringat en tid som postdoc 
vid KTH. Dessutom har cirka 200 utländska professorer och 
andra forskare deltagit i KTHs utbildnings och forsknings
verksamhet under minst en månad.

Av uppgifter som inhämtats från KTHs skolor framgår 
även att KTHs lärare och forskare i betydande omfattning har 
uppdrag internationellt som sakkunnig vid tjänstetillsättning
ar, opponent vid disputationer och som referee för internatio
nella tidskrifter. Se vidare avsnittet Forskning, figur 12. Lärare 
och forskare deltar också i internationella konferenser för att 
redovisa egna forskningsrön. Omkring 1 700 artiklar, före
drag etc. har accepterats till internationella konferenser under 
2007. Vid KTH anordnas också varje år ett stort antal natio
nella och internationella konferenser. Under 2007 var KTH 
värd för drygt 70 konferenser/workshops med sammanlagt 
nästan 6 000 deltagare, varav uppskattningsvis hälften kom 
från andra länder än Sverige.

sa m aRbETE mEd UTl ändsK a UnivERsiTET
Under 2007 har fokus legat på att fördjupa samarbetet med de 
främsta tekniska universiteten i Europa med de primära syfte
na att dels utveckla gemensamma masterprogram, dels utgöra 
konkurrenskraftiga konsortier vid ansökan om EUmedel. 
De senaste åren har satsningar gjorts på att utveckla sam
arbeten med utvalda universitet i tillväxtländer, framförallt 
i Asien. Detta har bland annat lett till flera utbytesavtal, ett 
stort antal masterstudenter från regionen samt gemensamma 
forskningscentra. Det i årsredovisningen för 2006 beskrivna 
planerade samarbetet angående utvecklingen av ett tekniskt 
universitet i Sialkot i Pakistan har avbrutits.

nätverkssamarbete – clUsTER
KTH har under året haft fortsatt ordförandeskap och sekre
tariatfunktion i CLUSTER – ett nätverk bestående av tolv 
framstående tekniska universitet i Europa. Nätverket har 
utvecklats från att ha fokus på studentmobilitet till att bli 
en plattform till EUs program för utbildning och forskning. 
Samtliga EUs program inom utbildning och forskning  
förutsätter ansökningar från grupper av universitet och 
CLUSTER utgör en gruppering som blir alltmer känd. 
Under året har CLUSTERuniversiteten fått ansvar för 
tre av fyra beslutade områden inom European Institute of 
Technology’s (EIT) pilotverksamhet. KTH deltar för närva
rande aktivt i två av de fyra pilotprojekten. Inom CLUSTER 
utvecklas nu ytter ligare ett antal gemensamma masterpro
gram. Dessa ska kopplas till gemensamma forskarskolor, 
med avsikten att erbjuda internationella studenter ett kva
litetsmässigt attraktivt utbildningspaket från master till 
postdoc. 

Inom ramen för CLUSTER har en omfattande studie 
gjorts av produktivitet och kvalitet mätt i termer av fältnorme
rade citeringar för ett stort antal ämnen vid dessa universitet. 
Resultatet visar att KTH inom ett antal forskningsfält ligger 
väl över genomsnittet bland dessa universitet. Motsvarande 
studier har gjorts för den statliga resursutredningen. Detta 
arbete har utgjort ett prioriterat område inom kvalitetsarbetet 
rörande forskning.

aktiviteter i Kina
I oktober hölls en SinoSwedish Science & Technology Week 
av KTHs Kinacentra, vid Shandong University i Jinan. Temat 
för veckan var samarbete mellan universitet, offentlig sektor 
och företag för en hållbar utveckling. Under veckan presen
terade ett antal svenska företag ny teknik för utvinning av 
energi ur avfall, ett viktigt område i dagens Kina. Vidare 
arrangerades en utställning om KTHs masterprogram och 
ett akademiskt forum kring temat Hållbar stadsutveckling. 
Veckan avslutades med ett alumnimöte för kinesiska studen
ter som tidigare studerat vid KTH.
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n ya d Es i g n m E TO d E R i n O m F lyg E T
Ett nytt EU-projekt, delvis koordinerat av KTH, ska 
utveckla en datorstödd helhetslösning för den tidiga 
fasen i flygplansdesign. Det ger minskad risk för felsats-
ningar som leder till lägre utvecklingskostnader och 
större säkerhet.

Vid projektering av nya flygplan behövs kunskap 
och kompetens inom många discipliner för att fatta 
rätt beslut om planens komplexa och tätt samverkande 
system och funktioner. EU-projektet ”Simulating aircraft 
stability and control characteristics for use in conceptual 
design” – SimSAC– ska underlätta samordningen av 
kunskap . Budgeten är 5,1 miljoner euro varav 3,3 miljoner 
euro från EU-kommissionen.

– Nya flygplan ska uppfylla hårda krav på energi-
effektivitet, miljövänlighet, flygsäkerhet och hög 
flygprestanda till låga driftskostnader. Tidigt multidisci-
plinärt arbete som följs upp genom hela utvecklingspro-
cessen är ett oumbärligt verktyg, säger Arthur Rizzi, pro-
fessor vid institutionen för farkost- och flygteknik på KTH 
– en av initiativtagarna och koordinator för projektet.

– Upp emot 80 procent av den totala kostnaden för 
ett flygplans livscykel intecknas under förprojekteringen. 
Felaktiga antaganden om stabilitet och styrning ger 
kostsamma och misslyckade provflygningar. För att mini-
mera risken bör multidisciplinära analyser införas tidigt i 
utvecklingsprocessen och beslut baseras mer på simule-
ringar än på empiriska grunder, säger Arthur Rizzi.

För att möta dessa utmaningar samlas nu 17 ledande 
representanter för den Europeiska akademin och flyg-
industrin från nio länder i projektet SimSAC. Från Sverige 
deltar KTH, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och 
Saab Aerosystems. Initiativet till projektet togs av KTH 
och EADS (Tyskland), som båda är verksamma inom 
området att utveckla design och produkter som är “First-
time-right”.

När projektet slutar i oktober 2009 räknar Arthur 
Rizzi med att man tagit fram en skräddarsydd miljö för 
flygplansdesign, med stöd både för hur tester ska ut föras 
och för att ta fram så korrekt beslutsunderlag som 
 möjligt.

I april invigdes ett nytt Joint Research Centre i Kina med 
Tsinghua University; KTHTsinghua Joint Centre for Nuclear 
and Sustainable Energy (CNSE). KTH har nu sammanlagt sex 
Joint Research Centres med kinesiska universitet.

nya utbytesavtal
Under året har KTH tecknat sex nya studentutbytesavtal med 
universitet i Asien, Australien och Ryssland. Mallar för avtal 
om dubbla examina har utvecklats för att tydliggöra studie
gången och examen. Mallen har introducerats även inom 
Clusternätverket för att reglera avtal om två examina på mas
ternivå. Likaså har en avtalsmodell för dubbla examina på 
forskarnivå tagits fram.

FORsKningssa m aRbETE inOm EU
Under året avlöstes EUs sjätte ramprogram av det sjunde. KTH 
tecknade ytterligare ett kontrakt i det sjätte och 12 kontrakt 
inom det nya sjunde ramprogrammet. Därmed har KTH 
vid årets utgång sammanlagt 148 pågående projektkontrakt 
vilket, med tillägg för 25 pågående kontrakt inom fusions
samarbetet, svarar mot en total kontraktssumma om 59 M€. 
Totalt sett fördelar sig kontrakten på ramprogrammets samt
liga forskningsområden. IT och materialområdena domine
rar dock. De nya kontrakten har tecknats inom ITområdet. 
KTH koordinerar vid utgången av året 14 projekt, tre inom 
det sjunde och 11 inom det sjätte ramprogrammet, svarande 
mot en total kontraktssumma på 6 M€. Intäkterna från EUs 
ramprogram har under året uppgått till cirka 158 mnkr, det 
vill säga cirka 17 M€. Intäkten motsvarar ungefär halva den 
totala kostnaden för att genomföra projekten.
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Samverkan

Företagskontakt
KTH har lång tradition av framgångsrikt samarbete med 
näringslivet. Näringslivets direkta finansiering av verksamhe
ten ligger dock på en relativt låg nivå. Merparten av finansie
ringen från näringslivet kommer som motfinansiering i olika 
former av centrumbildningar. Det finns en potential att öka 
näringslivets finansiering genom näringslivsanknutna forsk
ningsanslag, uppdragsforskning, uppdragsutbildning och 
fund raising. Samverkan bör också utvecklas genom ett mer 
aktivt utbyte av personal och exempelvis genom industri
doktorander.

KTH har under 2007 arbetat systematiskt för att ytterligare 
stärka relationerna med företag. Djupare dialoger med före
tagsledare inom tre olika sektorer har initierats; företag som 
medverkar i forskning, utveckling, tillverkning och distribu
tion av läkemedel, företag som medverkar i utveckling, till
verkning, distribution och underhåll av komplexa produkter 
samt slutligen tekniska konsulter som rekryterar en allt större 
andel av de högskole och civilingenjörer samt arkitekter, som 
utexamineras från KTH.

I november bjöd KTH in till Teknik och Tillväxt, en kon
ferensdag där näringslivets representanter satte agendan för en 
debatt om den tekniska forskningens och utbildningens roll 
för att skapa konkurrenskraftiga företag och öka tillväxten i 
Sverige. Dialoger har inletts med företagsledare i företag som 
levererar tjänster inom infrastruktur, till exempel telekomo
peratörer, mediabolag, energiföretag samt bank och försäk
ringsbolag. Teknik och Tillväxt är inplanerad också 2008. En 
kundtjänst finns, som besvarar frågor. Förfrågningarna, som 
under 2007 var drygt 200, fördelade sig ungefär lika på rekry
tering, studentprojekt, forskarstöd och utbildningsönskemål. 

innovationsverksamhet 
KTH Innovation har till uppgift att stimulera kommersiali
sering av resultat och innovationer från KTHs forskare och 
studenter och profileras internt och ex ternt som SPOC (Single 
Point Of Contact). KTH ska inte bygga upp egen specialist
kompetens, däremot kunna förmedla djupare råd givning 
med hjälp av specia lister. Rådgivningen ska ha stor bredd, 
vilket innebär kontakter inom många skilda teknikområden, 
idétyper (produkter och tjänster) och applikations områden. 
KTH Innovation måste även kunna se alternativa vägar till 
kommer sialisering, till exempel att eget nyföretagande inte är 
enda vägen till nyttiggörande av forskningsresultat.

En central uppgift är att aktivt söka upp forskare i KTHs 
forskningsmiljöer för att identifiera kommersiellt intressanta 
idéer och resultat. Under 2007 har KTH arbetat med cirka 
80 idéer – 50 från forskare och 30 från studenter. 19 idéägare 
har med KTHs hjälp sökt externt finansiellt stöd för så kallad 
kommersiell verifiering. Av totalt 23 ansökningar från KTH 
har 21 beviljats. Det sammanlagda verifieringsstödet uppgick 

till drygt 2 mnkr från Innovationsbrons verifierings program 
(19 projekt) och knappt 2 mnkr från VINNOVAs (2 projekt).

KTH Innovation har aktivt marknadsfört och medverkat 
i Innovationsbron Stockholms och IVAs ”Mentor4Research”. 
Programmets syfte är att ge forskare, som inte har någon större 
erfarenhet av kommersialisering, möjlighet att tillsammans 
med en mentor få en inblick i näringslivets och kommersiali
seringsprocessernas logik. Under 2007 kom 70 procent av de 
deltagande forskarna i Stockholmsregionen från KTH.

I KTHs ordinarie kursutbud finns i dag en bred flora av 
kurser med bas i olika discipliner som berör entreprenörskap, 
innovationsverksamhet, internationellt företagande och 
immaterialrätt. Totalt finns 95 kurser med olika nivåer av 
entreprenörskapsinslag, samt ett 100tal projektkurser, där 
entre prenörskap är ett delmoment. Under 2006 etablerade 
KTH, i samverkan med en rad företag och andra lärosäten, 
PIEp – en nationell satsning för att utveckla studenters och 
forskares innovationsförmåga. I KTHsfären återfinns också 
flera praktiskt orienterade utbildningsprogram, till exempel 
inom KTH Executive School och inkubatorn STING. I dessa 
utvecklar deltagarna reella affärsstrategier och konkreta 
handlingsprogram. KTH Innovation bidrar till kursutveck
lingen på olika sätt, bland annat genom att ta fram en serie 
fallbeskrivningar som illustrerar alternativa sätt att kommer
sia lisera forskningsresultat, forskningsnära idéer eller forsk
ningsbaserad kompe tens. Arbetet, som främst hämtar fall ur 
KTHmiljöer, har inletts under 2007 och intensifieras under 
2008.

Karriärservice och alumniverksamhet 
Under 2007 har KTH följt upp hur examinerade från olika 
ingenjörsprogram etablerat sig på arbetsmarknaden – vilka 
arbeten de fått, vilka företag som anställt dem och hur de ser 
på sin utbildning. Enkäten, som riktades till alla som exami
nerades med en yrkesexamen under 2004–2005, besvarades 
av 2 043 alumner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 66 
procent. Enkäten kan ses som en del i arbetet att förstärka 
fokus i kvalitetsarbetet inom utbildningen mot KTHs exami
nation snarare än lärosätets rekrytering. Allt flera av KTHs 
utbildningprogram har aktiva alumninätverk, där nyligen 
examinerade deltar i arbetet med att förbereda studenterna 
för arbetsmarknaden.

Enkätsvaren, som avser situationen i maj 2007, belyser sam
manfattningsvis följande: 2–3 år efter examen har en överväl
digande majoritet etablerat sig på arbetsmarknaden. Mindre  
än 2 procent är arbetssökande. Mer än 40 procent fick jobb 
före examen och ytterligare 30 procent inom 3 månader efter 
examen. Examensarbetet är en viktig entrébiljett till arbets
livet – var fjärde civil ingenjör fick sin första anställning den 
vägen. 10 procent är chefer inom 2 år, 50 procent leder andra 
i sitt dagliga arbete. En tredjedel arbetar på konsult företag. 
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daTO R s i mU l E R i n g a R g E R sTa R K T sTö d  
F ö R n y T EO R i  O m J O R d E n s i n R E
Nya studier visar att järn, det huvudsakliga innehållet  
i jordens innersta del, blir ovanligt ”mjukt” vid de 
 extrema tryck och temperaturer som råder där.

Resultaten, som nu publicerats i nätbilagan av 
Science, ökar möjligheterna att förstå jordens innersta 
och hur till exempel jordbävningar uppstår. I ett kortare 
perspektiv får forskarna nya verktyg för att utveckla 
bättre material.

Resultaten har tagits fram av en grupp svenska och 
ryska forskare genom avancerade simuleringar med 
svenska superdatorer. Lösningen till gåtan med det” 
mjuka” järnet ligger i hur järnatomerna är arrangerade 
och kan röra sig under de förhållanden som råder i 
jordens inre del. Förhållandena kan liknas vid en fast 
struktur där delarna, i stället för att vara fastspikade vid 
varandra, är fästa vid varandra med ”gummiband”.

Resultaten öppnar helt nya möjligheter att förstå 
ett antal mystiska fenomen som hör samman med 
låg hastighet hos de seismiska vågornas rörelser, till 
exempel vågor i jorden som uppstår i samband med 
jordbävningar och underjordiska explosioner. Denna 
nya kunskap förklarar varför en del av de seismiska data 
som stationer världen runt samlar in och som tidigare 
förbryllat forskarna, ser ut som de gör.

