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

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

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

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

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

kth bedriver sin utbildning och forskning vid fem cam-
pus i stockholmsregionen. Det centrala campus ligger i 
Stockholms innerstad invid Norra Djurgården. 

Vid AlbaNova, nära Roslagstull, bedriver kth tillsam-
mans med Stockholms universitet utbildning och forskning 
inom bioteknik och fysik. I Karolinska Institutet Science 
Park i Solna finns Science for Life Laboratory, som drivs till-
sammans med Karolinska Institutet, Stockholms universitet 
och Uppsala universitet. I Kista, i norra Stockholm, bedrivs 
utbildning och forskning inom IT-området i omedelbar när-
het till företag och forskningsinstitut i branschen. I Stock-
holms södra förorter finns kth representerat i Haninge, Fle-
mingsberg och Södertälje. Under 2015 har en större satsning 
på Södertälje inletts i samverkan med Scania, AstraZeneca, 
Södertälje kommun och med statligt stöd.

KTH i siffror 2015
UTBILDNING 
• Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
• Civilingenjör och lärarutbildning
• Åtta högskoleingenjörsutbildningar
• Ämneslärarutbildning årskurs 7–9
• Masterutbildningar och magisterutbildningar 
• Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
• Vidareutbildning, teknisk basutbildning
• 12 815 helårsstudenter, 33 procent kvinnor och 67 procent män 

(inklusive betalande studenter)
• 10 777 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
• 1 839 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet),  

31 procent kvinnor och 69 procent män
• 2 621 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingen-

jörsutbildningarna, 33 procent kvinnor och 67 procent män
• 812 nybörjare på teknisk basutbildning, 36 procent kvinnor och 

64 procent män
• 2 255 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 34 procent 

kvinnor och 66 procent män varav:
  1 062 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett  
  masterprogram
  1 193 som enbart läser ett master- eller  
  magisterprogram på KTH
• 284 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 32 procent kvinnor 

och 68 procent män
• 105 arkitektexamina, 46 procent kvinnor och 54 procent män
• 1 316 civilingenjörsexamina, 29 procent kvinnor och 71 procent 

män
• 358 högskoleingenjörsexamina, 23 procent kvinnor och 77  

procent män
• 1 487 teknologie master/magisterexamina, 31 procent kvinnor 

och 69 procent män
• 328 doktorsexamina, 31 procent kvinnor och 69 procent män
• 122 licentiatexamina, 31 procent kvinnor och 69 procent män

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

Partner i fyra programområden inom European Institute of  
Innovation and Technology (EIT)
• KIC InnoEnergy
• EIT Digital
• EIT Health
• EIT Raw Materials

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 580 mnkr  
(exklusive transfereringar):
• Vetenskapsrådet 345 mnkr
• EU 277 mnkr
• Vinnova 157 mnkr
• Wallenbergstiftelserna 138 mnkr
• Övriga statliga myndigheter 365 mnkr
• Övrig extern finansiering inklusive privata medel 298 mnkr

EKONOMI
4 786 mnkr i total omsättning (varav 435 mnkr transfereringar)
• Högskoleanslag (exklusive transfereringar)
 1 070 mnkr utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 1 132 mnkr forskning och utbildning på forskarnivå

PERSONAL
3 656 årsarbetskrafter (5 233 anställda), 1 347 kvinnor och 2 309 
män, varav
 305 professorer, 46 kvinnor och 259 män (inklusive 
 gästprofessorer och adjungerade professorer)
 283 lektorer, 62 kvinnor och 221 män 

LOKALAREA
• 276 000 m2
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Organisation
KTH:s ledning och fakultet
kth:s utbildning och forskning bedrivs av tio skolor. Under 
dessa finns avdelningar/instutitioner och centrumbild-
ningar. Skolorna är direkt underställda rektor. Varje skola 
leds av en skolchef och en ställföreträdande skolchef, och har 
en ledningsgrupp. Dessutom finns skolstrategiska råd som 
är rådgivande organ till skolchefen i vissa frågor. 

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

Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. 
Prorektor är rektors ställföreträdare. kth:s rektorsgrupp 
tar upp övergripande forsknings-, utbildnings- och kvali-
tetsfrågor. Den är sammansatt av rektor, prorektor, fakulte-
tens dekanus och prodekanus, vicerektor för forskning, 
vicerektor för samverkan, förvaltningschef samt en stude-
randerepresentant. kth har också vicerektorer för fakultets-
förnyelse och jämställdhet, internationella frågor samt håll-
bar utveckling. kth:s ledningsgrupp behandlar skolöver- 
gripande frågor och består av rektor, prorektor, vicerekto-
rerna, fakultetens dekanus och prodekanus, förvaltnings-
chef, kommunikationschef, samtliga skolchefer samt stude-
randerepresentanter.

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten samt har ett 
övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbild-
ning, forskning och samverkan. Rådet är även ett rådgi-
vande organ till rektor. För att möjliggöra och stärka fakulte-
tens tillgång till information och inflytande på processer och 

beslut finns ett fakultetskollegium. Detta kollegium har som 
främsta uppgift att möjliggöra och stärka fakultetens tillgång 
till information och inflytande på processer och beslut. Fakul-
tetsrådets utbildningsutskott har tre huvuduppgifter: över-
gripande dimensionering av utbildningsutbud på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå, beredning av kth:s arbete 
med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande utbildning 
samt beredning av kth-övergripande utveckling av regelverk 
och riktlinjer rörande utbildning. Fakultetsrådets anställ-
ningsutskott har tre huvuduppgifter: beredning och beslut 
rörande befordringsärenden, beredning och beslut rörande 
ärenden som gäller rekrytering av lärare samt beredning av 
kth:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning 
rörande läraranställningar. Fakultetsrådet har också en 
befordringsnämnd och rekryteringskommittéer.

Fakultetsrådet
Dekanus

Universitetsstyrelsen
Rektor

Rektors ledningsgrupp 

Skolchef
Ledningsgrupp

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

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

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

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

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

Skolan för informations- och 
kommunikationsteknik (ICT)
• elektronik och inbyggda system
•  industriell och medicinsk elektronik
•  integrerade komponenter och kretsar
• kommunikationssystem
• material- och nanofysik
• programvaruteknik och datorsystem

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

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

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

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

KTH:s skolor med tillhörande verksamhetsområden 
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Rektors förord
Allt fler examineras från kth:s utbildningar på alla nivåer. 
Siffrorna visar att examinationen har ökat starkt under 2015. 
Antalet civilingenjörsexamina har ökat från 1 141 år 2014 till 
1 316 för 2015. Ökningen kan förklaras av ansträngningar som 
har gjorts för att få studenter antagna före år 2007 att ta ut sin 
examen. Förutom denna engångseffekt finns också en 
underliggande positiv utveckling av genomströmningen i 
utbildningen.

Förutom civilingenjörer och arkitekter har kth examine-
rat 764 studenter som tagit en teknologie masterexamen på 
kth. De har sin grundutbildning från ett annat universitet i 
Europa eller i andra delar av världen. Antalet examina från 
de tre kategorierna civilingenjör, arkitekt och master med 
annan grundutbildning än kth:s var nästan 2 200 under 
2015. Det är en imponerande siffra och ett starkt bidrag till 
kompetensförsörjningen i Sverige.