Simuleringarna har kunnat genomföras med hjälp av 
de allra kraftfullaste svenska superdatorerna, belägna 
vid Parallelldatorcentret PDC vid KTH i Stockholm och 
vid Nationella Superdatorcentret (NSC) i Linköping.

Tre av fyra civilingenjörer kan tänka sig arbeta utomlands och 
var annan har studerat utomlands.

Näringslivsanknytning är en viktig del i yrkesutbild
ning till civilingenjör och högskoleingenjör. Fler gästföre
läsare från näringslivet, mer projektarbeten i företag och 
mer praktikfall med koppling till näringslivet efterfrågas 
av studenterna. Denna insikt kommer att användas för att 
skapa mer arbetsintegrerat lärande och kommer även att 
nyttjas för att behålla kontakten med unga alumner och i 
rekryteringen av nya studenter. Enkäten kommer fortsätt
ningsvis att skickas ut regelbundet till alla som examineras 
från KTH. Under 2008 planeras ytterligare uppföljningar 
rörande de internationella studenternas etablering på 
arbetsmarknaden.

Under 2007 har Karriär och Alumni övertagit ansva
ret för FFLA (Future Female Leader Award). Under 
2007/2008 kommer för femte året i rad ett prestigefyllt och 
eftertraktat pris att delas ut till KTHs mest framstående 
kvinnliga teknolog som examinerats under läsåret. FFLA, 
som drivs i partnerskap med AstraZeneca, Electrolux, 
Ericsson, Skanska, Scania och Sandvik, ger vinnaren ett 
skräddarsytt traineeprogram. 

Karriär och Alumni erbjuder karriärkurser för stu
denter på väg ut på arbetsmarknaden, exempelvis hur man 
skriver ett CV, hur man förbereder en intervju, förslag till 
exjobb på Nationella Exjobbpoolen, förmedling av jobban
nonsering på webben med mera. Under 2007 genomfördes 
kursen Aktiv karriärstart för studerande på farkostpro
grammet. Under året har 300 studenter fått återkoppling 
på egna CV/brev. Antalet jobbannonser på webben var 450. 
Antal mentorpar (adept och mentor) uppgick till 130. Anta
let medlemmar i alumninätverket, ett viktigt verktyg för 
kontakt med alumner i arbetslivet, ökade under året. Vid 
utgången av 2007 fanns drygt 8 000 registrerade medlem
mar i nätverket. Alumner medverkar också som förebilder 
på webben.

Utbildning för yrkesverksamma
En viktig del i universitetens samverkansuppgift är att 
erbjuda utbildning till yrkesverksamma. KTH erbjuder en 
bred flora kurser för fort och vidareutbildning, öppna för 
alla med behörighet. Utbudet av dessa kurser ses nu över. 
Avsikten är att komplettera eller delvis ersätta anslags
finansierad fort och vidareutbildning med en ökad upp
dragsutbildning.

KTHs uppdragsutbildning har hittills varit av förhållan
devis blygsam omfattning. Under 2007 har dock åtgärder 
vidtagits för att expandera verksamheten. Uppdragsutbild
ningen ska i ökad utsträckning skräddarsys för specifika 
yrkesgrupper. Genom en ökad uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning kan KTHs samhällsnytta öka. 
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bro byggare till beslutsfattare och genomför kvalificerade 
uppdrag i näringslivet. Bolagen är en viktig språngbräda 
när KTH ska expandera sin uppdragsutbildning. KTHs 
bedömning är att det finns en betydande potential som kan 
tillvaratas av dessa bolag.

lärosätenas betydelse för stockholmsregionens ekonomi
Under 2007 har genomförts en förstudie rörande lärosäte
nas betydelse för Stockholmsregionens ekonomi. För när
varande pågår en utvidgning av denna studie och förbere
delser för en samlad rapportering med stöd från de större 
lärosätena i regionen. I en andra del av studien undersöks 
hur många arbetstillfällen som skapats av studerande som 
examinerats från de olika lärosätena genom företagande i 
liten och stor skala. 

övrig samverkan
KTH har ett ansvar för att förankra intresset för, och kun
skap om, teknisk forsk ning gentemot allmänhet, barn och 
ungdom samt specifika yrkesgrupper. Exempel på verk
samheter är öppet hus och hemkomstdagar, sommarsko
lor för barn och ungdomar samt barn och ungdomsverk
samhet i anslutning till Vetenskapens Hus.

Under senare år har verksamheterna med koppling 
till Vetenskapens Hus utvecklats. I samverkansuppgiften 
ingår också KTHs samarbeten med gymnasieskolor och det 
arbete som KTHs student ambassadörer utför.

Som stort tekniskt universitet har KTH ett ansvar för 
att bidra med kunskaps underlag i samhällsdebatten. Så 
kallade Pro et Contradebatter förs regelbundet. KTHs 
internationella nätverk har i ökad grad nyttjats för att ta 
fram sådant kunskapsunderlag. Det bör noteras att KTHs 
utbildningar under senare år fått en väsentlig breddning 
mot samhälls vetenskap och humaniora. Räknat som andel 
av det totala antalet helårsstudenter svarar dessa områden 
idag för 11 procent, en fördubbling på tio år.

KTHs samarbeten med andra universitet och högskolor
Enligt regleringsbrevet ska det av årsredovisningen fram
gå av styrelsen beslutade samarbeten med andra univer
sitet och högskolor i syfte att uppnå ökad profilering och 
arbetsfördelning. Enligt KTHs beslutsordning fattas inte 
sådana beslut av universitetsstyrelsen. För en uppfattning 
om omfattningen av KTHs samarbeten hänvisas till tidi
gare ingivet underlag (20060502) angående av högsko
leledningarna beslutade samarbeten med andra lärosäten. 
Dessa samarbeten är fortfarande aktuella. I de i decem
ber 2007 ingivna forsknings och utbildningsstrategierna 
framgår den stora betydelse som KTH anser att samarbe
ten med andra universitet och högskolor har, såväl inom 
Sverige som internationellt. 

S A MV ER K A N

KTHs utbildning för yrkesverksamma och KTHs upp
dragsforskning avses i större utsträckning kanaliseras via 
holdingbolagets helägda, rörelsedrivande dotterbolag, 
KTH Executive School AB, KTH Education AB och KTH 
Advisory Services AB. KTH Executive School, som utveck
lar högre chefers strategiska ledarskap och affärsförmåga, 
genomförde under 2007 fyra öppna program med cirka 
80 deltagare. Omsättningen uppgick till knappt 12 mnkr. 
Under 2007 etablerades KTH Education AB med syftet att 
förmedla professionell uppdragsutbildning. Verksamheten 
omsatte 2007 drygt 7 mnkr. Under 2007 etablerades även 
KTH Advisory Services som omsatte 2,6 mnkr.

KTHs helägda dotterbolag är viktiga instrument för 
att klara KTHs samverkansuppgift. De fungerar som 
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Jämställdhet

UTbildning På gRUndnivå OcH avancER ad nivå
När KTH genomförde sina första riktade rekryteringssats
ningar för kvinnor på 1980talet, var andelen kvinnliga nybör
jare på arkitekt och civilingenjörsutbildningarna cirka 15–17 
procent. Att andelen kvinnor fördubblats sedan dess är natur
ligtvis glädjande. KTHs mål är emellertid att uppnå en ännu 
jämnare könsfördelning. KTH kommer därför fortsatt, både 
vad gäller utbildningens form och innehåll, att verka för att 
teknisk utbildning blir mer attraktiv för kvinnliga  studenter. 

antagning och rekrytering av kvinnor 
Andelen kvinnor av nybörjarna på grundnivå och avancerad 
nivå totalt sett uppgår nu till 31 procent. Även i absoluta tal 
har antalet kvinnor ökat. Fördelningen skiljer sig emellertid 
kraftigt åt mellan KTHs olika program.

Inom arkitekt och civilingenjörsutbildningarna var ande
len kvinnor bland nybörjarna 29 procent, vilket är en ökning 
med tre procentenheter sedan 2006. Inom högskoleingenjörs
utbildningarna var andelen kvinnor oförändrat 25 procent.

På vissa av KTHs utbildningsprogram har kvinnorna 
under flera år varit i majoritet. Ett sådant program är arki
tektutbildningen. Även bland nybörjarna på civilingenjörs
programmen i bioteknik, kemivetenskap, samhällsbyggnad 
samt utbildningen till civilingenjör och lärare och högskole
ingenjörsutbildningen i kemiteknik är andelen kvinnor hög, 
över 40 procent. Det finns å andra sidan flera utbildningar 
där andelen kvinnor är under tio procent. Civilingenjörs och 
högskoleingenjörsutbildningarna inom datateknik, farkost
teknik och elektroteknik är sådana program. 

Andelen kvinnor av nybörjarna på master och magis
terprogrammen uppgick för 2007 till 34 procent. På kandi
datutbildningarna var andelen kvinnor 39 procent och på de 
tvååriga högskoleutbildningarna 32 procent.

andelen kvinnor av examinerade
Andelen kvinnor bland examinerade arkitekter och civil
ingenjörer under året uppgick till 29 (30) procent. Bland 
examinerade magistrar var andelen kvinnor 27 (27) procent. 
Av de examinerade högskoleingenjörerna var andelen kvin
nor 31 (25) procent. 

UTbildning På FORsK aRnivå
antagning och rekrytering av kvinnor
Under 2007 uppgick andelen kvinnor av det totala antalet 
 studerande på forskarnivå till 28 procent medan andelen 
kvinnor av de nyantagna var 24 procent. Detta innebär en 
minskning jämfört med 2006, då båda dessa andelar uppgick 
till 29 procent.

För att rekrytera fler kvinnor till utbildning på forskar
nivå och få en jämnare könsfördelning har KTHs skolor gjort 
lokala satsningar, bland annat i form av riktade erbjudanden 

till kvinnliga teknologer. De informella kontakter som ska
pas mellan kvinnliga forskare/lärare eller doktorander och 
kvinnliga teknologer under utbildningen på avancerad nivå 
anses vara ett av de mest effektiva sätten att rekrytera kvinnor 
till utbildning på forskarnivå. Ett ökat antal kvinnor bland 
KTHs lärare och forskare har således en avgörande inverkan 
på rekryteringen av kvinnor. Det visar sig vidare att kvinn
liga forskarstuderande, som deltar i utbildningen främst på 
avancerad nivå, bidrar till ökat intresse bland kvinnliga stu
denter för utbildning på forskarnivå. Inom en del områden, 
till exempel kemi, kemiteknik och bioteknik, där andelen 
kvinnliga studerande på grund och avancerad nivå är hög, 
är också andelen kvinnor inom utbildningen på forskarnivå 
hög. Inom vissa andra ämnesområden och forskargrupper är 
dock andelen kvinnor alltjämt mycket låg.

andelen kvinnor av examinerade
Av de examinerade doktorerna 2007 är 26 (28) procent kvin
nor och av dem som avlagt licentiatexamen är 28 (33) procent 
kvinnor. Forskarämnesområdena kemi, kemiteknik och bio
teknik har väsentligt högre andel kvinnor av de examinerade 
än genomsnittet. 

K vinnliga l äR aRE OcH FORsK aRE 
Av under året rekryterade professorer är sju kvinnor. Fyra av 
dem innehar förordnande som gästprofessor. Även om det 
fortfarande är långt kvar till målet, en jämn fördelning mel
lan kvinnor och män, ska detta ses som ett tecken på att arbe
tet med att stärka kvinnornas roll på KTH börjar ge resultat. 
Förutom det långsiktiga arbetet med att öka andelen kvinnor 
på alla nivåer inom KTH som skett inom projektet Future 
Faculty, har en särskild satsning gjorts under hösten för att 
söka korrigera obalansen på den akademiska toppnivån.  
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Att vidga kretsen av professorer är en fråga om kvalitet och 
som sådan är den högt prioriterad på KTH. Genom de nya 
kvinnliga professorer som rekryterats under året tillförs KTH 
värdefull kompetens över hela KTHs spektrum av ämnen, 
från partikelfysik till vårdergonomi.

Det största enskilda projektet för förnyelse av KTHs 
fakultet, Future Faculty, som pågått i tre år, avslutades 2007. 
För det fortsatta arbetet har en utvecklingsplan tagits fram. 
Projektet har haft som mål att öka antalet yngre forskare 
och lärare och att rekrytera fler kvinnor på dessa befatt
ningar. Att erhålla en substantiellt större andel kvinnliga 
biträdande lektorer, fler kvinnliga sökande på annonserade 
anställningar, en satsning på kvinnliga gästprofessorer, en 
rad nätverksaktiviteter för kvinnliga forskare har varit ett 
av projektets huvudmål. 

I den nyligen utarbetade utvecklingsplanen för Future 
Faculty anges hur KTHs skolor avser att fortsättningsvis 
arbeta med dessa frågor och vilka mål och visioner de har. 
Samtliga skolor har högt uppsatta mål både avseende kva
litet och kvantitet för att främja en mer jämställd skola och 
därmed ett mer jämställt KTH. Som ett viktigt verktyg anges 
ofta behovet av ökad medveten het och ökad pedagogisk 
kompetens i frågor som rör genus och olika jämställdhets 
och mångfaldsfrågor. 

En konkret praktisk aktivitet som projektet bidrog till år 
2007 var att starta en försöksverksamhet med barnpassning – 
korttidsdagis – inom campus, ett Quottis för KTHanställdas 
barn. Projektet har fått ett positivt mottagande och särskilt 
KTHs doktorander av båda könen använder sig gärna av 
denna möjlighet. Projektet stöds finansiellt av Riksbankens 
Jubileumsfond.

Rekryteringsmål för andelen kvinnor  
bland ny rekryterade lärare inom samtliga lärarkategorier
KTHs mål är att på sikt uppnå en så jämn könsfördelning 
bland sina lärarkategorier, 40 till 60 procent av vardera könet, 
att specifika mål inte ska behövas. Nedan specificeras målen 
för olika kategorier inom KTH.

Professorer
Enligt regeringens uppdrag för perioden 2005–2008 ska  
15 procent av nyanställda professorer vara kvinnor. 

Regeringen har i regleringsbrevet preciserat hur andelen 
kvinnor av de nyanställda professorerna ska beräknas. I målet 
ingår professorer, befordrade professorer och gästprofessorer. 
Under 2007 anställdes 43 professorer varav 7 kvinnor, 2006 
33 professorer varav 1 kvinna och 2005 28 professorer varav 
1 kvinna.

Under 2007 startade en försöksverksamhet med ett korttidsdagis, Quottis, på KTH.
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Andelen kvinnliga professorer av antalet nyanställda pro
fessorer totalt uppgår därmed till 9 procent för 2005, 2006 
och 2007. Under perioden 2001–2004 var andelen kvinnor av 
nyanställda professorer 8 procent.

lektorer
Av nyanställda lektorer ska enligt KTHs mål minst 25 pro
cent vara kvinnor. Under 2007 anställdes 25 lektorer, varav  
6 kvinnor (24 procent), 2006 11 lektorer, varav 3 kvinnor  
(27 procent), 2005 14 lektorer, varav 2 kvinnor (14 procent). 

biträdande lektorer
Andelen kvinnor av de nyanställda biträdande lektorerna ska 
enligt KTHs mål uppgå till 50 procent. Både 2005 och 2006 
var andelen högre (57 respektive 75 procent). Under 2007 har 
andelen kvinnor minskat till 17 procent. Av 12 nyrekryterade 
biträdande lektorer 2007 var endast 2 kvinnor.