Examinationen av doktorer nådde 2015 en ny rekordnivå 
med 328 doktorsexamina vilket kan jämföras med 279 under 
2014, vilket var rekord då. Jag förutspår att examinationen av 
doktorer kommer att vara fortsatt stark även under 2016. 
Förklaringen är kth:s forskningsexpansion under de 
senaste åren.

De senaste årens positiva utveckling av antalet sökande 
till kth:s ingenjörs- och arkitektutbildning har fortsatt 
under 2015. Trots att ungdomskullarna av 19–20-åringar 
minskar har antalet förstahandssökande till kth:s civilin-
genjörsutbildningar ökat med åtta procent och till högskole-
ingenjörsutbildningarna med tolv procent i jämförelse med 
2014. Det är också mycket glädjande att andelen kvinnor 
ökar.

Arbetet med internationalisering av utbildningen utveck-
las väl. Antalet betalande utomeuropeiska studenter och 
antalet europeiska studenter som påbörjar masterutbildning 
vid kth ökade starkt, från 877 under 2014 till 1 044 under 2015. 
Det är nu en 50/50 fördelning av civilingenjörsstudenter och 
externt rekryterade studenter på kth:s masterprogram. 
Antalet utresande utbytesstudenter (662) fortsätter att öka 
och utvecklingsplanens mål om 700 utresande år 2016 är 
inom räckhåll.

Bland forskningsinsatser från externa finansiärer under 
2015 kan nämnas två stora satsningar från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Det gäller dels 150 miljoner kronor till 
Wallenberg Wood Science Center, dels 320 miljoner kronor 
till uppbyggnaden av Wallenberg Centre for Protein 
Research (wcpr) under de kommande åtta åren. 
AstraZeneca kommer också under perioden att bidra med 80 
miljoner kronor till wcpr.

Science for Life Laboratory har haft en fortsatt positiv 
utveckling under 2015. Två internationella utvärderingar av 
Vetenskapsrådet har visat att verksamheten håller den allra 
högsta internationella nivån.

kth har också kommit ut som det främsta svenska univer-
sitetet i Vetenskapsrådets beslut om forskningsmedel inom 
naturvetenskap och teknik under 2015. Även i eu:s Horisont 
2020-program har kth under 2015 varit det mest framgångs-
rika svenska universitetet. 

Utvecklingen av antalet kvinnor i kth:s fakultet har varit 
blandad under 2015. Andelen kvinnor ökar bland professo-
rer och lektorer, men bland biträdande lektorer ser vi en tyd-
lig nedgång. Det här är speciellt bekymmersamt eftersom de 
biträdande lektorerna till stor del kommer att vara framti-
dens professorer och lektorer. Det finns all anledning att se 
över processerna för rekrytering av biträdande lektorer. 

Mot bakgrund av det utrymme som finns i kth:s myndig-
hetskapital har styrelsen beslutat om en satsning på tolv 
biträdande lektorat inom breda ämnesområden och på stra-
tegiska forsknings- och utbildningssatsningar. De biträ-
dande lektoraten har lockat mycket kvalificerade sökande 
och de flesta kommer att tillsättas under våren 2016. De nya 
strategiska satsningarna planeras också att starta under 
våren 2016.

Arbetet med att stärka kth:s samverkan med samhället 
har varit fortsatt intensivt under året. Strategiska partner-
skap har hittills slutits med tio partner. Bombardier har till-
kommit som strategisk partner under 2015. En positiv 
utveckling av kth:s insatser för innovation och entreprenör-
skap kan också konstateras. kth:s innovationskontor kom 
mycket väl ut i Vinnovas utvärdering 2015, vilket har resulte-
rat i ett större anslag.

Bland studenter finns ett tydligt ökande intresse för att 
starta eget företag. Genom studentinkubatorn Student Inc. 
erbjuds stöd till studenter som har goda idéer. Jag tycker det 
är viktigt att kth på olika sätt fångar upp det ökade intresset 
för entreprenörskap, både genom utbildningen och genom 
konkret stöd.

Arbetet med att skapa studentbostäder på kth:s campus 
vid Valhallavägen har varit högt prioriterat de senaste åren. 
Det har under 2015 blivit klart att cirka 1 000 studentbostäder 
kommer att vara på plats 2019. 

I takt med kth:s expansion pågår en intensiv utveckling 
av våra lokaler. Här kan speciellt nämnas det nya Arkitekt-
huset som fick Kasper Salin-priset samt ombyggnationen av 
kth:s entré. kth har också under 2015 tillsammans med 
Akademiska hus fått ett internationellt prestigefullt pris för 
utvecklingen av ett hållbart campus.

kth har en stabil ekonomi, en god utveckling av examina-
tionen, ett ökande antal sökande till våra utbildningar och är 
framgångsrikt i konkurrensen om externa forskningsmedel. 
Det finns all anledning att se med stor tillförsikt på de kom-
mande åren.

Peter Gudmundson
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Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

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

Mål för rekrytering
Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att intres-
sera ungdomar för kth:s utbildningar. kth har en kommu-
nikationsplattform för att främja och bredda rekryteringen 
av studenter, vilken anger vad kth bör kommunicera till 
presumtiva studenter. Plattformen ligger också till grund för 
de aktiviteter och åtgärder som planerats, eller påbörjats, för 
att bland annat åstadkomma en jämnare könsfördelning, 
minska social snedrekrytering samt stimulera mångfalden 
avseende etnisk tillhörighet. kth arbetar dessutom långsik-
tigt med ungdomar i grundskolan som målgrupp.

Högskolan har en roll i samhällsutvecklingen, vilket inne-
bär att den därför också bör spegla den mångfald som finns i 
dagens samhälle. Breddad rekrytering är något som kth 
aktivt arbetar med inför varje nytt rekryteringsår. Arbetet 
omfattar aktiviteter och möten med ungdomar med olika 
bakgrund, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet, funktions-
hinder etcetera.

Genomförda aktiviteter
I rekryteringsarbetet prioriteras det personliga mötet mel-
lan företrädare för kth och presumtiva studenter. kth har 
ett intensivt samarbete med gymnasieskolor. Detta arbete 
sker främst med så kallade studentambassadörer, cirka 45 
till antalet, som är kth:s främsta representanter i mötet med 
gymnasieelever. Studentambassadörerna representerar de 
flesta av kth:s utbildningar och campus. Valet av dem sker 
med stor omsorg där förmågan att inspirera ungdomar prio-
riteras högt. Studentambassadörerna speglar mångfalden 
på kth med avseende på kön, geografisk härkomst, etnicitet 
och social bakgrund. Alla studentambassadörer genomgår 
en bred utbildning som omfattar ungdomskommunikation, 
presentationsteknik, studentrekryterande budskap, mål-
gruppskunskap och individuell coachning.

Under 2015 genomförde kth:s studentambassadörer 140 
studentrekryterande möten med gymnasieklasser i form av 
campusbesök och skolbesök. Vid campusbesök från grund- 
och gymnasieskolor är det studentambassadörer som visar 
grupperna runt och informerar om kth.

En målgruppsundersökning visar att drygt hälften av de 
akademiskt ambitiösa eleverna vid naturvetenskapligt (na)
och tekniskt (te) program i årskurs 3, det vill säga elever 
som har minst 16 i meritvärde i sitt gymnasiebetyg, har delta-
git i någon form av personliga möten med kth. De aktiviteter 
där kth träffar flest i målgruppen är i kth:s monter på Saco 
Studentmässa i Stockholm och under gymnasiebesök där 
studentambassadörer håller seminarium. 

kth:s webbplats, utbildningskatalog och personliga 
möten, som gymnasiebesök, är de viktigaste kanalerna för 
att nå målgruppen med information inför valet av utbild-
ning. De senaste åren har kth tydligt fokuserat den   

studentrekryterande kommunikationen kring vad som hän-
der efter utbildningens slut och hur ingenjörsrollen kan se ut 
i arbetslivet. Det finns begränsad kunskap om vad en ingen-
jör är och vad han/hon arbetar med och intentionen har varit 
att försöka ge svar på dessa frågor. Till exempel har yrkes-
verksamma alumner berättat om sin utbildning och sin 
nuvarande yrkesroll. En koppling mellan utbildning och 
arbetsmarknad har på så sätt gjorts.

Webben är kth:s viktigaste kommunikationskanal och 
tillsammans med övriga digitala satsningar som sociala 
medier och studentbloggar, är detta ett sätt att göra kth till-
gängligt för fler oberoende av var i Sverige de bor. Under 2014 
inleddes en större satsning på att förändra och förbättra den 
nationella och internationella utbildningswebben och detta 
arbete har fortsatt under 2015. Det har handlat om såväl 
strukturella som innehållsmässiga förändringar, som utgår 
från systematiskt analysarbete av målgruppen och 
trafikdata. 

kth arrangerar varje år under två dagar i mars ett Öppet 
hus för att på plats i undervisningsmiljön informera om 
kth:s utbildningar. 2015 års upplaga hade cirka 1 600 besö-
kare, och enligt besöksutvärderingen upplevde 94 procent 
att de fått svar på sina frågor. Under året har kth:s studen-
tambassadörer också svarat på frågor på webben. 

Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en stu-
dent under en vanlig dags studier. Under vårterminens för-
sta månader besökte cirka 200 gymnasieelever från               
årskurs 3 kth. Av dessa var 50 procent kvinnor. Under 
rekryteringsåret 2014/2015 har kth även träffat presumtiva 
studenter på de stora utbildningsmässorna i Göteborg, 
Stockholm, Malmö, Umeå och Luleå som totalt hade 46 000 
besökare. Enligt en målgruppsundersökning besökte  
44 procent av de akademiskt ambitiösa na- och te-eleverna  
i årskurs 3 kth:s monter. 

Generellt för kth:s studentrekryterande aktiviteter är att 
cirka hälften av deltagarna är kvinnor. Cirka hälften av 
kth:s direkta målgrupp, tredjeårsgymnasister på naturve-
tenskapliga och tekniska program, är kvinnor. Enligt kth:s 
utvecklingsplan 2013–2016 är målet att öka andelen kvinnor 
bland nybörjarna på ingenjörsutbildningar. Målet är 35 pro-
cent kvinnor på civilingenjörsutbildningarna och 25 procent 
på högskoleingenjörsutbildningarna. kth har arbetat foku-
serat med detta under ett antal år och ligger vid utgången av 
2015 strax under målet. I nuläget är den största utmaningen, 
rekryteringsmässigt, att vissa inriktningar och utbildnings-
miljöer fortfarande har kraftig övervikt av män. Arbetet 
med att rekrytera kvinnor har nu till viss del styrts om mot 
de ämnesområden och utbildningar som har störst obalans. 

Samarbete med gymnasier
kth tar varje år fram en lista på cirka 100 prioriterade gym-
nasieskolor med syftet att besöka fler i kth:s målgrupp. Lis-
tan är därför baserad på betygssnitt, högskoleövergång, 
geografisk placering, antal elever, behörighet till teknisk 
utbildning och tidigare erfarenheter/samarbeten. Sedan 2014 
arbetar kth utifrån två olika prioriteringslistor: en lista för 
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skolor utanför Mälardalen, där kth erbjuder olika typer av 
mötesformer som gymnasieskolan är intresserad av, och en 
lista för skolor inom Mälardalen, där kth i första hand 
erbjuder Student för en dag och Öppet hus. 

Vetenskapens Hus drivs av kth och Stockholms universi-
tet, med Stockholms stad som långsiktig partner, och har 
som främsta syfte att öka barns och ungdomars kunskap 
och intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. 
Skolelever, från förskola till gymnasieskola, besöker loka-
lerna vid AlbaNova eller i Bergianska trädgården och utför 
experiment och aktiviteter inom biologi, fysik, kemi, mate-
matik eller teknik. Även lärarfortbildningar erbjuds inom 
dessa ämnen. Vetenskapens Hus är också värd för en mängd 
andra initiativ med syfte att öka kunskap och intresse för 
teknik, naturvetenskap och matematik. Hit hör till exempel 
Teknikåttan, Forskarfredag, First Lego League och Matte-
coach på nätet. Vetenskapens Hus möter över 60 000 elever 
och lärare per år.

KTH och studieavgifter
Sedan införandet av studieavgifter för utomeuropeiska stu-
denter 2011 har den studentrekryterande verksamheten fått 
ett nytt och bredare uppdrag.

Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är målet att antalet 
avgiftsskyldiga studenter som registreras höstterminen 2016 
ska vara 1 000. Målet är satt som en strävan att nå samma 
antal utomeuropeiska studenter som före avgiftsinförandet. 
kth har prioriterat ett antal utvalda regioner för riktade 
satsningar. Dessa är fortsatt Kina, Indien, Sydostasien och 
Brasilien. För varje region finns en person i fakulteten med 
uppdrag att öka studentutbytet med de bästa universiteten i 
sin region, att sprida kth:s varumärke samt även att skapa 
möjligheter för rekrytering av masterstudenter. Särskild 
kraft läggs på Kina för att övervinna tekniska och kommu-
nikationsmässiga hinder. För att nå betalande studenter i 
Kina har kth därför en kinesisk webbplats med utbild-
ningsinformation samt förstärkt närvaro i kinesiska sociala 
medier såsom Weibo, RenRen, WeChat med flera. 

Arbetet med studentambassadörer i form av internatio-
nella masterstudenter har vidareutvecklats under 2015. 
Dessa ambassadörer har till uppgift att fungera som kon-
taktytor för presumtiva masterstudenter, representera sitt 
tidigare lärosäte inom ramen för olika typer av digitala 
marknadsföringsaktiviteter, vara värdar vid besök på kth 
samt medverka vid andra former av aktiviteter med syfte att 
attrahera betalande studenter, med ett tydligt fokus på digi-
tala arenor.

kth har under året utvecklat sin målgruppsanpassade 
digitala kommunikation. På Facebook följer drygt 33 000 
personer vardagen vid kth. Utöver detta besvarar student-
ambassadörerna dagligen frågor från intresserade studenter 
världen över.