Forskarassistenter
Andelen kvinnor av nyanställda forskarassistenter ska enligt 
KTHs mål uppgå till 35 procent.

Under 2007 har andelen varit 20 procent, under 2006  
12 procent och för 2005  25 procent. 

adjunkter
För adjunkter har KTH inget fastställt rekryteringsmål. 

aK TiviTETER UndER åRET
Kunskap om KTHs jämställdhetspolicy, mångfaldspolicy och 
handlingsplaner är obligatoriska inslag i KTHs arbetsmiljö
utbildning. Även i samtliga övriga chefsutbildningsinsatser 
förmedlas kunskap om genus och mångfald. 

På flera av KTHs skolor har man inrättat särskilda jämställd
hets och mångfaldsgrupper och utbildat sin personal. Skolan för 
datavetenskap och kommunikation har exempelvis genomfört 
en längre seminarieserie på temat ”Pedagogik för alla” i syfte 
att medvetandegöra hur genus och skillnader i etnicitet, klass, 
sexualitet påverkar lärandesituationen. Skolan för teknikveten
skap har haft en temadag, ”KTH och jämställdheten, spelar det 
någon roll?”, som behandlade samma frågeställningar. 

För att uppmärksamma goda initiativ i jämställdhets 
och mångfaldsarbetet har KTH instiftat ett pris att tilldelas 
anställd på KTH som medverkat till att ur dessa perspektiv 
främja arbetsmiljö, utbildning eller forskning på KTH. Årets 
pris tilldelades dekan Ingrid Melinder, skolan för dataveten
skap och kommunikation. 

Under året har olika studentgrupper utbildats i jämställd
hets, mångfalds och likabehandlingsfrågor.

KTH har aktivt deltagit i det nationella chefsförsörjnings
projektet IDAS, vars mål är att få fler kvinnor på höga poster 
inom akademin. KTH har också medverkat i ett projekt om 
omedvetna fördomar tillsammans med andra större arbets
givare i Stockholmsområdet. 

KTH har sedan hösten 2004 två samarbeten med IBM. 
Det ena omfattar flickor i årskurs nio i Rinkebyskolan, som 
av KTHstudenter samt av personal från IBM får undervisning 
kring naturvetenskap och teknik. Flickorna får också prova 
ett utvecklingsverktyg och tillsammans med KTHstudenter 
lära sig göra interaktiv 3Dgrafik. Det andra projektet bedrivs 
i Fittjaskolan. Det omfattar bland annat föreläsningar, där 
KTHstudenter berättar om sin bakgrund, varför de valde att 
studera vidare, hur det är att studera på ett universitet, om 
exempelvis matematiken samt om hur studentlivet kan vara. 
Ett studie besök på KTH ingår också.
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KTH är ett universitet där människor med olika bakgrund 
och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att förvalta, för
nya och förmedla kunskap. KTH ska skapa förutsättningar 
för alla anställda att vara så framgångsrika som möjligt i sina 
respektive arbeten. KTH är en personalintensiv kunskaps
organisation som bygger verksamheten på kreativa, kompe
tenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare. På KTH 
arbetar lärare, forskare, doktorander samt teknisk och admi
nistrativ personal.

Syftet med aktiviteter och insatser inom personalområdet är 
att de ska komma alla, både anställda och studenter, till godo. 
Insatserna ska integreras i den ordinarie verksamheten. 

KOmPETEnsFöRsöR Jning – FUTURE FacUlT y
KTH Future Faculty, som drivits som ett centralt projekt, 
har nu pågått i tre år. Arbetet startade 2005 då KTHs styrelse 
beslutade att något konkret måste ske för att öka andelen kvin
nor vid KTH. KTHs dåvarande prorektor Margareta Norell 
 Bergendahl fick uppdraget att leda arbetet. En treårig pilotfas 
startade som fick namnet Future Faculty. Det övergripande 
syftet med projektet har varit en strävan att skapa förnyelse, 
förhöjd attraktionskraft, inkluderande en tydligt ökad andel 
kvinnliga lärare/forskare inom KTH. Projektet har drivits inom 
områdena Akademisk karriär och anställningar, Utbildning 
och utveckling samt Arbetsvillkor, kultur och infrastruktur. 

Ett viktigt mål har varit att öka antalet yngre forskare och 
lärare och rekrytera fler kvinnor på dessa befattningar. Ett 
särskilt fokus har legat på att formulera ämnesprofiler som 

attraherar både kvinnor och män. Söktrycket till de inom 
projektet 24 nytillsatta biträdande lektorerna har varit stort,  
(142 sökande). Cirka en tredjedel av de sökande har varit kvin
nor. Många av de sökande kom från andra miljöer än KTH  
(78 procent) och cirka en tredjedel av tjänsterna har också 
tillsatts med kvinnliga sökande. Även en satsning för att öka 
antalet kvinnliga professorer har genomförts genom att inrätta 
ett antal gästprofessurer vikta för kvinnor. 

Inom området utbildning och kompetens har flera sats
ningar gjorts. Akademiskt ERFA har varit ett program för 
erfarenhets och kunskapsutbyte, företrädesvis för unga fors
kare i början av karriären. Syftet har varit att stärka den per
sonliga utvecklingen, skapa kontakter mellan KTHs skolor, 
öka kunskaperna om KTHs organisation, dess samverkan med 
omvärlden och om forskningsfinansiering. 21 personer har 
genomgått programmet (16 kvinnor och 5 män) och ytterligare 
16 (7 kvinnor och 9 män) är anmälda till den omgång av ERFA 
som startar i januari 2008. En ny mer omfattande utbildning 
i forskarhandledning har utvecklats och genomförs vid KTH 
Learning Lab. Ett antal seminarier har också anordnats i syfte 
att initiera diskussion, förmedla kunskaper och inspirera i frå
gor som rör jämställdhet, rekrytering och kompetensförsörj
ning samt inte minst öka kontaktytorna inom KTH.

Inom området arbetsvillkor, kultur och infrastruktur 
pågår många olika aktiviteter initierade bland annat av KTHs 
jämställdhets och mångfaldhetskommitté. En specifik insats 
för KTHs småbarnsföräldrar har genomförts genom startan
det av korttidsdagiset Quottis. 

Personal

PER S O N A L

Figur 17

F O R sK a R a ss i sT E n T E R O cH b i T R ä da n d E l E K TO R E R 2 0 04 – 2 0 0 7
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Antal heltidsekvivalenter 24 51 18 47 16 38 9 41
Antal anställda 26 53 18 48 16 41 16 44
Antal nyanställda kvinnor 2 3 6 1 4 2 2 0
Antal nyanställda män 10 12 2 7 3 6 2 6

Figur 18

a n sTä l l da l ä R a R E PE R å l d E R sK aT Eg O R i  2 0 0 7 ( H E lT i d s E K v i va l E n T E R )

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

Professor, inkl gästprofessor 
och adjungerad professor 7 83 88 70 16 264

Bitr professor 1 2 1 4
Lektor 32 77 51 26 12 198
Bitr lektor 16 7 1 24
Forskarassistent 45 6 51
Adjunkt 3 29 57 53 49 8 199
Gästlärare 1 10 6 4 21
TOTalT anTal läRaRE 4 139 236 198 147 37 761
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Det senaste året har ägnats åt att arbeta med implemente
ring av frågeställningarna i verksamheterna på KTHs skolor. 
För varje skola har en Future Facultyansvarig utsetts som ska 
leda arbetet vid respektive skola. Under 2007 har arbetet i första 
hand bestått av att utforma en utvecklingsplan och att imple
mentera den vid skolan. Även fortsättningsvis ska varje skola 
ha en FutureFacultyansvarig (FFA) som initierar arbetet, sät
ter mål och ser till att dessa uppnås.

Från att ha drivits centralt på KTH kommer nu arbetet att 
bedrivas på skolnivå, anpassat till de specifika förutsättningar 
som råder på respektive skola. Det övergripande ansvaret lig
ger dock fortsättningsvis kvar hos KTHs rektor. 

K THs PERsOnalPOlicy
KTH har tillsammans med företrädare för arbetstagarorga
nisationerna arbetat fram en projektbeskrivning över speciellt 
riktade insatser inom områdena arbetsmiljö, hälsa, friskvård 
och livsstil. Projektet heter Satsa Friskt, spänner över åren 
2007 och 2008, och delfinansieras genom medel från Utveck
lingsrådet. Under 2008 är arbetet med Satsa Frisktprojektet 
särskilt prioriterat.

Under året har KTH utarbetat ny personalpolicy på nedan
stående sju teman.

ledarskap och medarbetarskap
”Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för motiverade med
arbetare och en god arbetsmiljö”

För att uppnå detta genomför KTH en kontinuerlig ledar
skapsutbildning där helhetssyn och dialog är ledstjärnor. 
Under 2007 har följande insatser genomförts:

KTHs chefsintroduktion för nytillträdda chefer och akade
miska ledare. Syftet är att förmedla kunskap om KTHs verk
samhet, organisation och beslutsvägar, att ge tillfälle till dialog 
och erfarenhetsutbyte och att inspirera till fortsatt lärande. Ett 
inslag i 2007 års chefsintroduktion var det gemensamma semi
nariet med Ecole Polytechnique Fédérale i Lausanne, vilket gav 
rika tillfällen till jämförelser, inspiration och erfarenhetsutbyte.

KTHs Arbetsmiljöutbildning för chefer med personalan
svar behandlar de skyldigheter och rättigheter som chefsrol
len innebär, ger en översikt över arbetsmiljölagstiftningen och 
talar om vilka möjligheter till stöd för den enskilde chefen som 

finns att tillgå centralt på KTH och hos företagshälsovården.
Utbildning i ekonomi för verksamhetsansvariga har 

genom förts.
 

det personliga ledarskapet 
I samarbete med övriga lärosäten i Stockholmsområdet har 
utveckling och träning i det personliga ledarskapet erbjudits. 
Utbildningen syftar till att ge insikter om den egna ledarstilen, 
att ge träning i konflikthantering och samtalsmetodik samt i 
hur man ger konstruktiv återkoppling. Efter kursen har delta
garna erbjudits möjlighet att fortsätta enskilt eller i grupp för 
att under en tid ta upp aktuella frågor i det egna ledarskapet.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är en fråga om kvalitet.

Ökad jämställdhet i arbetet och bejakande av mångfald 
inom KTH är en förutsättning för en fortsatt utveckling av 
KTH och ska därför ses som en del av kvalitetsarbetet.

Åtgärder och resultat om jämställdhet redovisas samlat 
under avsnittet Jämställdhet.

Rekrytering och kompetens
Rekrytering syftar till att KTHs befattningar på alla nivåer 
finner innehavare med högsta möjliga kompetens och poten
tial för arbetsuppgifterna.

All kompetensutveckling utgår från verksamhetens behov 
i relation till vars och ens förutsättningar.

Under året har en översyn av riktlinjerna för anställning 
som professor, lektor och docent genomförts. 

KTHs personalutbildningsprogram erbjuder de anställda 
möjlighet till kompetensförstärkning för att möta arbetsupp
gifternas krav både på kort och på lång sikt. Behoven invente
ras i utvecklingssamtalen.

Under 2007 har KTH gjort en systematisk genomgång av 
hela personal och utbildningsadministrationen. Behov har 
inventerats och utbildningsinsatser genomförts. Utbildning i 
förvaltningskunskap och språk genomförs kontinuerligt.

lönebildning
Lönebildning och belöningssystem ska säkerställa en långsik
tig personalförsörjning och stimulera till goda arbetsinsatser.

Kunskap om hur man håller lönesamtal liksom kunskap 
om KTHs lönepolicy är delar av inslagen i KTHs obligatoriska 
chefsutbildning. Inom projektet Satsa Friskt har KTH genom
fört utbildning för både ledare och medarbetare i utvecklings 
och lönesamtal.

Organisation
På KTH ska ansvar och befogenheter föras ut så långt det är 
lämpligt i organisationen för att verka för största möjliga del
aktighet, motivation och kreativitet.

PER S O N A L

Figur 19

d E K a n E R
Fördelade på ålderskategorier vid utgången av 2007

Ålderskategori 40–49 50–59 60– Totalt

Kvinnor 1 1
Män 2 5 3 10
TOTalT 2 5 4 11
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Under året har KTH utvärderat 2005 års omorganisation 
då KTHs skolor bildades. Utifrån denna har satsningar gjorts 
för att stärka de administrativa funktionerna på skolorna. Den 
administrativa dialogen och de administrativa utvecklingspro
jekten bidrar till detta.

delaktighet och inflytande
På KTH utvecklas verksamheten genom samverkan.

Förutom den kontinuerliga samverkan som bedrivs 
inom samverkansgrupper, på arbetsplatsträffar och vid 
utvecklings och medarbetarsamtal, så har KTH under 2007 
genomfört utbildning i ekonomi för samverkansgrupper. 
Arbetstagarorganisationerna deltar också i introduktionen 
för nyanställda. 

arbetsmiljö och hållbarhet
KTH har ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. Begreppet 
”arbetsmiljö” omfattar allt som rör den fysiska och psykoso
ciala arbetsmiljön och det aktiva bidraget till samhällets håll
bara utveckling.

Arbetsmiljö: KTH genomför återkommande obligatorisk 
arbetsmiljöutbildning. En skola har, tillsammans med före
tagshälsovården, genomfört en hälso, arbetsmiljö och livs
stilsundersökning, och resultaten används i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. KTH har genomfört utbildning i till exem
pel konflikthantering, ”det goda samtalet” och studerande
skyddsombud. Arbetet med Hälsobokslut har fortsatt.

Friskvård: Under 2007 genomfördes friskvårdskurser 
öppna för alla anställda.

Säkerhet: KTH har arbetat vidare med det systematiska 
brandskyddsarbetet och genomfört teoretiska och praktiska 
brandutbildningar samt utrymningsövningar med rök för 
såväl anställda som studenter. KTH har vidare genomfört 
workshops och övat rutiner avseende oförutsedda händelser 
med in/utresande studenter.

Kemikaliehantering: Under året har KTH gjort en extra 
satsning på kvalitetsgranskning av inventerade kemikalier. 

Miljö: Under året har arbetet med miljöledningssystemets 
handlingsplan avslutats. Informationstillfällen med fokus 
på målen i miljöledningssystemets handlingsplan som berör 
tjänsteresor har genomförts på samtliga skolor. Tillsättandet 
av skolornas miljöombud har pågått under hösten.

PERsOnalsTRUK TUR
Antalet anställda redovisas som medeltalet anställda från 
månatliga mätningar under 2007.

Totala antalet anställda är oförändrat 3 146 personer.  
Vid omvandling till helårsarbeten (heltidsekvivalenter) blir 
det dock en marginell minskning till 2 795 för 2007 jämfört 
med 2 802 för 2006, vilket motsvarar en minskning med  
0,3 procent. Antalet anställda var vid utgången av året 2 779 

PER S O N A L

Figur 20

m E d E l a n Ta l a n sTä l l da ( H E lT i d s E K v i va l E n T E R * )
Per tjänstebenämningskategori enligt månadsvisa mätningar  
under 2007
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heltids ekvivalenter. Andelen kvinnor uppgår till 34 procent, 
33 procent 2006.

lärare och forskare
Antalet lärare (professorer, gästprofessorer, adjungerade pro
fessorer, biträdande professorer, lektorer, biträdande lektorer, 
forskarassistenter adjunkter samt gästlärare) har sedan före
gående år ökat till 761 heltidsekvivalenter, 736 under 2006. 
Andelen kvinnor har också ökat något, till 16 procent för 2007 
från 15 procent 2006.