Under 2015 har kth deltagit på rekryteringsmässor i 
Indien, Kina, Indonesien, Singapore, Thailand och Vietnam. 

Se vidare avsnittet Internationalisering.

Efterfrågan på KTH:s utbildningar

Grundnivå
Efterfrågan på kth:s utbildningar som startar på grundnivå 
är fortsatt stor och har återigen ökat jämfört med föregående 
år. Antalet förstahandssökande till dessa utbildningar 2015 
var 6 592 (5 800). Antalet planerade platser var 2 370 (2 360). 
kth har i sin utvecklingsplan 2013–2016 målet att 2016 ha 
minst 4 000 respektive 1 000 förstahandssökande till civilin-
genjörsutbildningarna respektive högskoleingenjörsutbild-
ningarna. 2015 var antalet förstahandssökande 3 718 respek-
tive 1 061.

De mest eftersökta utbildningarna som startar på grund-
nivå var, liksom tidigare, arkitektutbildningen med 852 (880) 
och civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med 768 
(747) förstahandssökande. Det var även stort intresse för 
civilingenjörsutbildningarna i datateknik med 541 (454) och 
teknisk fysik med 364 (332) förstahandssökande. Flest första-
handssökande av högskoleingenjörsutbildningarna hade 
byggteknik och design med 268 (226). Kandidatutbildningen i 
fastighetsutveckling med fastighetsförmedling hade 256 (160) 
förstahandssökande.

Höstterminen 2014 startade kth sin första engelsksprå-
kiga utbildning på grundnivå, kandidatprogrammet i infor-
mations- och kommunikationsteknik. Under 2015 hade pro-
grammet 205 (143) förstahandssökande i den nationella 
antagningsomgången och 455 förstahandssökande i antag-
ningsomgången för engelskspråkiga utbildningarna, vilket 
visar på ett stort intresse för engelskspråkiga utbildningar 
även på grundnivå.

Avancerad nivå
Antalet ansökningar till master- och magisterutbildningar 
ökar även detta år. Antalet sökande minskade drastiskt i 
samband med införandet av studieavgifter 2011, men har 
sedan 2011 ökat från cirka 5 000 till drygt 9 400 sökande 2015. 
Av 9 425 (8 153) webbanmälningar till de engelskspråkiga 
utbildningarna på avancerad nivå inför höstterminen 2015 
var 6 708 (5 858) avgiftsskyldiga varav 2 602 (2 715) betalade 
anmälningsavgiften. Till svenskspråkiga magisterutbild-
ningar (tre utbildningar) var det 121 (153) förstahandssö-
kande.

Förutom antagning till kth:s egna utbildningar koordine-
rar kth ett masterprogram inom Erasmus+, vilket bland 
annat innebär att kth administrerar hela antagningsproces-
sen för programmet. kth samordnar också antagningen till 
det paraplyprogram med åtta olika spår som ges av eit Digi-
tal inom ramen för European Institute of Innovation and 
Technology (eit). Av de antagna påbörjar vissa studenter 
sina studier på ett annat lärosäte än kth och en del studerar 
inte alls på kth utan enbart på partneruniversiteten.

Till programmet inom Erasmus+ inkom 655 ansökningar 
och till eit-programmet 1 590 (1 688). Antalet ansökningar till 
Erasmus+ år 2014 var 1 697 och den stora skillnaden i antal 
sökande beror på att kth tidigare koordinerade antagningen 
för fem program.
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Figur	1

Totalt antal nybörjare på utbildningsprogram 2012–2015

2015 2014 2013 2012

Civilingenjörs- och arkitektutbildning 300 hp
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

 Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män
 

Totalt
Andel (%)

kvinnor/män

Arkitektutbildning 106 61/	39 110 64/36 112 65/35 140 49/51
Bioteknik 69 58/	42 70 56/44 64 52/48 68 54/46
Civilingenjör	och	lärare 58 43/	57 57 51/49 49 45/55 50 40/60
Datateknik 206 15/	85 190 16/84 192 11/89 176 13/87
Design	och	produktframtagning 115 52/	48 120 51/49 117 51/49 112 48/52
Elektroteknik 80 11/	89 82 13/87 79 8/92 72 11/89
Energi	och	miljö 82 56/	44 84 55/45 81 49/51 86 48/52
Farkostteknik 121 18/	82 110 9/91 107 17/83 111 13/87
Industriell	ekonomi 159 29/	71 170 33/67 173 36/64 162 32/68
Informationsteknik 78 22/	78 70 24/76 77 16/84 91 15/85
Kemivetenskap/Kemi	och	kemiteknik/Teknisk	kemi 71 38/	62 80 45/55 71 52/48 70 50/50
Maskinteknik 165 30/	70 157 22/78 157 27/73 157 17/83
Materialdesign 47 43/	57 50 50/50 47 28/72 45 33/67
Medicinsk	teknik 59 58/	42 57 44/56 56 61/39 58 59/41
Medieteknik 70 47/	53 70 30/70 69 51/49 69 45/55
Samhällsbyggnad 180 53/	47 173 49/51 162 40/60 157 48/52
Teknisk	fysik 137 20/	80 130 16/84 142 13/87 127 13/87
Öppen	ingång 141 28/	72 139 37/63 137 28/72 124 32/68
Delsumma 1 944 35/ 65 1 919 35/65 1 892 33/67 1 875 32/68

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Byggteknik	och	design 174 29/ 71 173 42/58 167 35/65 163 32/68
Datateknik 142 15/	85 135 13/87 136 7/93 137 9/91
Elektronik	och	datorteknik 34 6/	94 49 4/96 34 21/79 55 7/93
Elektroteknik 47 11/	89 45 7/93 39 8/92 46 11/89
Kemiteknik 47 60/	40 48 56/44 48 42/58 39 31/69
Maskinteknik 113 20/	80 129 11/89 121 10/90 101 18/82
Medicinsk	teknik	 35 46/	54 54 31/69 46 35/65 45 51/49
Teknik	och	ekonomi 85 27/	73 82 32/68 83 29/71 90 31/69
Delsumma 677 25/ 75 715 25/75 674 22/78 676 23/77

Master/magisterutbildning 
Masterutbildningar	120	hp 2 106 33/ 67 1 920 33/67 1 652 30/70 1 574 32/68

varav	tidigare	civiilingenjörsutbildning	termin	6 1	062 32/	68 1	043 33/67 969 30/70 967 34/66
Magisterutbildningar	60	hp 149 56/	44 119 43/57 146 49/51 141 43/57
Delsumma 2 255 34/ 66 2 039 33/67 1 798 31/69 1 715 33/67

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

Kandidatutbildning 180 hp 115 35/ 65 139 36/64 162 35/65 161 43/57

Högskoleutbildning 120 hp 40 13/ 87 40 43/57 49 22/78 42 26/74

Tekniskt basår, teknisk bastermin 812 36/ 64 894 33/67 818 30/70 816 33/67
TOTALT 5 848 34/ 66 5 757 33/67 5 397 31/69 5 285 32/68
Källa: Ladok
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Behörighetsgivande förutbildning
De behörighetsgivande förutbildningarna tekniskt basår 
och teknisk bastermin hade sammanlagt 2 220 (2 097) första-
handssökande under 2015. Utbildningarna startar både vår-
termin och hösttermin. Basåret på kth Campus, med start 
på höstterminen, hade 1 318 (1 212) förstahandssökande, vilket 
innebär att det är den mest eftersökta utbildningen på kth. 

All antagning till kth:s utbildningar sker i nationellt sam-
ordnade antagningsomgångar i antagningssystemet nya 
som förvaltas av Universitets- och högskolerådet (uhr). 
Även antagning till Erasmus+ genomförs via uhr:s antag-
ningssystem medan antagningen till eit Digital sker i eit:s 
system.

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

kth tilldelades från och med höstterminen 2012 medel för 
ytterligare permanenta utbildningsplatser, 150 till civilingen-
jörsutbildning och tolv till utbildningen civilingenjör och 
lärare. 2013 tilldelades kth medel motsvarande 45 perma-
nenta platser inom civilingenjörsutbildningarna och tio plat-
ser inom högskoleingenjörsutbildningarna. kth fördelade 
dessa platser till de utbildningar som haft ett ökande sök-
tryck de senaste åren.

Dimensioneringen av de utbildningar som startar på 
grundnivå bibehölls i stort sett 2015. Planeringstalet totalt för 
dessa utbildningar var marginellt högre än året innan, 2 370. 
En mindre omfördelning gjordes från högskoelingenjörs- 
och kandidatutbildningarna till civilingenjörsutbildning-
arna. Ämneslärarutbildning i teknik och ytterligare ett 
ämne för grundskolans årskurs 7–9, med 15 planerade plat-
ser kunde inte heller 2015 utnyttjas till fullo på grund av få 
sökande. Med anledning av det låga söktrycket till ämneslä-
rarutbildningen för grundskolans årskurs 7–9, i samtliga tre 
utbildningsomgångar som genomförts under åren 2013–2015, 
har kth fattat beslut om att detta program tills vidare är 
vilande. 

Inför 2015 valde kth att ytterligare öka dimensioneringen 
på avancerad nivå till totalt 700 planerade platser för master-
utbildningar och 135 för magisterutbildningar. Anledningen 
är främst att kunna möta ett ökat antal sökande från Sverige 
och resten av Europa. kth har som mål i sin utvecklingsplan 
att antalet externt rekryterade nybörjare från eu/ees/
Schweiz höstterminen 2016 ska vara 700.

Alternativt urval, matematik- och fysikprov
Till antagningen hösten 2015 använde kth matematik- och 
fysikprovet som ett alternativt urval till civilingenjörspro-
grammen teknisk fysik, elektroteknik och farkostteknik. 
Matematik- och fysikprovet konstrueras och administreras 
av Chalmers och har använts som urvalsmodell för antag-
ning till civilingenjörsprogram sedan 2007 på Chalmers och 
från 2011 på kth. 

Maximalt en tredjedel av platserna till dessa program kan 
tilldelas sökande med godkänt resultat på matematik- och 
fysikprovet. För att kunna antas måste dessutom ett minimi-
resultat på provet nås. Höstterminen 2015 antogs 42 sökande 
till teknisk fysik och en till farkostteknik. Till elektroteknik 
antogs inte någon via matematik- och fysikprovet.

Nybörjare
Under 2015 påbörjade totalt 2 621 (2 634) nybörjare i årskurs 1 stu-
dier på kth:s traditionella utbildningsprogram som leder till 
yrkesexamen, varav 1 944 (1 919) på arkitektutbildningen och 
civilingenjörsutbildningarna och 677 (715) på högskoleingenjörs-
utbildningarna. Se vidare figur 1 för ytterligare detaljer.

Antalet nybörjare inom masterutbildningarna var 2 106 
(1 920). Av dessa är 1 044 (877) nya studenter på kth:s master-
program medan 1 062 (1 043) sedan tidigare också är studen-
ter inom ett civilingenjörsprogram. Civilingenjörsutbild-
ningarnas två avslutande år är samtidigt masterprogram, 
vilket innebär att civilingenjörsstudenterna registreras som 
nybörjare på ett masterprogram när de påbörjar det fjärde 
året inom sin civilingenjörsutbildning. Magisterutbildning-
arna hade 149 (119) nybörjare.

Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade 176 
(179) nya studenter de senare delarna av civilingenjörsutbild-
ningar. Det finns även möjlighet att påbörja de senare 
delarna av ett magister- eller masterprogram, vilket 118 (98) 
studenter gjorde.

Av det totala antalet nybörjare 2015 var 34 procent kvinnor 
och 66 procent män. kth har som mål 2016 att andelen kvin-
nor av nybörjarna på civilingenjörsprogram och högskolein-
genjörsprogram ska vara minst 35 respektive 25 procent. Av 
nybörjarna på civilingenjörsprogrammen var 34 (33) procent 
kvinnor och 66 (67) procent män. Av nybörjarna på högskole-
ingenjörsprogrammen 2015 var 25 (25) procent kvinnor och 75 
(75) procent män, vilket är i nivå med utvecklingsplanens 
mål. Fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig emel-
lertid kraftigt åt mellan kth:s olika program. Se vidare 

Figur	2

Andel kvinnor och män av nybörjare 2006–2015
i procent

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

Källa:	Ladok
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Figur	3

Examina på grundnivå och avancerad nivå 2012–2015

2015 2014 2013 2012

 
Totalt

Andel (%)
kvinnor/män

 
 Totalt

Andel (%)
kvinnor/män

 
Totalt

Andel (%)
kvinnor/män

 
Totalt

Andel (%) 
kvinnor/män

Arkitektexamen 270 hp/300 hp1) 105 46/54 100 49/51 85 54/46 82 52/48

Civilingenjörsexamen 270 hp/300 hp1) 1 316 29/71 1 141 30/70 908 31/69 838 30/70
Bioteknik 43 58/42 36 53/47 28 71/29 51 67/33
Civilingenjör	och	lärare 24 67/33 27 52/48 21 43/57 19 63/37
Datateknik 168 13/87 87 13/87 70 10/90 68 4/96
Design	och	produktframtagning 76 55/45 84 58/42 93 48/52 62 47/53
Elektroteknik 85 13/87 76 13/87 44 5/95 54 11/89
Energi	och	miljö 15 53/47 0 0 0 0 0 0
Farkostteknik 120 16/84 102 11/89 62 10/90 84 7/93
Industriell	ekonomi 118 28/72 141 35/65 102 41/59 70 26/74
Informationsteknik 36 11/89 24 8/92 37 5/95 19 11/89
Kemivetenskap/Kemi	och	kemiteknik 69 49/51 55 56/44 39 49/51 54 41/59
Lantmäteri 8 50/50 8 38/62 12 25/75 3 67/33
Maskinteknik 145 25/75 127 20/80 89 28/72 79 16/84
Materialdesign 32 19/81 44 27/73 29 28/72 23 26/74
Materialteknik 2 50/50 0 0/0 1 0/100 2 0/100
Medicinsk	teknik 27 59/41 15 80/20 15 47/53 1 100/0
Medieteknik 51 39/61 38 29/71 42 31/69 19 37/63
Mikroelektronik 18 11/89 21 24/76 9 11/89 10 10/90
Samhällsbyggnad 122 41/59 123 33/67 123 49/51 130 48/52
Teknisk	fysik 130 22/78 119 21/79 83 16/84 76 25/75
Väg-	och	vattenbyggnadsteknik 7 43/57 7 43/57 8 0/100 10 30/70
ej	inom	program/ej	inriktning 20 20/80 7 43/57 1 0/100 4 25/75