Antalet forskare och forskningsingenjörer, det vill säga 
personal som främst arbetar med forskning och forsknings
stödjande verksamhet, har minskat något till 449 heltidsekvi
valenter (100 kvinnor och 349 män) från 452 (109 kvinnor och 
343 män) under 2006.

Professorer
Under året har antalet professorer ökat med 11 heltidsekviva
lenter, från 248 till 259 (17 kvinnor och 242 män). Av dessa var 
17 (1 kvinna och 16 män) gästprofessorer. Motsvarande antal 
för 2006 var 248 (17 kvinnor och 231 män), varav 14 (1 kvinna 
och 13 män) gästprofessorer. 

Under 2007 har totalt 43 professorer anställts. Av dessa har  
12 (2 kvinnor och 10 män) rekryterats efter utlysning och 15  
(1 kvinna och 14 män) efter ansökan om befordran från lektor  
till professor. En (1) professor har fått sin tjänst överflyttad 
från Chalmers till KTH. Nyrekryterade gästprofessorer under 
året var 15 personer (4 kvinnor och 11 män). Kvinnorna har 
anställts under senare  delen av 2007, vilket medfört att antalet 
heltidsekvivalenter inte förändrats. 

Antalet adjungerade professorer, det vill säga professorer 
med huvudsaklig verksamhet förlagd utanför högskolan och 
20–40 procents tjänstgöring vid KTH, är oförändrat 23 per
soner (endast män). Omräknat till heltidsekvivalenter är an  
talet 5.  Under året har 6 personer (endast män) rekryterats  
som adjungerad professor. 

Under året har 6 personer utsetts till affilierad professor 
(1 kvinna och 5 män) på KTH. Detta innebär att KTH vid 
utgången av 2007 har 10 affilierade professorer (1 kvinna och 
9 män). En affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande 
från KTHs sida. Avsikten med titeln affilierad professor är 
främst att stärka KTHs internationella kontaktnät genom 
att anknyta välrenommerade utländska forskarkollegor till 
lärosätet.

lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter och adjunkter
Antalet lektorer har minskat till 198 heltidsekvivalenter  
(29 kvinnor och 169 män) från 210 (27 kvinnor och 183 män) 
under 2006. Andelen kvinnor uppgår till 15 procent (13 pro
cent 2006). 

Under året har 25 personer rekryterats till lektor (6 kvinnor 

och 19 män) samt 12 personer till biträdande lektor (2 kvinnor 
och 10 män).

 Antalet forskarassistenter har ökat till 51 heltidsekvivalen
ter (10 kvinnor och 41 män) från 47 (7 kvinnor och 40 män) 
under 2006. Andelen kvinnor i denna kategori har därmed 
ökat till 20 procent från 15 procent 2006. 

Antalet adjunkter inklusive gästlärare har ökat till 220 hel
tidsekvivalenter (53 kvinnor och 167 män) från 202 (45 kvin
nor och 157 män) under 2006. Andelen kvinnor har ökat till 
24 procent från 22 procent 2006. 

doktorander
Doktorander med doktorandanställning har sedan föregåen
de år minskat till 712 heltidsekvivalenter (212 kvinnor och 500 
män) från 732 (224 kvinnor och 508 män) 2006, en förändring 
med 3 procent. Andelen kvinnor uppgår oförändrat till cirka 
30 procent. 

Antalet doktorander med doktorandanställning har sedan 
2004 minskat med mer än 10 procent. Som tidigare påpekats är 
problemet vid KTH inte brist på lämpade forskarstuderande. 
Problemet är brist på resurser för studiefinansiering. 

Teknisk och administrativ personal
Den tekniska och administrativa personalen, inklusive biblio
tekspersonalen, har minskat och uppgår nu till 873 heltidsek
vivalenter (505 kvinnor och 368 män) från 882 (499 kvinnor 
och 383 män).

sJUKFR ånvaRO
Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid, är oförändrat 2,6 procent. 
Andelen långtidssjuka (60 dagar eller mer) har minskat till 64,2 
procent av den totala sjukfrånvaron, från 64,6 procent för 2006. 
Även antalet långtidssjuka, mätt i heltidsekvivalenter, har mins
kat marginellt till 45 heltidsekvivalenter från 46 för 2006.

PER S O N A L

Figur 22

s J U K F R å n va RO 2 0 04 – 2 0 0 7
beräknad enligt ESVs riktlinjer

2007 2006 2005 2004

TOTalT 2,6% 2,6% 2,2% 2,7%

Andel långtidssjuka 
(60 dagar eller mer) 64,2% 64,6% 79,5% 65,6%

Kvinnor 4,9% 4,8% 4,3% 5,4%
Män 1,4% 1,4% 1,2% 1,4%

Anställda t o m 29 år 0,6% 1,0% 1,1% 0,7%
Anställda 30–49 år 2,0% 1,9% 1,6% 1,9%
Anställda fr o m 50 år 4,1% 4,2% 3,6% 5,1%
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K THs ca mPUs i FöR ändRing
KTH disponerar vid utgången av 2007 lika stor lokalyta 
som föregående år, 240 000 m2, fördelad på KTH campus 
vid  Valhallavägen 170 000 m2 (inklusive Arkitekturskolan 
på Östermalmsgatan), campus Kista 35 000 m2, campus  
Syd (Haninge, Huddinge och Södertälje) 14 000 m2 samt 
AlbaNova 21 000 m2. Lokalkostnaderna har ökat med cirka 
tre procent jämfört med föregående år. Andelen out nyttjade 
lokaler uppgår till åtta procent av hela lokalbeståndet. Nu 
finns KTH på campus Valhallavägen tillsammans med 
ett tjugotal andra verksamheter. Bebyggelsen har växt till  
280 000 m2, varav KTH hyr 160 000 m2 i 25 olika bygg
nader.

I Kista har KTH, i samarbete med Stockholms universi
tet och hyresvärden Akademiska Hus, påbörjat arbetet med 
en utvecklingsplan för campus Kista. Målet är att synliggöra 
högskoleverksamheten i Kista och arbeta för en långsiktig 
lokalplanering samt ökad lokalsamverkan med näringslivet. 
Angeläget är att minska andelen outnyttjade lokaler, som idag 
uppgår till 15 procent.

I Huddinge utvecklas verksamheten snabbt. Ett spän
nande samarbete har påbörjats med Karolinska Institutet 
(KI) inom det tvärvetenskapliga området teknik, medicin och 
hälsa. Under hösten flyttade verksamheten in i nya lokaler på 
KI Campus Huddinge. 

På KTH campus vid Valhallavägen fortsätter arbetet med 

att effektivisera lokalbeståndet. En stor del av de idag tomställ
da lokalerna utgörs av laboratoriehallar. Teknikutvecklingen, 
tillsammans med höga driftkostnader för utrymmeskrävande 
utbildning och forskning, har lett till minskad användning av 
fullskalelaboratorier. Ett arbete pågår för att bygga om dessa 
lokaler för annan verksamhet, vilket på sikt innebär att KTH 
skulle kunna frånträda en eller två byggnader på campus. 
Arbetet genomförs i samarbete med AHS som ett led i utveck
lingen av campus. Flera högskolor och högskolenära verksam
heter har uttryckt intresse av att hyra lokaler på campus. Det 
är också i linje med KTHs vision om ett levande campus där 
skilda verksamheter samlas och nya givande samarbeten över 
disciplingränser kan uppstå. 

I ett samarbetsprojekt mellan KTH, AHS och Stockholms 
stad kommer en tydlig entréplats att skapas. Den tar sin bör
jan vid Valhallavägen och får ett torg i anslutning till KTH 
Campus nya entré där tre gator möts; Drottning Kristinas väg, 
Lindstedtsvägen och Osquars Backe.

Inom ett par år ska Arkitekturskolan efter mer än fyrtio 
år lämna sin karaktäristiska byggnad på Östermalmsgatan. 
KTH planerar för en betydligt mindre nybyggnad på cam
pus vid Valhallavägen. AHS och KTH har efter ett parallellt 
uppdrag utsett Tham & Videgård Hansson till arkitekter. 
Askolan får sin placering med närhet till KTH Campus 
Entré, som ska utvecklas till en mötesplats med utbud av 
service och aktiviteter. 

LO K A L ER

Lokaler

KTHs nya entré samt entréplatsen kommer att förstärkas ytterligare av nybyggnaden för Arkitekturskolan.



Ekonomisk översikt

EKO N O M ISK ÖV ER SI K T

EKOnOmisK T REsUlTaT OcH K aPiTalFöR ändRing 
För andra året i följd har KTH ett ekonomiskt positivt resultat. 
Årets ekonomiska resultat, + 11,9 miljoner kronor (mnkr) är 
något bättre än prognosen för 2007, som låg på 5,7 mnkr. Resul
tatet under 2000talet framgår av tabellen nedan (mnkr):

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
11,9 13,0 –7,4 –5,5 –10,6 –44,3 –15,5 –15

Med ett positiv ekonomiskt resultat ökar myndighetskapitalet 
och uppgår nu till knappt 44,8 mnkr (32,9 mnkr för 2006). 
Samtliga verksamhetsgrenar uppvisar ett positivt myndig
hetskapital. Vid slutet av 1990talet var KTHs myndighets
kapital 145 mnkr, en nivå som motsvarar KTHs ekonomiska 
mål, att ha ett myndighetskapital som uppgår till fem procent 
av intäkterna. Motivet till detta är nödvändig rådighet för att 
kunna initiera för verksamheten strategiska satsningar. KTH 
är fortfarande långt från detta mål.

KTH fortsätter att vara framgångsrik när det gäller att att
rahera forskningsresurser från externa finansiärer. Samtidigt 
som detta naturligtvis är positivt och bevis på verksamhet med 
hög kvalitet är det också KTHs dilemma. Den allt större andel 
medel som kommer från externa finansiärer och deras ökade 
krav på medfinansiering innebär att KTHs möjlighet till förny
else med egna medel idag är starkt begränsad. Den stora oba
lans som råder vid KTH med två tredjedelar externfinansierad 
forskning måste brytas. KTH måste få rådighet över egna medel 
av minst samma omfattning som de externa medel KTH drar in 
från främst långsiktiga finansiärer. Syftet med ett ekonomiskt 
mål enligt ovan är att KTH ska kunna ta det ansvar för den 
utbildning och forskning som regeringen uppdragit till KTH 
att utföra. I KTHs budgetunderlag för 2009–2011 utvecklar 
KTH sina argument för ökade anslag.

inTäK TER
KTHs omsättning, det vill säga verksamhetens intäkter inklu
sive bidrag för finansiering av transfereringar, uppgick under 
2007 till nästan 2 938 mnkr, att jämföra med knappt 2 830 
mnkr för 2006. Omsättningsökningen, 108 mnkr, motsvarar 
3,8 procent. Verksamhetens intäkter uppgick till knappt 2 819 
mnkr mot nästan 2 722 mnkr för 2006, en ökning med nästan 
97 mnkr. Transfereringarna har ökat och uppgår till närmare 
119 mnkr (drygt 107 mnkr för 2006).

Jämfört med 2006 har i ekonomiskt hänseende förskjut
ningar skett mellan verksamhetsgrenarna. Den grundläg
gande högskoleutbildningen har endast ökat marginellt, till 
1 044 mnkr (1 027 mnkr för 2006) medan verksamhetsgrenen 
forskning och forskarutbildning ökat med nästan 92 mnkr 
till 1 894 mnkr (1 802 mnkr för 2006). I intäkterna för dessa 
verksamhetsgrenar ingår även uppdragsverksamhet, det vill 
säga uppdragsutbildning, beställd utbildning och uppdrags
forskning. Intäkterna från den beställda utbildningen har ökat 

till drygt 11 mnkr (drygt 10 mnkr för 2006). Även uppdrags
utbildningen har ökat, till 21 mnkr från drygt 13 mnkr för 
2006. Däremot har uppdragsforskningen minskat med drygt 
9 mnkr till drygt 95 mnkr (105 mnkr för 2006)

Intäkter från grundutbildningsanslaget uppgår till knappt 
890 mnkr (879 mnkr för 2006). Trots att antalet helårsstu
denter, 11 927 år 2007, fortsatt att minska, 166 färre jämfört 
med föregående år, har intäkterna ökat. Främst beror det på 
att KTH från och med 2007 får tillämpa ”designprislapp” för 
delar av arkitektutbildningen. Intäkterna har därigenom ökat 
med 15,7 mnkr.

Intäkter från anslaget till forskning och forskarutbildning 
uppgick sammanlagt till 699 mnkr (673 mnkr för 2006). De 
externa bidragsintäkterna till forskning och forskarutbildning 
har ökat med 46 mnkr och uppgår till 926 mnkr (880 mnkr 
för 2006). Om transfereringarna inräknas blir beloppen 1 011 
mnkr för 2007 respektive 955 mnkr för 2006. Intäkter från 
avgifter och andra ersättningar har ökat med 5 mnkr och upp
går till närmare 170 mnkr (165 mnkr för 2006).

Vetenskapsrådet (VR) och EU är fortsatt de enskilt största 
bidragsgivarna. Intäkterna från VR har visserligen minskat 
med 3 mnkr men uppgår ändå till drygt 192 mnkr. Intäk
terna från EU har fortsatt att öka och har aldrig varit så stora 
som under detta år, 158 mnkr (närmare 127 mnkr för 2006). 
Intäkterna från Verket för Innovationssystem (Vinnova) ligger 
fortsatt på samma nivå, drygt 90 mnkr, som för 2006 (drygt 91 
mnkr). Energimyndigheten (STEM) däremot har i motsats till 
tidigare år ökat sina bidrag och dessa uppgår nu till närmare 
55 mnkr (46 mnkr för 2006). Till stor del hänger ökningen 
samman med STEMs stöd till inrättandet av ett kompetens
centrum i förbränningsmotorteknik.

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) bidrag är av 
samma storleksordning som tidigare, 65 mnkr (66 mnkr 
för 2006). Wallenbergstiftelsernas bidrag har åter ökat, för 
2007 med 8 mnkr, till drygt 79 mnkr (71 mnkr för 2006). 
Bidragen från Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete 
(Sida) har ökat med 2 mnkr och uppgår till 38 mnkr (36 
mnkr för 2006), varav dock en stor del avser transferering 
till utländska studenter.

Intäkter av bidrag från privata företag är oftast av ringa 
omfattning. Däremot kan intäkter av avgifter och andra 
ersättningar uppgå till stora belopp från privata företag och 
organisationer. Intäkterna från till exempel Svensk Kärn
bränslehantering uppgår totalt till närmare 18 mnkr (23 mnkr 
för 2006) medan bidragsintäkterna från samma företag endast 
var knappt 3 mnkr. Andra företag med liknande finansiering 
av verksamhet vid KTH är Elforsk AB, från vilket KTH fått 
intäkter som uppgår totalt till knappt 15 mnkr (knappt 14 
mnkr för 2006). Bidragsintäkterna från samma företag är 
knappt 6 mnkr. Intäkterna från ACREO (ett forskningsinstitut 
inom områdena elektronik, optik och kommunikation med 
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huvudkontor i Kista) uppgick till knappt 10 mnkr, samma 
som föregående år, och avser enbart intäkter av avgifter.