Högskoleingenjörsexamen 180 hp 358 23/77 353 27/73 325 26/74 321 25/75

Teknologie masterexamen 120 hp 1 344 30/70 1 244 30/70 1 302 29/71 1 056 29/71
  varav även civilingenjörsexamen 2) 580 33/67 493 31/69 428 34/66 156 35/65
  varav utfärdad som gemensam examen 25 8/92 7 14/86 15 7/93 0 0

Teknologie magisterexamen 60 hp 106 43/57 102 40/60 103 46/54 83 41/59

Teknologie magisterexamen 240 hp 3) 28 25/75 16 25/75 18 11/89 33 30/70

Magisterexamen 90 hp 3) 9 44/56 2 100/0 5 40/60 5 60/40

Teknologie kandidatexamen 180 hp 873 37/63 757 34/66 559 36/64 347 39/61

Högskoleex amen 120 hp 37 35/65 29 17/83 66 50/50 68 49/51

1)	Examina	utfärdade	2012–2015	omfattar	både	270	och	300	hp
2)	Vid	KTH	aktuellt	år	och	tidigare
3)	Enligt	äldre	bestämmelser

Källa:	Ladok

figur1  för könsfördelning på programtyper och program, 
samt figur 2 för utveckling de senaste 10 åren.

Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civilingen-
jörsutbildningarna 2015 var 20 år, för både kvinnor och män. 
För nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna var 
medianåldern 21 år för både kvinnor och män. Medianål-

dern, för både kvinnor och män, på master- och magisterut-
bildning var 24 år. För teknisk basutbildning var medianål-
dern 21 år för båda könen. Detta är i stort sett samma nivåer 
som 2014.
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Examina
I kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 är målen för antalet 
examina 4 120 civilingenjörer, 380 arkitekter, 1 750 masterexa-
mina utan föregående studier på civilingenjörsprogram vid 
kth och 1 110 högskoleingenjörer under perioden. Under 2015 
utfärdades totalt 1 316 (1 141) civilingenjörsexamina, 105 (100) 
arkitektexamina, 764 (744) masterexamina för studenter som 
inte också tagit ut en civilingenjörsexamen på kth och 358 
(353) högskoleingenjörsexamina. Det innebär att kth gör 
bedömningen att utvecklingsplanens mål kommer att nås 
för samtliga examina.

Totalt utfärdade kth under året 1 344 (1 244) teknologie 
masterexamina. Av dessa har 580 (493) också erhållit civilin-
genjörsexamen under 2015 eller tidigare. Teknologie magis-
terexamen, 60 högskolepoäng, utfärdades till 106 (102) perso-
ner.

Antalet teknologie kandidater fortsätter att öka. Av utfär-
dade 873 (757) teknologie kandidatexamina har 711 (594) tagits 
ut av studenter på civilingenjörsprogram och 72 (82) av stu-
denter på arkitektutbildningen.

Uppgifterna ovan visar att många studenterväljer att ta ut 
flera examina grundade på samma studier. Vanligast är att 
ta ut civilingenjörsexamen i kombination med teknologie 
masterexamen och teknologie kandidatexamen. Cirka 40 
procent av dem som tog ut en civilingenjörsexamen 2015 har 
också tagit ut en eller två examina till, som grundar sig på 
samma studier. 

Andelen kvinnor bland examinerade civilingenjörer upp-
gick till 29 (30) procent och andelen män till 71 (70) procent. 
För arkitekter var andelen kvinnor 46 (49) procent och ande-
len män 54 (51) procent. Se vidare figur 3 för könsfördelning 
på programtyper och program.

kth utfärdar också masterexamina gemensamt med 
andra universitet. Antalet utfärdade examina gemensamt 
med andra universitet var 25 (7) under 2015. Bedömningen är 
att denna typ av examina kommer att fortsätta öka.

Under 2015 utfärdades 14 (14) magisterexamina och 186 (138) 
masterexamina till dem som betalat studieavgift för sina stu-
dier på kth. Dessa examina ingår i de uppgifter som redovi-
sas ovan.

Studenter som påbörjat en utbildning före 2007, enligt de 
äldre bestämmelserna i Examensordningen (högskoleför-
ordningen bilaga 2), hade enligt övergångsbestämmelserna 
till SFS 2006:1053 möjlighet att ta ut sin examen till och med 
utgången av juni 2015. För kth handlade det främst om stu-
denter på civilingenjörsprogram omfattande 270 högskole-
poäng. kth har inför tidsgränsen gjort aktiva informations-
insatser på webben samt i form av brevutskick och 
studievägledning. kth gör bedömningen att insatserna 
bidragit till att antalet examina från denna grupp tydligt 
ökade från 169 för 2014 till 397 för 2015.

Prestationer
Antalet anslagsavräknade helårsstudenter och helårspresta-
tioner i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2015 
uppgår totalt till 12 244 (12 004)respektive 10 289 (10 207). En 

viss del av examinationen för höstterminen kommer även 
fortsättningsvis att ligga sent i december. För utfallet 2015 
innebär det att 246 helårsprestationer som registrerats i 
januari 2015 hör till examination som ägde rum i december 
2014.

Av det totala antalet helårsstudenter är 93 procent kopp-
lade till utbildningsområdena teknik och naturvetenskap. 
kth har möjlighet att avräkna högst 123 helårsstudenter res-
pektive helårsprestationer mot utbildningsområdet design. 
Designområdet omfattar dock 357 helårsstudenter och 333 
helårsprestationer för 2015. De helårsstudenter och helårs-
prestationer som överstiger 123 avräknas mot utbildnings-
området teknik.

Prestationsgraden för utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå är 84 (85) procent räknat som antal helårspresta-
tioner i relation till antalet helårsstudenter. Universitets-
kanslersämbetet (ukä) har på uppdrag av regeringen tagit 
fram ett nytt sätt att mäta prestationsgraden. Det användes 
för första gången i ukä:s redovisning av prestationsgrad 
som presenterades i december 2013. Helårsprestationerna är 
där kopplade till helårsstudentregistreringar för samma 
studenter och att helårsprestationerna gjorts samma termin 
som helårsstudentregistreringen eller de tre efterföljande 
terminerna. kth har valt att behålla det traditionella sättet 
att mäta prestationsgraden, det vill säga att helårsprestatio-
nerna relateras till helårsstudenter under samma år. ukä:s 
metod innebär två års eftersläpning i redovisningen.