KOsTnadER
Verksamhetens totala kostnader, inklusive transfereringar, 119 
mnkr, uppgår nästan till 2 926 mnkr (2 817 mnkr för 2006). 
Verksamhetens kostnader, exklusive transfereringar, uppgår 
till drygt 2 807 mnkr jämfört med drygt 2 709 mnkr för 2006, 
vilket är en ökning med 98 mnkr jämfört med föregående år. 

EKO N O M ISK ÖV ER SI K T

Kostnadsökningen berör till övervägande del personalkost
naderna, som ökat med nästan 97 mnkr. Antalet anställda, 
mätt som heltidsekvivalenter, har minskat marginellt till 2 795 
(2 802 för 2006). Personalstrukturen har dock ändrats. Perso
nal på anställningar med genomsnittligt lägre löner, teknisk/
administrativ personal och doktorander, har minskat i antal, 
medan en ökning skett på befattningar med högre löner. 
Totalt har kostnaderna för personal ökat med cirka sex pro
cent beroende dels på den förändrade personalstrukturen, dels 

 Uppdragsforskning 3,3 % (3,7 %)

  
Forskning och
forskarut
bildning  61,2 % 
(60,0 %)

Figur 24   

K T H s v E R K sa m H E T E R 2 0 0 7 ( 2 0 0 6 )
Intäkter totalt 2 938 (2 830) mnkr, inklusive transfereringar
 

Grundutbildning 
34,4 % (35,4 %)

Uppdrags 
utbildning  
1,1 % (0,9 %)

Övrigt/Privata 12,9 % (13,2 %)

EUs institutioner
6,0 % (4,7 %)

Strategiska 
stiftelser
3,1 % (3,8 %)

Övriga 
statliga 
myndigheter 
16,4 % (15,8 %)

 Forskningsråd 8,0 % (8,2%)

Figur 25

v E R K sa m H E T E n s F i n a n s i E R i n g 2 0 0 7 ( 2 0 0 6 )
Totalt 2 938 (2 830) mnkr, inklusive transfereringar 

Grundutbildnings
anslag 30,1 % (30,8 %)

Forsknings och 
forskarutbildnings
anslag 23,5 % (23,5 %)

 
 Finansiella kostnader 0,5 % (0,3 %)

Övriga driftkostnader 
17,8 % (18,0 %)

    Lokalkostnader 
    18,8 % (19,3 %)

Figur 26    

v E R K sa m H E T E n s KO sT n a d E R 2 0 0 7 ( 2 0 0 6 ) 
Kostnader totalt 2 926 (2 817) mnkr, inklusive transfereringar 

Personalkostnader 
58,7 % (57,5 %)

Avskrivningar 4,3 % (4,9 %)

 Övriga utländska 1,7 % (1,8 %)
 
 EU 8,9 % (7,0 %)

   Svenska företag 
   och org.
   14,1 % (14,6 %)

Strategiska 
stiftelser 
4,8 % (6,0 %)

    Övriga statliga
    16,2 % (15,2 %)

Figur 23

F O R sK n i n g E n s F i n a n s i E R i n g 2 0 0 7 ( 2 0 0 6 )
Totalt 1 894 (1 802) mnkr, inklusive transfereringar 

Forsknings och 
forskarutbildnings
anslag 36,4 % (36,9 %)

Forskningsråd 12,4 % (12,8 %)

Vinnova 5,5 % (5,7 %)   
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Figur 27
E x T E R n F i n a n s i E R i n g 2 0 0 5 – 2 0 0 7
tkr 

   2005
   2006
  2007
 Transfereringar

Statliga bolag

FORMAS

Övriga utländska

EUs institutioner

STEM

Vinnova

Andra högskolor

Stiftelsen för  
Strategisk Forskning

 Övriga statliga  
myndigheter 

Vetenskapsrådet

Privata företag

 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000   225 000 

FORMAS=Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
STEM=Statens energimyndighet
Vinnova = Verket för innovationssystem

EKO N O M ISK ÖV ER SI K T

på centrala avtal men framförallt på pensionsrelaterade kost
nader. Personalkostnaderna uppgår nu till drygt 1 716 mnkr 
(1 619 mnkr för 2006) och dess andel av kostnaderna, över 61 
procent, har aldrig varit så stor.

Lokalkostnadernas fortsatta ökning beror på två olika 
orsaker. Den främsta anledningen är att indexuppräkning 
av hyreskontrakten slagit igenom på vissa kontrakt och att 
 kostnaderna avseende el, värme och vatten har ökat. Ett 

annat skäl är att antalet utländska studenter med hyresavtal 
för bostad via KTH ökat och att kostnaderna för detta har ökat 
till 34 mnkr (33 mnkr för 2006). Kostnaden motsvaras dock av 
en lika stor avgiftsintäkt. KTH försöker hitta andra lösningar 
för bostadsförsörjningen av dessa studenter.

Driftkostnaderna kvarstår på samma nivå, knappt 401 
mnkr, som under 2006. Räntehöjningar har inneburit att både 
de finansiella kostnaderna och intäkterna har ökat. Den enda 
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kostnad som minskat, drygt 10 mnkr, är avskrivningar. Att 
avskrivningarna minskar beror främst på att investeringarna 
under en följd av år har minskat. Under 2007 har investering
arna dock börjat öka.

FöRsKOT T OcH FORdRingaR
Förskott, inbetalda men inte upparbetade medel, fortsätter att 
öka och uppgår för 2007 till 571 mnkr (482 mnkr för 2006), 
motsvarande drygt 19 procent av årets intäkter. Förskotten 
redovisas i balansräkningen under rubriken ”Oförbrukade 
bidrag”.

Det ojämförligt största förskottet kommer liksom tidigare 
från VR, drygt 129 mnkr (87 mnkr för 2006). Förskotten 
från Vinnova har också ökat starkt, från drygt 43 mnkr för 
2006 till drygt 62 mnkr 2007. Ökningarna beror främst på 
VRs och Vinnovas satsningar på profilering av starka forsk
ningsmiljöer, excellenscentra, där KTH varit framgångsrik. 
Från Sida fortsätter förskotten också att öka, nu till 68 mnkr 
(drygt 55 mnkr för 2006). Förskotten från EU har minskat till 
hälften, med närmare 33 mnkr till 34 mnkr. Nedgången är 
väntad eftersom EUs sjätte ramprogram under året avlösts av 
det sjunde ramprogrammet. Wallenbergstiftelserna har ökat 
sina förskott till närmare 53 mnkr (46 mnkr för 2006) medan 
förskotten från SSF nu endast uppgår till drygt 12 mnkr (22 
mnkr för 2006).

Fordringar på externa finansiärer (upparbetade kontrakt 
där betalning ännu inte skett, i balansräkningen benämnda 
Upplupna bidragsintäkter) uppgår till drygt 190 mnkr (knappt 
155 mnkr för 2006). De största fordringarna finns i likhet med 
tidigare på EUs institutioner. Dessa har ökat med 16 mnkr till 
68 mnkr (52 mnkr för 2006). Fordringarna på Wallenberg
stiftelserna och Vinnova har ökat med 2 respektive 4 mnkr, 
till drygt 15 mnkr vardera. Fordringarna på SSF har däremot 
minskat med 1 mnkr, till drygt 20 mnkr medan fordringarna 
på STEM ligger på oförändrad nivå, knappt 12 mnkr. Utöver 
dessa fordringar tillkommer kundfordringar på 46 mnkr, vil
ket är 13 mnkr högre än de senaste åren. 

Tillgodohavandet i Riksgälden uppgår till 690 mnkr (538 
mnkr för 2006). Ökningen beror främst på den likvidmässiga 
effekten av ”icke uppnått takbelopp”, som för 2007 uppgår till 
nästan 70 mnkr, samt de ökade förskotten med 89 mnkr enligt 
ovan.

EKO N O M ISK ÖV ER SI K T
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Stiftelseförvaltning

    

 sT i F T E l s E R n a s O m FaT T n i n g 2 0 0 7  
 värden per 20071231  

        Antal Kapital, mnkr
 Stiftelser upp till 1 mnkr 46 24
 Stiftelser över 1 till 5 mnkr 39 85
 Stiftelser över 5 till 15 mnkr 18 146
 Stiftelser över 15 till 134 mnkr 10 340
 sUmma 113 596

Figur 28

sT i F T E l s E K a Pi Ta l 
Totalt 596 mnkr per 2007-12-31 

Stiftelser  
15– 134 mnkr Stiftelser 

1– 5 mnkr

Stiftelser upp till 1 mnkr

Stiftelser  
5– 15 mnkr

S T I F T EL SEF Ö RVA LT N I N G
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KTH förvaltar för närvarande 113 privaträttsliga stiftelser 
med så kallad anknuten förvaltning till KTH. Dessa stiftelser 
har bildats genom olika donationer till KTH under årens lopp. 
Senast tillkomna stiftelse, stiftelsen till minne av fysikern fil.
dr Ragnar Holm, anmäldes i årsredovisningen för 2006 men 
blev inte registrerad förrän 2007. De enskilda stiftelsernas 
kapital varierar stort. Universitetsstyrelsen utgör styrelse för 
varje enskild stiftelse men har för detta ändamål inrättat en 
särskild förvaltningsstyrelse. Förvaltningsstyrelsen ansvarar 
för att stiftelsernas tillgångar används som föreskrivits och för 
att KTHs placeringspolicy efterlevs. Under förvaltningsstyrel
sen finns ett stipendieråd med uppgift att fördela bidrag och 
stipendier ur kapitalets disponibla avkastning och ett place
ringsråd med uppgift att förvalta donationskapitalet. Under 
året har universitetsstyrelsen antagit nya instruktioner för 
stiftelseförvaltningen, vilket innebär att förvaltningsstyrelsen 
i och med utgången av 2007 har övertagit det ansvar som tidi
gare legat på placeringsrådet. 

ända m ålsFöRvalTningEn
Varje stiftelses ändamål är angivet i dess donationshand
ling. Den största gruppen av KTHs anknutna stiftelser, cirka  
50 stiftelser, har till ändamål att ge stipendier till studerande 
inom grundutbildningen. 

Från de stiftelser som är avsedda för studerande inom 
grundutbildningen beslutades under 2007 att dela ut cirka 
300 stipendier om sammanlagt 3,9 mnkr. Den största delen,   
3,7 mnkr, är stipendier till studerande, oberoende av utbild
ningsprogram. Av dessa utgör 1,9 mnkr medel från den största 
av de stiftelser som KTH förvaltar, Henrik Göranssons Sand
viken Stipendiefond, med ett kapital på 134 mnkr. Denna stif
telses kapital ska huvudsakligen vara placerat i till Sandvik AB 
relaterade värdepapper.

Ett 20tal stiftelser ger resebidrag till lärare, forskare och 
forskarstuderande oberoende av ämnesområde. Övriga stif
telser bidrar till forskningsverksamhet inom en viss gren av 
KTHs forskning. Under 2007 beslöts att utdela bidrag om 
totalt cirka 8,1 mnkr till sådan verksamhet vid KTH. 

Den näst största stiftelsen som KTH förvaltar är 1944 års 
donationsstiftelse, som årligen delar ut KTHs Stora Pris.  Priset 
var 2007 på 850 tkr. Donator, som önskat förbli anonym, före
skrev att priset skulle gå till svensk medborgare som bland 
annat genom epokgörande upptäckter, sinnrika tillämpningar 
eller konstnärlig insats haft stor betydelse för Sverige. 2007 års 
Stora Pris tilldelades astronaut Christer Fuglesang.
 
K aPiTalFöRvalTningEn
Kapitalet förvaltas diskretionärt av externa kapitalförvaltare. 
Detta innebär att de har rätt att genomföra omplaceringar i 
portföljen inom de ramar som anges i placeringspolicyn för 
KTHs anknutna stiftelser.

stiftelsernas förmögenhet 
Den totala stiftelseförmögenheten uppgick vid 2006 års ut 
gång till 596 mnkr.
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Finansiell redovisning 

REdOvisnings - OcH väRdERingsPRinciPER
allmänt
Redovisningen för KTH är upprättad utifrån de föreskrifter 
och regler som gäller för statliga universitet och högskolor. 
Dessa är främst:
•	 Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
•	 Anslagsförordningen (1996:1189)
•	 Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget

underlag 
KTH använder ”Baskontoplan 1999 för statliga myndig

heter” (BASS 99) som utvecklats av Ekonomistyrningsverket. 
Den bygger på samma grundprinciper som baskontoplanen 
för företag, EU BAS 97.

Brytdag för den löpande redovisningen avseende räken
skapsåret har varit 20080110. Om inget annat anges nedan 
redovisas beloppen i tusental kronor (tkr).

Ekonomimodell och redovisningens uppläggning
I samband med införandet av nytt ekonomisystem 1999 
in förde KTH en ny ekonomimodell med förändrade interna 
redovisningsprinciper. Utgångspunkten är att tillgodose såväl 
de interna enheternas, myndighetens som statsmakternas 
behov av information.

KTHs redovisning är uppbyggd enligt principen att varje 
organisatorisk enhet ansvarar för sitt eget bokslut och sam
manställer en fullständig balans och resultaträkning. För 
KTH som helhet är interna transaktioner eliminerade. 

(Se vidare: http://www.kth.se/internt/adminsystem)

verksamhetsgrenar
KTHs verksamhet redovisas under följande verksamhets
grenar
Grundläggande högskoleutbildning:
•		 Grundutbildning	
•		 Beställd	utbildning
•		 Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
•		 Forskning	 och	 forskarutbildning	 (inklusive	 donations

medel och kapitalandelsförändringar i KTH Holding AB)
•		 Uppdragsforskning

Transfereringar
KTH särredovisar transfereringar, det vill säga medel som är 
avsedda att användas för finansiering av bidrag till externa 
samarbetspartner samt till stipendier med mera, eftersom 
dessa inte representerar någon egentlig resursförbrukning 
inom KTH. Från och med 2005 redovisas utbildningsbidrag 
till forskarstuderande som verksamhetskostnad.

Exempel på transfereringar är när KTH är koordinator och 
förmedlar medel från EU vidare till andra samarbetspartner. 

Från och med 2000 redovisas även transfereringar till den del 
dessa finansieras av de direkta myndighetsanslagen.

materiella anläggningstillgångar
Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekono
misk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 10 tkr bok
förs som materiella anläggningstillgångar. De redovisas till 
sitt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv
ningar enligt plan. 

Med anskaffningsvärdet avses kostnaderna för förvärv 
eller tillverkning inklusive de åtgärder som krävts för att 
göra tillgången brukbar för det ändamål den anskaffats. För 
anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta omräknas 
anskaffningskostnaden till den vid leveranstidpunkten gäl
lande valutakursen.

För datorer tillämpas avskrivningstider på normalt tre år. 
Dock bör noteras att för persondatorer börjar successivt en 
modell med direktavskrivning tillämpas med hänsyn till den 
snabba teknikutvecklingen. För övriga inventarier, maskiner 
och utrustning är avskrivningstiden som huvudregel fem år. 