Utöver de anslagsavräknade prestationerna har de beta-
lande studenterna genererat 571 helårsstudenter och 488 hel-
årsprestationer under 2015. Prestationsgraden motsvarar 
den för anslagsavräknade studenter.

Andelen kvinnor av helårsstudenterna är 33 procent och 
andelen män är 67 procent. Det är i samma nivå som de 
senaste åren. Inom civilingenjörs- och arkitektutbildningen 
är andelen kvinnor 33 procent och inom högskoleingenjörs-
utbildningen är den 25 procent. Masterutbildningen har 34 
procent kvinnor och 66 procent män.

Studieförberedande kurser mellan gymnasieskola  
och högskola
kth har även under 2015 erbjudit sökande till tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade studieförbere-
dande kurser. Kurserna ska stödja nybörjare och underlätta 
övergången från gymnasieskolan till högskolan.

kth samverkar med flera andra högskolor och universitet 
i de studieförberedande kurserna i matematik. Studenterna 
registreras och examineras på det lärosäte de söker till. Kur-
serna i matematik har haft 1 748 (1 329) deltagare, vilket är en 
ökning med 32 procent. Under 2015 erbjöd kth också studie-
förberedande kurser mellan gymnasieskola och högskola i 
andra ämnen. Det gäller fysik, datateknik samt samhälls-
byggnad och arkitektur. De studieförberedande kurserna 
hade sammanlagt 3 548 (2 740) deltagare.
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Figur	4

Helårsstudenter  (HST) och prestationsgrad  (pr grad) 2012–2015
	

2015 2014 2013 2012

HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%)
Arkitektutbildning 466 89 521 91 479 87 495 94

Civilingenjörsutbildningar 270/300 hp	1)

Bioteknik 183 95 184 87 166 85 201 92
Civilingenjör	och	lärare 163 76 156 84 133 76 122 87
Datateknik 656 81 635 86 558 70 563 91
Design	och	produktframtagning 368 81 365 86 345 77 384 94
Elektroteknik 274 88 257 80 187 73 182 93
Energi	och	miljö 231 88 232 90 209 77 158 85
Farkostteknik 389 86 374 87 347 74 327 95
Industriell	ekonomi 521 88 538 85 507 75 585 90
Informationsteknik 260 85 249 86 242 75 240 79
Lantmäteri 2 276 1 114 1 160 1 56
Maskinteknik 534 88 498 89 477 85 526 92
Materialdesign 128 88 138 95 117 78 128 103
Materialteknik 1 151 0 84 0 57 0 651
Medicinsk	teknik 142 85 141 77 135 73 140 81
Medieteknik 229 97 221 86 210 82 250 88
Mikroelektronik 19 132 36 107 58 88 104 91
Samhällsbyggnad 505 92 477 93 510 86 633 93
Teknisk	fysik 460 88 468 85 437 76 457 88
Teknisk	kemi/Kemivetenskap/Kemi	och	kemiteknik 181 96 191 82 165 85 218 88
Väg-	och	vattenbyggnadsteknik 2 192 1 312 1 132 1 168
Öppen	ingång 136 80 136 85 121 78 123 84
Delsumma 5 384 87 5 297 87 4 925 78 5 342 90
	 tillkommer,	inom	masterprogram	2) 1 865 83 1 754 84 1 460 71 1 056 80

Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp
Byggteknik	och	design	 454 84 446 89 414 79 429 98
Datateknik	 309 81 300 82 273 73 290 84
Datateknik	och	elektronik 1 142 1 36 1 116 1 124
Elektronik	och	datorteknik 77 83 72 71 65 71 72 79
Elektronik	och	kommunikation 1 106 0 0 0 0 0 0
Elektroteknik 105 78 99 83 99 68 100 79
Informationssystem 0 250 0 0 0 0 0 82
IT-affärssystem 0 115 0 153 0 0 0 0
Kemiteknik	 103 76 93 80 78 79 83 85
Maskinteknik	 286 82 287 92 266 81 282 89
Medicinsk	teknik 68 76 87 77 82 79 104 72
Medieteknik 1 137 1 122 1 265 3 120
Mekatronik	och	industriell	IT 0 100 0 0 0 38 1 110
Teknik	och	ekonomi 151 84 147 85 145 85 165 85
Teknik	och	hälsa 0 100 0 0 0 0 0 320
Delsumma 1 556 82 1 532 85 1 425 78 1 530 88

Masterutbildningar 120 hp 2 869 84 2 643 87 2 269 81 2 295 89
	 varav	inom	civilingenjörsutbildning	2) 1	865 83 1	754 84 1	460 71 1	056 80

Magisterutbildning 60/90 hp 102 93 102 89 110 89 118 94

Ämneslärarutbildning 270 hp 2 39 4 46 1 55 - -

Kandidatutbildning 294 81 336 86 331 77 332 87

Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning 77 85 72 90 67 86 105 91

Tekniskt basår, teknisk bastermin 693 67 661 67 580 68 634 72

Inkommande utbytesstudenter 590 84 609 83 707 80 1134 90

Vidareutbildning 195 56 207 60 221 67 379 58

Övrigt3 15 104 19 98 26 96 14 189
Totalt 12 244 84 12 004 85 11 143 78 12 377 88

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

Källa:	Ladok
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Figur	5

Helårsstudenter (HST) 2012–2015

2015 2014 2013 2012

HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män HST
Andel (%) 

kvinnor/män
Arkitektutbildning 466 58/42 521 54/46 479 50/50 495 53/47
Civilingenjörsutbildning	270/300	hp	1) 5	384 32/68 5	297 31/69 4	925 30/70 5	342 30/70
	 tillkommer,	inom	masterprogram	2) 1	865 33/67 1	754 32/68 1	460 32/68 1	056 31/69
Högskoleingenjörsutbildning 1	556 25/75 1	532 23/77 1	425 22/78 1	530 23/77
Masterutbildning	120	hp 2	869 34/66 2	643 32/68 2	269 31/69 2	295 30/70
	 varav	inom	civilingenjörsutbildning	2) 1	865 33/67 1	754 32/68 1	460 32/68 1	056 31/69
Magisterutbildning	60/90	hp 102 50/50 102 45/55 110 45/55 118 45/55
Ämneslärarutbildning	270	hp 2 65/35 4 52/48 1 25/75 - 	-/-
Kandidatutbildning 294 42/58 336 44/56 331 41/59 332 37/63
Högskoleutbildning	120	hp,	YTH-utbildning 77 34/66 72 30/70 67 22/78 105 36/64
Tekniskt	basår,	teknisk	bastermin 693 34/66 661 33/67 580 31/69 634 33/67
Inkommande	utbytesstudenter 590 31/69 609 30/70 707 31/69 1	134 30/70
Vidareutbildning 195 39/61 207 38/62 221 35/65 379 36/64
Övrigt	3) 15 71/29 19 70/30 26 56/44 14 75/25
Totalt 12	244 33/67 12	004 32/68 11	143 31/69 12	377 31/69