För vissa större investeringar tillämpas avskrivningstider 
på upp till tio år. Avskrivningar räknas från den kalendermå
nad då tillgången tas i bruk. Reparation och ombyggnad av 
annans fastighet aktiveras när beloppet överstiger 100 tkr om 
den ekonomiska livslängden beräknas vara mer än tre år.

immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar upptas till anskaffnings
värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt 
plan. För dessa ska tillämpas en avskrivningstid på minst tre 
år. Huvudregeln är annars fem års avskrivning. Avskrivning
ar räknas från den kalendermånad då tillgången tas i bruk.

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

övriga fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta samt skulder till det värde de hade vid tillfället de upp
stod.

49



Resultaträkning

FI N A NSI EL L  R ED OV ISN I N G

För att ge en helhetsbild som motsvarar karaktären på KTHs verksamhet redovisas resultaträkningen inte 
bara för verksamhetsåret och året före utan för en femårsperiod.

grundläggande högskoleutbildning Forskn/forskarutbildning

Totalt Grund 
utbildning

Beställd 
utbildning

Uppdrags 
utbildning

Forskn och 
forskarutb

Uppdrags
forskning

verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag    1 572 851 883 100 0 0 689 752 0 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar  279 647 77 552 11 120 20 996 74 396 95 583 
Intäkter av bidrag 951 738 25 971 0 0 925 767 0 
Finansiella intäkter 14 744 1 339 0 2 13 372 31 

summa verksamhetens intäkter 2 818 980 987 962 11 120 20 998 1 703 287 95 614 

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 716 617 581 099 3 944 12 900 1 062 397 56 277 
Kostnader för lokaler 549 189 247 152 2 135 1 707 270 761 27 434 
Övriga driftkostnader 400 712 124 341 4 712 6 325 256 421 8 913 
Finansiella kostnader 13 599 5 232 19 60 8 083 205 
Avskrivningar och nedskrivningar 126 952 29 203 256 352 94 131 3 011 

summa verksamhetens kostnader 2 807 069 987 027 11 066 21 344 1 691 793 95 840 

verksamhetsutfall 11 911 935 54 -346 11 494 -226 

Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag 12 0 0 0 12 0 

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering 
av bidrag 15 875 6 855 0 0 9 020 0 
Medel som erhållits från myndigheter för  
finansiering av bidrag 78 303 12 813 0 0 65 490 0 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 24 522 4 285 0 0 20 237 0 
Lämnade bidrag 118 700 23 953 0 0 94 747 0 

saldo 0 0 0 0 0 0 

åRETs KaPiTalFöRändRing 11 923 935 54 -346 11 506 -226

Resultaträkning per verksamhetsgren
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verksamhetens intäkter not 2007 2006 2005 2004 2003

Intäkter av anslag 1) 1 572 851 1 537 312 1 525 869 1 512 019 1 486 261
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2) 279 647 267 300 256 481 239 593 256 432
Intäkter av bidrag 951 738 908 344 891 608 975 154 981 445
Finansiella intäkter 3) 14 744 9 445 7 703 6 191 8 193

summa verksamhetens intäkter  2 818 980 2 722 401 2 681 661 2 732 957 2 732 321

verksamhetens kostnader       
Kostnader för personal 4) 1 716 617 1 619 673 1 601 393 1 635 676 1 630 346
Kostnader för lokaler 549 189 543 105 529 398 530 920 503 787
Övriga driftkostnader 400 712 399 932 406 528 403 358 420 509
Finansiella kostnader 3) 13 599 9 153 8 480 11 166 15 833
Avskrivningar 126 952 137 515 143 147 156 802 170 932

summa verksamhetens kostnader  2 807 069 2 709 378 2 688 946 2 737 922 2 741 407

verksamhetsutfall  11 911 13 023 -7 285 -4 965 -9 086

Resultat från andelar i dotterföretag  
och intresseföretag
Resultat 12 14 132 535 1 599

summa resultat  12 14 -132 -535 -1 599

Transfereringar
Erhållna medel för finansiering av bidrag 118 700 107 166 110 301 145 916 126 297
Lämnade bidrag 118 700 107 166 110 301 145 916 126 297

saldo  0 0 0 0 0

åRETs KaPiTalFöRän dRi ng  5) 11  923 13  037 -7  417 -5  500 -10 685
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Balansräkning
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TillgångaR not 2007-12-31 2006-12-31

i. immateriella anläggningstillgångar 1) 17 253 13 522

Balanserade utgifter för utveckling 4 828 7 118

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 425 6 404

ii. materiella anläggningstillgångar 2) 440 298 423 858

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 240 314 245 102

 Varav: Pågående 25 455 8 271

Maskiner, inventarier, installationer m m 187 040 176 649

Pågående nyanläggningar 12 915 2 097

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 29 10

iii. Finansiella anläggningstillgångar 3) 4 983 5 268

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 4 983 4 970

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 298

vi. Fordringar 4) 99 065 81 204

Kundfordringar 46 186 33 112

Fordringar hos andra myndigheter 48 511 44 686

Övriga fordringar 4 368 3 406

vii. Periodavgränsningsposter 5) 309 104 271 139

Förutbetalda kostnader 111 538 106 732

Upplupna bidragsintäkter 190 343 154 727

Övriga upplupna intäkter 7 223 9 680

viii. avräkning med statsverket 6) -164 117 -159 534

Avräkning med statsverket  164 117 159 534

x. Kassa och bank 7) 740 977 590 062

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 690 285 538 061
Kassa, postgiro och bank 50 692 52 001

summa tillgångar 1 447 563 1 225 519

KaPiTal OcH sKUldER

i. myndighetskapital   8) 44 779 32 857

Statskapital 6 850 6 850

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 1 879 1 893

Balanserad kapitalförändring 27 886 14 863

Kapitalförändring enligt resultaträkning 11 922 13 037

iii. avsättningar 9) 19 554 20 577

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 19 554 20 577

iv. skulder m m 689 167 612 918

Lån i Riksgäldskontoret 10) 324 695 357 857

Skulder till andra myndigheter 61 592 54 610

Leverantörsskulder 11) 158 521 59 905

Övriga skulder 12) 119 998 122 915

Depositioner 2 229 1 894

Förskott från uppdragsgivare och kunder 22 132 15 737

v. Periodavgränsningsposter 13) 694 063 559 167

Upplupna kostnader 118 487 73 363

Oförbrukade bidrag 571 174 482 177
Övriga förutbetalda intäkter 4 402 3 627

summa kapital och skulder 1 447 563 1 225 519

Ansvarsförbindelser

Statliga garantier för lån och krediter inga

Övriga ansvarsförbindelser inga
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litt anslag
(tkr)

ingående
överförings-

belopp

årets  
tilldelning 

enligt
regleringsbrev

indraget
anslagsbelopp

Totalt  
disponibelt 

belopp

Utgifter som
avräknats 

mot
anslagen

Utgående
överförings-

belopp

not
nr

16 25:31 KTH: grundutbild-
ning (ramanslag)

152 605 959 886 -58 419 1 054 071 889 954 164 117

16 25:31:1 Takbelopp (ram) 152 605 959 886 58 419 1 054 071 889 954 164 117 1)

16 25:32 KTH:Forskn och  
forskarutbildn 
(ramanslag)

0 698 772 0 698 772 698 772 0

16 25:32:1 Tekniskt (ram) 459 879 459 879 459 879 0

16 25:32:2 Ers för lokalhyror m m 
(ram)

238 893 238 893 238 893 0

sUmma 152 605 1 658 658 -58 419 1 752 843 1 588 726 164 117

Not 1) Indraget anslagsbelopp har återbetalats till Riksgäldskontoret 20070430
KTH har inget att redovisa mot inkomsttitel 2394.

specifikation av ersättningar till grundutbildning  

Helårsstudenter
Teknik-natur

Helårsstudenter
design

Helårsstudenter
övrigt

Helårsprestationer
Teknik-natur

Helårsprestationer
design

Helårsprestationer
övrigt

16 25:31:1 
Grundutbildning 10 531,22 123,00 1 272,64 8 580,02 123,00 1 084,29

summa antal 10 531,22 123,00 1 272,64 8 580,02 123,00 1 084,29

“Prislapp” 45 708 kr 132 337 kr 19 043 kr 39 384 kr 80 629 kr 17 847 kr

Anslagskonsekvenser (tkr)

anslag som
prestationerna

motsvarar

Utnyttjade
sparade helårs-

prestationer

avräknade 
anslag

Takbelopp
(grundutbildning)

anslag

16 25:31:1
Grundutbildning 889 058 889 058 959 886

summa 889 058 889 058 959 886
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Finansieringsanalys 

FinansiERingsanalys
Enligt regleringsbrevet för 2007 är universitet och högskolor, 
liksom för 2006, undantagna från att inge finansieringsanalys 
för verksamhetsåret. För verksamhetsåret 2008 gäller dock ej 

detta undantag. KTH väljer att upprätta finansieringsanalys 
även för 2007, då jämförelseåret 2007 ska ingå i 2008 års redo
visning. Med hänvisning till ovan har jämförelseåret 2006 ej 
tagits med i tabellen nedan.

not 2007-12-31
drift   
Kostnader 1)  2 670 872 
Finansiering av drift   
Intäkter av anslag 2) 1 572 851  
Intäkter av avgifter och ersättningar 3) 279 595  
Intäkter av bidrag 4) 895 606  
Övriga intäkter 5) 14 744  
summa medel som tillförts för finansiering av drift  2 762 796 

Ökning()/minskning(+)av lager  0 
Ökning()/minskning(+)av kortfristiga fordringar  55 826 
Ökning(+)/minskning()av kortfristiga skulder  244 306 

Kassaflöde till/från drift  280 405 

investeringar   
Investeringar i finansiella tillgångar (exkl låneverksamhet) 0  
Investeringar i materiella tillgångar 153 843  
Investeringar i immateriella tillgångar 6 124  
summa investeringsutgifter  -159 967 
Finansiering av investeringar   
Lån från Riksgäldskontoret 90 695  
Amorteringar 123 857  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 298  
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 843  
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 56 131  
summa medel som tillförts för finansiering av investeringar  36 110 

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder  2 716 

Kassaflöde från/till investeringar  -121 142 

Transfereringsverksamhet   
Lämnade bidrag 117 673  
Utbetalningar i transfereringsverksamheen  117 673 
Finansiering av transfereringsverksamheten   
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 15 875  
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 65 806  
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 23 061  
Finansiella intäkter 0  
summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamheten  104 742 

Kassaflödet från/till transfereringsverksamhet  -12 932 

Förändring av likvida medel  146 331 

likvida medel vid årets början  430 528 

Ökning(+)/minskning()av kassa och postgiro  37 
Ökning(+)/minskning()av tillgodohavande hos RGK  152 225 
Ökning(+)/minskning()av banktillgodohavanden  1 273 
Ökning()/minskning(+)av avräkning med statsverket  4 584 
summa förändring av likvida medel  146 331 

likvida medel vid årets slut  576 860 
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Noter till resultaträkningen
not 1: intäkter från anslag

bilaga 44 – anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i samband med årsredovisningen 2007 
Tabell 1   intäkter för grundutbildning (tkr)

år 2007

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 

1.a. Under 2007 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2007 års takbelopp enligt Tabell 2 889 058

1.b. Eventuella decemberprestationer från 2006 som ryms inom takbeloppet. 896

2.a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0

2.b. Eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 0

summa 889 954

årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 0

summa intäkter för grundutbildning 889 954

 varav från lärosätets ordinarie takbelopp under anslag för grundutbildning

 varav från anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m m

Ersättning för helårsprestationer för december 2006 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie  
takbelopp eller ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet, 896 tkr.

bilaga 44  Tabell 2  Redovisning av antal helårsstudenter (HsT), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2007-01-01–2007-12-31

a b c d E F g H i J

Utb.omr. Utfall 
HST 1,2)

Utfall 
HPR 1)

HST 
Ersättn. 

(tkr)

HPR 
Ersättn.

(tkr)

Nätuniv.
Utfall 
HST 

Nätuniv.
Utfall 
HPR 

Nätuniv. 
HST

Ersättn. 3) 
(tkr)

Nätuniv.
HPR

Ersättn. 3)
(tkr)

Utfall
total

ersättning
c+d+g+H

Takbelopp*
enl RB
(tkr)

Humaniora 491 407 9 349 7 268 6 3 123 51 16 792

Juridik 133 117 2 526 2 091 0 0 4 0 4 622

Samhällsvetenskap 641 556 12 201 9 930 2 1 32 10 22 173

Naturvetenskap 2 283 1 855 104 362 73 075 48 12 2 198 467 180 102

Teknik 7 857 6 605 359 138 260 120 343 108 15 663 4 254 639 174

Design 123 123 16 277 9 917 0 0 26 195

summa 11 528 9 664 503 854 362 402 399 123 18 020 4 782 889 058 959 886

* Med takbelopp avses i denna tabell takbelopp på lärosätets anslag för grund
utbildning samt den särskilda ersättning som lärosätet eventuellt tilldelats på 
anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter anslagsposten 3 Kvalitetssatsningar inom 
grundläggande högskoleutbildning. 
Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 94.185 tkr. 
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 0 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 0 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 69.932 tkr. 
(70 828 tkr + 896 tkr från december 2006)
Kommentarer till tabellen 
1) Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning 
för lärare i yrkesämnen, övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrade 
akademiker och kurser inom nätuniversitetet.

2) Följande uppgifter ska fyllas i enligt regleringsbrev för 2007 
Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och 
teknik  . Utfall  .

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 209 inom design. Högst får 123 avräknas 
inom det  aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har 
avräknats mot utbildningsområdet teknik.

3) Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med 
normala ersättningsbelopp för respektive utbildningsområde.
För att helårsstudenter och helårsprestationer ska kunna redovisas inom nät
universitetet ska kursen vara registrerad av lärosätet hos
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
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Tabell. anslagssparande  
Totalt utgående anslagssparande på anslaget för grund  

utbildning (AB) 164 117
 Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3) 68 128
summa  95 989

3) Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla 
utan regeringens godkännande.

Tabell. sparade helårsprestationer  
Ingående värde av sparande HPR (tkr) 4)  
 Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2007 (tkr)  
+ Ev. sparade HPR under 2007 (tkr)  
summa 0
 Ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2007 (tkr)  
Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5) 0

4) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2006.
5) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2007.

a. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  
årets takbelopp inklusive medel på anslaget 16 25:70 (tkr) 959 886
+ Ev. ingående anslagssparande (tkr) 94 185
summa (a) 1 054 071

b. Utfall totalt för grundutbildningen  
Ersättning för HPR från december föregående budgetår 896
årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 889 058
+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)  
summa (b) 1) 889 954
summa (a-b) 2) 164 117

1) Summan ska avse den totala ersättning som lärosätet genomför  
produktion för, dvs. oberoende av om den ryms eller ej inom tilldelade  
medel (A).

2) Om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslagssparandet  
nedan. 
Blir summan i stället negativ, ska beloppet föras till tabell över sparade  
helårsprestationer nedan.

bilaga 44 Tabell 3 Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
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not 2. intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter och andra ersättningar avser beställd utbildning, uppdrags
utbildning och uppdragsforskning (med beställd utbildning avses högskole
utbildning enligt avtal med annat lärosäte samt högskoleutbildning enligt avtal 

verksamhetsgren balanserad 
kapital- 

förändring (a)

årets 
kapital- 

förändring (b)

summa 
(a+b)

grundläggande  
högskoleutbildning
Grundutbildning  
respektive utbildning på 
grundnivå och avancerad 
nivå enligt uppdrag i  
regleringsbrev 1 038 935 1 973

Uppdragsverksamhet 6 018 292 5 726

Forskning/forskar-
utbildning/konstnärligt 
utvecklingsarbete    
Forskning respektive utbild
ning på forskarnivå och 
forskning 19 014 11 505 30 519
Uppdragsforskning 6 787 226 6 561
summa 32 857 11 922 44 779

not 5. årets kapitalförändring.
Se även not 8 i balansräkningen

myndighetskapital
Redovisning av myndighetskapital m m Belopp
A. Ackumulerat över eller underskott 39 808
(årets och balanserad kapitalförändring)  
B. årets totala kostnader 2 925 769
A i procent av B. 1,36%

Noter till balansräkningen

not 1. immateriella tillgångar 
Posten innehåller dels balanserade Utgifter för utvecklingsarbetet (huvudsakligen administrativt utvecklingsarbete),  
dels Immateriella rättigheter (huvudsakligen datorprogram).

ingående restvärde Tillkommande och  
avgående tillgångar

årets värdeminskning Utgående restvärde

Utgifter för utveckling 7 118 44 2 334 4 828
Utgifter för immateriella rättigheter 6 404 6 080 59 12 425
summa 13 522 6 124 2 393 17 253

not 2. materiella tillgångar 
Den del av Pågående nyanläggningar, som i sin helhet är att hänföra till annans fastighet redovisas, i enlighet med de statliga redovisningsreglerna, under posten  
Förbättringsutgifter på annans fastighet.

Förbättrings-
utgifter på annans 

fastighet

maskiner, 
utrustning

datorer övriga  
inventarier

Remburser och 
förskott till  

leverantörer

summa

Ingående restvärde 247 199 81 166 48 236 47 247 10 423 858
Tillgångarnas anskaffningsvärde 448 688 568 621 365 390 321 072 10 1 703 782
Tillkommande och avgående tillgångar 35 193 54 956 23 558 27 274 19 141 000
årets avskrivningar 42 078 36 573 31 835 14 074 0 124 560
Ackumulerade avskrivningar 243 567 524 028 348 989 287 899 0 1 404 483
Utgående restvärde 240 314 99 549 39 959 60 447 29 440 298

verksamhet

över-/under-
skott t.o.m. 

2005

över-/under-
skott 2006

intäkter 
2007

Kostnader 
2007

över-/under-
skott 2007

ack. över-/
underskott, 

utgående 2007
Uppdragsverksamhet       
Verksamhetsgren Grundläggande 
 högskoleutbildning med stödfunktioner 4 676 1 343 32 119 32 410 292 5 727 
Verksamhetsgren Forskning och forskar
utbildning med stödfunktioner eller 
konstnärligt utvecklingsarbete med 
stödfunktioner 5 855 932 95 614 95 840 226 6 561 
Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0 
summa 10 531 2 275 127 732 128 250 -518 12 288 
Offentligrättslig verksamhet     
Högskoleprovet 0 0 0 0 0 0 
årets underskott i den avgiftsbelagda verksamheten täcks av det balanserade överskottet från tidigare år.

not 3. Finansiella intäkter och kostnader

2007 2006
Finansiella intäkter
Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret 14 004 8 360
– därav ränta på räntekontot 14 004 8 360
Övriga finansiella intäkter 740 1 085
summa 14 744 9 445
Finansiella kostnader
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 12 337 8 296
Övriga finansiella kostnader 1 262 857
summa 13 599 9 153

not 4. Kostnader för personal
Löner, arvoden, kostnadsersättningar etc. exklusive arbetsgivaravgifter, pensions
premier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgick under året till 1 076 580 tkr.

med annan statlig finansiär), totalt 127 732 tkr. Därutöver tillkommer andra 
avgiftsintäkter såsom rapport och kompendieförsäljning etc. enligt avgifts
förordningens §4, sammanlagt 151 948 tkr. Totalt uppgår intäkter av avgifter och 
andra ersättningar till 279 647 tkr.
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not 5. Periodavgränsningsposter på tillgångssidan
Denna post innehåller förutbetalda kostnader såsom hyreskostnader (99 mnkr), 
räntor etc. samt upplupna bidragsintäkter från externa finansiärer samt Övriga 
upplupna intäkter. 

2007 2006
Förutbetalda kostnader 111 538 106 732
Upplupna bidragsintäkter, statliga 46 925 45 801
Upplupna bidragsintäkter, ej statliga 143 418 108 926
Övr. upplupna intäkter 7 223 9 680
summa 309 104 271 139

not 6. avräkning med statsverket 
2007 2006

Ingående balans 159 534 100 183
avräknat mot statsbudgeten: 
Anslag 1 588 726 1 551 766
avräknat mot statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekontot. 1 593 309 1 611 117
Utgående balans -164 117 -159 534

not 7. Kassa bank m.m. 
2007 2006

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret 690 285 538 061
Svenska Handelsbanken 6 140
SEbanken 50 564 51 703
Kontantkassa 122 158
summa 740 977 590 062

Den ökade behållningen beror främst på den likvidmässiga effekten av 
”icke  uppnått takbelopp” och ökade förskott. Dessa har tillsammans mer än 
 kompenserat den minskade leverantörsskulden som huvudsakligen samman
hänger med förskottsbetalda hyror för 2008. 

De faktorer som mest påverkat den kortsiktiga likviditeten (30 dagar) har 
varit och kommer att vara de månatliga personalkostnaderna (ca 142 mnkr) samt 
kvartalsbetalningarna för hyrorna (99 mnkr). Härtill kommer att KTH fungerar 
som ”värdinstitution” för AlbaNova (tidigare SCFAB) och har att en gång per år 
(november) likvidmässigt betala hela hyran (ca 71 mnkr).

Någon uppdelning av behållningen på gruppen Anslagsmedel, Avgifter, Bidrag 
från annan statlig myndighet, Donationer, Övriga icke statliga bidrag samt 
 Övriga medel låter sig icke göras för den typ av verksamhet som ett universitet 
utgör.

KTH har enligt regleringsbrevet en räntekontokredit på 159 599 tkr.

not 8. specifikation av myndighetskapitalet 

ingående  
balans

årets kapital- 
förändring 

summa  
myndig- 

hetskapital
grundläggande högskoleutb
Grundutbildning 1 038 935 1 973
Uppdragsutbildning 6 018 292 5 726
Forskning/forskarutb
Forskning o forskarutbildning *) 19 014 11 505 30 519
Uppdragsforskning 6 787 226 6 561
TOTalT 32 857 11 9221) 44 779
*) varav KTH Holding AB 4 971 122) 4 983

1) årets positiva kapitalförändring är främst ett resultat av ökad kostnadskontroll 
samt en förstärkt finansiering av främst forskningsverksamheten.  

2) Något resultat för helåret 2007 föreligger inte före mars månad 2008 varför 
redovisningen avser resultatet för 2006 och bara moderbolaget. Från och med 
årsredovisningen för 2008 kommer dock redovisningen att baseras på holding
bolagets koncernredovisning.

myndighetskapital
Redovisning av myndighetskapital m m Belopp
A. Ackumulerat över eller underskott 39 808
(årets och balanserad kapitalförändring)  
B. årets totala kostnader 2 925 769
A i procent av B. 1,36%

not 9. avsättningar till pensioner 
2007 2006

Ingående avsättning 20 577 24 414
årets pensionskostnad 8 742 7 585
årets pensionsutbetalningar 9 765 11 422
Utgående avsättning 19 554 20 577

Under denna post redovisas reserveringar för framtida åtaganden som myndig
heten gjort i samband med att medarbetare avgått med pension före ordinarie 
pensionsålder.

not 10. låneskuld i riksgälden 
KTH disponerar en låneram på 495 000 tkr i Riksgäldskontoret enligt reglerings
brev.

2007 2006
Ingående balans 357 857 377 741
Nyupptagna lån 90 695 36 156
årets amorteringar 123 857 56 040
summa 324 695 357 857

not 11. leverantörsskulder 
Ökningen av leverantörsskulder (99 mnkr) sammanhänger huvudsakligen med 
förskottsbetalda hyror 2007 som likvidförs först 2008.

not 12. övriga skulder 
Under denna post redovisas bland annat personalens källskatt (36 mnkr), Koordi
natorsmedel (49 mnkr) samt FysikhusetAlbanova (25 mnkr).

not 13. Periodavgränsningsposter på skuldsidan
Under denna post redovisas bland annat upplupna löner, upplupen semester
löneskuld och andra upplupna kostnader samt oförbrukade bidrag och övriga 
förutbetalda intäkter.

2007 2006
Upplupna löner 3 959 1 763
Semesterlöneskuld 45 028 43 745
Övriga upplupna kostnader 69 500 27 855
Oförbrukade bidrag statliga 380 790 275 696
   varav för transfereringar 12 498 5 340
Oförbrukade bidrag ej statliga 190 384 206 481
   varav för transfereringar 1 461 2 757
Övriga förutbetalda intäkter 4 402 3 627
summa 694 063 559 167

not 3. Finansiella tillgångar 
Under denna post redovisas aktier och andelar i dotterföretag och intresse
företag.

Andel i dotterföretag har ett ingående bokfört värde på 5 268 tkr. Från 
19980101 företräder KTH staten som ägare i KTH Holding AB med samtliga 
aktier (100 st) till ett anskaffningsvärde av 6 849 tkr (med ett nominellt värde 
á 1000 kr/st). Värdet av KTH Holding AB har beräknats enligt kapitalandels
metoden.

Under året har en avyttring skett av ett långfristigt värdepappersinnehav 
i HÖRS AB (Högskolerestauranger i Stockholm AB), varför det totala utgående 
bokförda värdet för finansiella tillgångar uppgår till 4 983 tkr. 

not 4. Fordringar
2007 2006

Kundfordringar 46 186 33 112
Fordringar hos andra myndigheter 48 511 44 686
Övriga fordringar 4 368 3 406
summa 99 065 81 204
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Enligt bilaga 45 till regeringsbeslut 2006-12-21, l:54

2007 2006 2005 2004 2003
grundutbildning      
Antal HST inkl. uppdragsutbildning 12 133 12 359 12 890 12 852 12 436
  andel kvinnor 28% 27% 27% 27% 28%
  andel män 72% 73% 73% 73% 72%
Antal HPR inkl. uppdragsutbildning 9 906 10 300 10 278 10 212 10 049
Forskarutbildning      
Antal nyantagna doktorander 318 294 246 294 310
  andel kvinnor 24% 29% 28% 31% 30%
  andel män 76% 71% 72% 69% 70%
Antal doktorander totalt ≥ 10% aktvitet 1707 1700 1817 1910 1916
  andel kvinnor 28% 29% 29% 27% 27%
  andel män 72% 71% 71% 73% 73%
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 763 732 783 852 897
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 55 49 59 60 33
Antal doktorsexamina 209 216 224 224 223
Antal licentiatexamina 152 180 177 195 163
Personal; lärare 1)      
Antal lärare totalt (årsarb.) 761 753 724 714 714
  andel kvinnor 16% 15% 14% 14% 13%
  andel män 84% 85% 86% 86% 87%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 541 534 539 522 513
  andel kvinnor 13% 12% 13% 10% 10%
  andel män 87% 88% 87% 90% 90%
Antal professorer (årsarb.) 2) 264 254 244 238 232
  andel kvinnor 7% 7% 7% 7% 6%
  andel män 93% 93% 93% 93% 94%
Ekonomi      
Intäkter totalt (mnkr), varav 2 938 2 830 2 792 2 879 2 859
Grundutbildning 1 044 1 028 998 985 978
  andel anslag 85% 85% 89% 89% 87%
  andel externa intäkter 15% 15% 11% 11% 13%
Forskning och forskarutbildning 1 894 1 802 1 794 1 894 1 881
  andel anslag 37% 37% 37% 34% 35%
  andel externa intäkter 63% 63% 63% 66% 65%
Kostnader totalt (mnkr) 2 926 2 817 2 799 2 884 2 868
Andel personal 59% 58% 57% 57% 57%
andel lokaler totalt 19% 19% 19% 18% 18%
andel lokalkostnader exkl AlbaNova mm 17% 17% 17% 17% 16%
Lokalkostnader per kvm (kr) 3) 2 289 2 260 2 197 2 120 2 013
Lokalkostnader per kvm exkl. AlbaNova mm 1 961 1 948 1 918 1 868 1 775
Balansomslutning (mnkr), varav 1 448 1 226 1 315 1 211 1 142
  oförbrukade bidrag 571 482 415 405 371
  årets kapitalförändring 12 13 7 6 11
  myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 45 33 19 27 32

1) Definition enligt högskoleförordningen
2) I antalet ingår adjungerande professorer
3) Enligt resultaträkningen

Väsentliga uppgifter

not 1 2007
Kostnader 2 807 071 
Justeringar:  
Avskrivningar och nedskrivningar 126 953 
Realisationsförlust 504 
Avsättningar 8 742 
Kostnader enligt finansieringsanalysen 2 670 872 
not 2 2007
Intäkter av anslag 1 572 851 
Justeringar:  
Räntekostnader i utlåningsverksamhet 0 
Finansiering av anläggningstillgångar 0 
Intäkter av anslag enligt finansieringsanalysen 1 572 851 

not 3 2007
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 279 647 
Justeringar:  
Realisationsvinst 52 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finan
sieringsanalysen 279 595 

not 4 2007
Intäkter av bidrag 951 737 
Justeringar:
Bidragsmedel som erhållits för hela investeringen 53 131 
Intäkter av bidrag enligt finansieringsanalysen 895 606 
not 5 2 007 
Övriga intäkter 14 744 
Justeringar:  
Realisationsvinst 0 
Ränteintäkter som är hänförbara till låneverksamhet 0 
Övriga intäkter enligt finasieringsanalysen 14 744 

Noter till Finansieringsanalysen
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O R d F ö R a n d E

cecilia schelin seidegård, f 1954 
Filosofie doktor 
Ledamot sedan 2004

O RD F Ö R A ND E I :
Vårdalstiftelsen
Qlucore AB
Bio Tap A/S

L EDA MOT I :
Studieförbundet Näringsliv och samhälle
Karolinska Development AB I och II
Arbetsförmedlingen

R E K TO R

Peter gudmundson, f 1955
TeknD, professor i materialmekanik
Rektor fr o m 20071112–
Ledamot sedan 20071112

L EDA MOT I :
Stiftelsen Electrum
Göran Gustafssons stiftelse

anders Flodström, f 1944 
TeknD, professor i materialfysik
Rektor 19981101–20070731
Ledamot 19981101 – 20070731

L EDA MOT I :
Arbetsgivarverket
Räddningsverket
Risö National Laboratory, Danmark
STFI-Packforsk AB
KTH Executive School AB
KTH Holding AB
KTH Education AB
Tom Tits Experiment AB
Users Award AB

T i l l F ö RO R d n a d R E K TO R

anders Eriksson, f 1953
TeknD, professor i byggnadsstatik
Ledamot 20070801– 1111

L EDA MOT I :
Swerea KIMAB AB

F ö R E T R ä da R E F ö R  
a l l m ä n n a i n T R Ess E n

Eivor bucht, f 1943 
Professor i landskapsplanering, Sveriges  
Lantbruksuniversitet
Ledamot sedan 2001

Ulf dinkelspiel, f 1939 
DHS, ambassadör, E. Öhman J:or AB
Ledamot sedan 1995

O RD F Ö R A ND E I :
Föreningen Svenskar i Världen
Stiftelsen Sverige i Europa
Landshypotek AB
Springtime AB 
Ångpanneföreningen
ICC Sweden

L EDA MOT I :
E. Öhman J:or AB
Nordnet AB
Premiefinans AB
Bockholmen AB

christer Erlandsson, f 1946 
Ombudsman
Ledamot sedan 1982 med uppehåll hösten 1994  
och våren 1995

carin götblad, f 1956 
Länspolismästare Stockholms län
Ledamot sedan 2006

L EDA MOT I :
Rikspolisstyrelsens ledningsgrupp

lars Pettersson, f 1954 
Verkställande direktör och koncernchef Sandvik AB
Ledamot sedan 2005

L EDA MOT I :
Sandvik AB
Skanska AB
Teknikföretagen

Thomas sandell, f 1959 
Arkitekt SAR, SIR
Sandell Sandberg Arkitekter AB
Ledamot sedan 2005

L EDA MOT I :
Sandell Sandberg Arkitekter AB
Sandell Sandberg Fastigheter AB
Anna Holtblad AB
Grow Partner AB
Grow AB
GLAD Venture AB
sasacom AB

Jan Uddenfeldt, f 1950 
TeknD, direktör Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Ledamot sedan 2001

L EDA MOT I :
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)
Presidiet Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

F ö R E T R ä da R E F ö R v E R K sa m H E T E n

Henrik alfredsson, f 1954
Professor i strömningsfysik
Ledamot sedan 2007

L EDA MOT I :
Human Proteome Research
Jacob Wallenbergs forskningsstiftelse
Lars-Erik Thunholms forskningsstiftelse

lena mårtensson, f 1944 
Professor i industriell arbetsvetenskap
Ledamot sedan 2004

L EDA MOT I :
Statens Kärnkraftsinspektions forskningsnämnd
Stiftelsen för Strategisk Forskning, ProViking
Vinnova, Komplexa sammansatta produkter
LM Konsult AB

Rolf sandström, f 1943
Professor i tillämpad materialteknologi
Ledamot sedan 2007

F ö R E T R ä da R E F ö R sT U d E n T E R n a

Richard Frithiof, f 1980 
Kårordförande 20060701 – 20070630
Ledamot 20060701 – 20080630

martin Jensen, f 1985
Kårordförande 20070701 – 20080630
Ledamot 20070701 – 20080630

märta barenthin, f 1979
Ledamot 20070701 – 20080630

Olof somell, f 1979 
Kårordförande 20060701 − 20070630
Ledamot 20060701 – 20070630 

daniel Westlén, f 1976 
Ledamot 20050701 − 20070630

F ö R E T R ä da R E F ö R  
d E FacK l i g a  O Rg a n i saT i O n E R n a  
( m E d n ä Rva RO - O cH y T T R a n d E R äT T )

ann Fylkner, f 1946
Forskningsingenjör
(SACO)

inger bergman, f 1946
Handläggare
(STKTH)

Jan Johansson, f 1942
Ingenjör
(SEKO)
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lö n /a RvO d E n m . m . T i ll  H ö gsKO l a n s l E d n i n g
Samtliga ersättningar (skattepliktiga ersättningar och andra 
förmåner) avser kalenderåret 2007 och redovisas exklusive 
sociala avgifter. Med undantag för forskarstuderande med 
dokto rand anställning utgår inte styrelsearvode till perso
nal anställd vid KTH. Övriga  studerande representanter har 
beslutat avstå från sina styrelsearvoden och låtit ersättningar
na oavkortat gå till  Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

UnivERsiTETssT yRElsEn avgER HäRmEd åRsREdOvisning FöR 2007

stockholm den 19 februari 2008

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande

Peter Gudmundson, rektor

Eivor Bucht 

Ulf Dinkelspiel

Christer Erlandsson   

Carin Götblad 

Lars Pettersson

Thomas Sandell

Jan Uddenfeldt 

Henrik Alfredsson

Lena Mårtensson

Rolf Sandström

Märta Barenthin

Rickard Frithiof

Martin Jensen

T i l l F ö RO R d n a d R E K TO R 

Anders Eriksson 897 411

a l l m ä n R E PR E sE n Ta n T E R

Eivor Bucht 28 000 
Ulf Dinkelspiel 28 000 
Christer Erlandsson  28 000 
Carin Götblad 28 000
Lars Pettersson  28 000 
Thomas Sandell  28 000 
Jan Uddenfeldt  28 000 

l ä R a R R E PR E sE n Ta n T E R

Henrik Alfredsson  859 136
Lena Mårtensson  674 513
Rolf Sandström  647 782

sT U d E R a n d E R E PR E sE n Ta n T E R

Märta Barenthin 320 299 
Daniel Westlén  184 982 
Martin Jensen 270 

O R d F ö R a n d E

Cecilia Schelin Seidegård  66 000 

R E K TO R 

Peter Gudmundson 857 361
Anders Flodström  708 505
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m aT Em aT i K

Matematik
sola, alan
Bergman Space Methods and Integral Means Spectra of 

Univalent Functions

Matematisk statistik
svensson, Jens
Some Asymptotic Results in Dependence Modelling

Numerisk analys
strömgren, magnus
Some PDAE Aspects of the Numerical Simulation of a 

CO2 Heat Pump

Optimeringslära och systemteori
anisi, david
Online Trajectory Planning and Observer Based Control 

Some Asymptotic Results in Dependence Modelling

K Em i

Kemi
garcia garcia, sandra
The Impact of Groundwater Chemistry on the Stability 

of Bentonite Colloids

Pettersson, marie
Stress Related Emissions of Norway Spruce Plants 

i n F O R m aT i O n sT E K n i K

Data och systemvetenskap
Jonsson, martin
Supporting Context Awareness in Ubiquitous Service 

Environments

sundgren, david
Distribution of Expected Utility in Second-order Decision 

Analysis

Datalogi
aarno, daniel
Intention Recognition in Human Machine Collaborative 

Systems On Communication and Flocking in Multi-Robot 

Systems

sandholm, Thomas
Managing Service Levels in Grid Computing Systems – 

Quota Policy and Computational Market Approaches

Kommunikationssystem
Eliasson, Erik
Secure Internet Telephony: Design, Implementation, 

and Performance Measurements

Medieteknik och grafisk produktion
blomqvist, Ulf
Mediated Peer (to Peer) Learning 

Enoksson, Emmi
Studies on Images Control for Better Reproduction in 

Offset

Miljö och naturresursinformation
Ehsani, amirhoushang
Artificial Neural Networks: Application in 

Morphometric and Landscape Features Analysis

Reglerteknik
Flärd, Oscar
Modelling, Analysis and Experimentation of a Simple 

Feedback Scheme for Error Correction Control

lindhé, magnus
On Communication and Flocking in Multi-Robot Systems 

A Bayesian Approach to Fault Isolation with Application 

to Diesel Engine Diagnosis A Bayesian

Pernestål, anna
A Bayesian Approach to Fault Isolation with Application 

to Diesel Engine Diagnosis

Telekommunikation
Fu, Zi Jing
Design and Evaluation of Network Processor Systems 

and Forwarding Applications

gonzalez Prieto, alberto
Adaptive Management for Networked Systems

Hultell andersson, Johan
Access Selection in Multi-System Architectures

Jaldén, niklas
Analysis of Radio Channel Measurements Using Mutiple 

Base Stations

soldati, Pablo
Cross-layer Optimization of Wireless Multi-Hop 

Networks 

Timus, bogdan
Deployment Cost Efficiency in Broadband Delivery with 

Fixed Wireless Relays. Deployment Cost Efficiency in 

Broadband Delivery with Fixed Wireless Relays

T E K n i sK F ys i K

Fysik
andgren, Karin
Lifetime Measurements of Excited States in 165Lu  

and 107Cd 

dufek, Jan
Advanced Monte Carlo Methods in Reactor Physics

Hansson, Per
First Determination of the Electric Charge of the Top 

Quark 

Henriksson, markus
Nanosecond Tandem Optical Parametric Oscillators 

for Mid-infrared Generation 

Jabor, abbas
Novelty and Change Detection in Radiation Physics 

Experiments

Jakubowska, Katarzyna
Development of Visible Spectroscopic Techniques 

for Applications in Plasma Diagnostics

Kowalewski, Jacob
Mathematical Models in Cellular Biophysics

Persson, carl-magnus
Reactivity Assessment in Subcritical Systems

Persson, gustav
Time-Varying Excitation in Fluorescence Spectroscopy 

for Biological Applications

sandén, Tor
Analysis of Fluorescence Flicker as a Tool to Monitor 

Proton Transport and Biomolecular Interactions 

sandzelius, mikael
In-Beam Spectroscopy of the Extremely Neutron 

Deficient Nuclei 169Ir and 110Xe

Tal och musikkommunikation
svanfeldt, gunilla
Expressiveness in Virtual Talking Faces

E l E K T ROT E K n i K ,  
E l E K T RO n i K O cH F OTO n i K

Elektronik och datorsystem
Huang, Jinliang
Adaptation in Multiple Input Multiple Output Systems 

with Channel State Information at Transmitter

Rodriguez de llera gonzal, delia
Automatic Design-Space Exploration of Integrated 

Multi-Standard Wireless Radio Receivers

Elektrotekniska system
austrin, lars R
On Magnetic Amplifiers in Aircraft Applications

broström, Elin
Ice Storm Modelling in Transmission System 

Reliability Calculations

dubickas, valentinas
On-line Time Domain Reflectometry Diagnostics 

of Medium Voltage XLPE Power Cables

Hansson, Jörgen
Analysis and Control of a Hybrid Vehicle Powered 

by a Free-Piston Energy Converter

modéer, Tomas
Modeling and Testing of Line Start Permanent Magnet 

Motors
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Oscarsson, mattias
Modelling and Design Approaches of Magnetostrictive 

Actuators 

Ribbenfjärd, david
A lumped Element Transformer Model Including Core 

Losses and Winding Impedances

svechkarenko, dmitry
On Analytical Modeling and Design of a Novel 

Transverse Flux Generator for Offshore Wind Turbines

Taylor, nathaniel
Diagnostics of Stator Insulation by Dielectric Response 

and Variable Frequency Partial Discharge Measurements

xie, Hailian
Voltage Source Converters with Energy Storage 

Capability

Komponent och kretselektronik
Kämpe, andreas
Voltage Controlled Oscillators for Wideband Redeivers

K Em i T E K n i K

Kemiteknik
Elm svensson, Erik
Nanomaterials for High-Temperature Catalytic 

Combustion

Fillman, benny
System Studies of MCFC Power Plants

grimm, alejandro
Environmentally Friendly Utilization of Biomass

Johansson, david
Kinetic Modelling of Autoignition Phenomena

nilsson, marita
Hydrogen Generation from Dimethyl Ether 

by Autothermal Reforming

Wesselmark, maria
Methanol and Formic Acid Oxidising Anodes 

in Zinc Electrowinning 

Pappers och massateknologi
antonsson, stefan
The Use of Lignin Derivatives to Improve Selected Paper 

Properties 

aulin, christian
Preparation, Characterisation and Wetting 

of Fluorinated Cellulose Surfaces 

duker, Elisabeth
The use of Carboxymethyl Cellulose in Papermaking; 

Aspects on Process Integration and Strength-enhancing 

Mechanisms

gimåker, magnus
Influence of Adsorbed Polyelectrolytes and Adsorption 

Conditions on Creep Properties of Paper Sheets Made 

from Unbleached Kraft Pulp

Josefsson, Peter
Biochemical Modification of Wood Components 

svedberg, anna
Valuation of Retention/formation Relationships using 

a Laboratory Pilot-paper Mashine 

viforr, silvia
A Way of Reducing the Energy Demand in TMP 

by Shear/Compression Deformation 

Polymerteknologi
cho, sung Wo
Aging and Heat-Sealing Properties of Films Based on 

Wheat Gluten

Ekelund, maria
Long-Term Performance of Poly (vinyl chloride) Cables 

Mechanical and Electrical Performances and the Effect 

of Plasticizer Migration 

Enebro, Jonas
Characterization of Carboxymethyl Cellulose by  

MALDI-TOFMS

Höglund, anders
Controllable Degradation Product Migration from 

Biomedical Polyester-ethers

Krämer, Roland
Combustion Dynamics and Melt Dripping of Ethylene-

acrylate Copolymer Composites 

Römhild, stefanie
Influence of Liquid Diffusion on the Performance 

of Polymer Materials in Industrial Applications 

stjerndahl, anna
Large Scale Synthesis of Polyesters with Low Amount  

of Residual Tin

vilaplana domingo, Francisco Javier
Modelling the Degradation Processes in High-impact 

Polystyrene During the First Use and Subsequent 

Recycling 

b i OT E K n i K

Bioteknik
silfversparre, gustav
Effects on E.coli Fed Batch Fermentations on 30 m3 Scale

Bioteknologi
ahrenstedt, lage
Surface Modification of Cellulose Materials from Wood 

Pulps to Artificial Blood Vessels

brinne Roos, Johanna
Electron Recombination with Small Molecular Ions

Hamberg, anders
Enzyme Selectivity as a Tool in Analytical Chemistry

Henriksson, maria
Production and Engineering of a Xyloglucan 

Endotransglycosylase from Populus Tremula x 

Tremuloides 

Hopmann, Kathrin
Quantum Chemical Studies of Epoxide-Transforming 

Enzymes

Jansson, Emil
Electronic Characterization of Molecules with 

Application to Organic Light Emitting Diodes 

liu, yanling
Electric DNA Arrays for Determination of Pathogenic 

Bacillus Cereus

markland, Katrin
Methodology for High-throughput Production of 

Soluble Recombinant Proteins in Escherichia Coli 

Rubensson, Emanuel
Sparse Matrices in Self-Consistent Field Methods

Rudberg, Elias
Fock Matrix Construction for Large Systems

Tu, guangde
Studies of Self-interaction Corrections in Density 

Functional Theory 

Winzell, anders
Analysis of Genes and Proteins Involved in Wood 

Formation

Zhao, Ke
Theoretical Study of Light-molecule Nonlinear 

Interactions

T E K n i sK m E K a n i K

Betongbyggnad
magnusson, Johan
Structural Concrete Elements Subjected to Air Blast 

Loading

skoglund, Pål
Chloride Transport and Reinforcement Corrosion in the 

Vicinity of the Transition Zone between Substrate and 

Repair Concrete

Byggnadsstatik
nurhussen, Filli
Experimental Studies on Mouse Slow and Fast Twitch 

Muscles
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Energiteknik
Furberg, Richard
Enhanced Boiling Heat Transfer from a Novel 

Nanodendritic Micro-Porous Copper Structure 

södergren, david
Öppna spisar: Metod som förhindrar öppna spisar att 

ryka in 

Tran, chi Thanh
Development, Validation and Application of an 

Effective Convectivity Model for Simulation of Melt Pool 

Heat Transfer in a Light Water Reactor Lower Head

Flygteknik
vera anders, Hanyo
User Preferred Trajectories in Commercial Aircraft 

Operation. Design and Implementation

Fordonsteknik
Jonasson, mats
Aspects of Autonomous Corner Modules as an 

Enabler for New Vehicle Chassis Solutions 

noreus, Olof
Modelling of Six-Wheeled Electric Transmission Terrain 

Vehicle

Hållfasthetslära
almgren, Karin
Stress-Transfer Mechanisms in Wood-Fibre Composites
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