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

Källa:	Ladok

Figur	6

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde 2012–2015

2015 2014 2013 2012

Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR
Design	1) 123 123 123 123 123 123 123 123
Humanistiskt 367 315 343 251 377 254 461 391
Juridiskt 47 45 50 52 52 38 76 72
Naturvetenskapligt 2	305 1	832 2	363 1	852 2	142 1	623 2	348 1	945
Samhällsvetenskapligt 295 270 349 319 363 308 465 447
Tekniskt 9	102 7	699 8	769 7	606 8	087 6	398 8	905 7	917
Verksamhetsförlagd utbildning 6 5 6 5 0 0 - -
Totalt 12	244 10	289 12	004 10	207 11	143 8	742 12	377 10	895
Avrundningseffekter	förekommer	i	tabellen
1)	Verkligt	utfall	på	utbildningsområdet	design	2015	var	357	HST	och	333	HPR.	HST	och	HPR	som	överstiger	123	redovisas	som	tekniskt	utbildningsområde

Källa:	Ladok

Figur	7

Helårsstudenterr (HST) och prestationsgrad (pr grad) studieavgiftsfinansierad utbildning 2012–2015

2015 2014 2013 2012

Utbildningsområde HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%) HST pr grad (%)
Arkitekt-	och	civilingenjörsutbildning 0 0 0 68 0 158 0 125
Högskoleingenjörsutbildning 2 64 1 48 0 62 0 0
Kandidatutbildning 1 71 0 46 0 0 0 0
Magisterutbildning 9 110 12 104 14 89 14 93
Masterutbildning 530 86 389 85 306 68 221 88
Fristående	kurser 0 85 0 212 9 58 4 90
Science without Borders 28 72 18 80 6 56 - -
Totalt 571 85 420 85 330 69 239 89

Källa:	Ladok
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Behörighetsgivande förutbildning
Tekniskt basår är en ettårig behörighetsgivande utbildning 
som vänder sig till studenter som inte nått fullständig behö-
righet till kth:s utbildningar under sina gymnasiestudier. 
Basåret sträcker sig över två terminer och ger komplette-
rande utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik och 
kemi. Det är även möjligt att endast söka till den andra ter-
minen av basåret, vilket lämpar sig speciellt för dem som 
följt gymnasieskolans teknikprogram. Godkänt resultat på 
basår eller bastermin garanterar en plats på någon av kth:s 
civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. Under 
2015 började 812 studenter på de tekniska basutbildningarna, 
att jämföra med 894 året innan. Av dessa nybörjare var 36 (33) 
procent kvinnor och 64 (67) procent män. Utfallet för 2015 är 
693 (661) helårsstudenter och 466 (440) helårsprestationer.

Av dem som började på basutbildningen höstterminen 
2014 eller vårterminen 2015 har 44 (44) procent, eller totalt 389 
(376) studenter (30 procent kvinnor och 70 procent män), fort-
satt på en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning 
vid kth under 2015. Majoriteten, 78 procent, av dem som fort-
sätter sina studier på kth har gjort det på en civilingenjörs-
utbildning.

Studentinflytande på KTH
Universitetsstyrelsen beslutade under 2013 att Tekniska 
Högskolans Studentkår (ths) får fortsatt ställning som stu-
dentkår vid hela kth från och med den 1 juli 2013 till och med 
30 juli 2016. kth och ths har sedan länge ett samarbete där 
kth:s studenter, genom ths, är representerade inom alla 
beslutande organ och i så gott som alla beredande grupper 
och arbetsgrupper. Här kan till exempel nämnas universi-
tetsstyrelse, fakultetsråd, kth:s ledningsgrupp, rektors-

grupp, utbildningsutskott, anställningsutskott, disciplin-
nämnd, skolornas strategiska råd, rekryteringskommittéer 
samt arbetsgrupper för olika utredningar. kth:s erfarenhet 
är att ths väljer studenter som representerar olika delar av 
kth samt även i möjligaste mån avspeglar social, etnisk och 
kulturell mångfald.

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

Karriär
kth Karriärs verksamhet är inriktad på två huvudområden. 
Det ena är att i egen regi erbjuda karriärutveckling för stu-
denter och det andra är att stötta kth:s skolor att själva 
erbjuda karriärutveckling för sina programstudenter. Detta 
indirekta karriärstöd sker främst i samarbete med kth:s 
studievägledare. Aktiviteter under 2015 har bland annat 
varit utveckling och start av skräddarsydd fortbildning för 
studievägledare, individuell karriärcoachning till nationella 
och internationella studenter samt lunchseminarier kring 
karriärutveckling, på engelska och svenska. 

E-lärande
Ett mål i kth:s utvecklingsplan 2013–2016 är att e-lärande ska 
vara en självklar del av kth:s utbildning. Inom området sker 
en snabb utveckling. kth har tagit fram en vision för 
e-lärande vid kth 2016. kth:s utvecklingsplan lyfter särskilt 
fram kopplingen mellan pedagogiskt utvecklingsarbete och 
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Med	helårsstudenter	(HST)	avses	antalet	studenter	som	har	påbörjat	studier	på	en	kurs	multiplicerat	med	kursens	poäng	dividerat	med	60	
Med	helårsprestationer	(HPR)	avses	antalet	godkända	poäng	på	en	kurs	eller	delkurs	dividerat	med	60	

Källa:	Ladok

Figur	8

Helårsstudenter och helårsprestationer 2001–2015
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nätbaserat lärande.
Som en del i den globala konkurrensen om de bästa stu-

denterna ingår att tillgängliggöra kurser, eller delar av kur-
ser, via nätet, vilket kräver kunskap om, och utveckling av, 
en anpassad pedagogik. Många lärare är sedan ett antal år 
aktiva inom e-lärande och fortsätter med implementering av 
e-lärande i utbildningsprogrammen. Ökad kvalitet i utbild-
ningarna ska stå i förgrunden och de digitala resurserna ska 
vara nyttiga och enkla att använda. Till stöd för utveck-
lingen av e-lärande investerar kth också i infrastruktur. 
kth har under 2015 etablerat ett förvaltningsobjekt som 
organiserar stödet för e-lärande, genomfört en upphandling 
av en ny lärplattform, samt startat arbetet med att ta fram 
kth:s första Massive Open Online Course (mooc). Under 
året har det högskolepedagogiska stödet innefattat framta-
gande av en kommunikationsplan, lansering av lärar-
stödswebb på intranätet, utökning av användarstödet i sam-
verkan med IT-supporten samt genomförande av aktiviteter 
för lärare. Inom ramen för förvaltningsobjektet har kth 
utvecklat systemstöd för kursutvärdering, upphandlat pla-
giatkontrollsystem samt initierat arbete med mentometer-
system.

Laborativ utbildning i Frankrike
Under 2015 har kth erhållit cirka 3,5 mnkr i bidrag för labo-
rativ utbildning vid franska träningsreaktorer. Ett avtal 
tecknades 2010 om samarbete inom kärnteknisk utbildning 
mellan Svenskt Kärntekniskt Centrum och den franska 
kärnforskningsorganisationen French Alternative Energies 
and Atomic Energy Commission. Inom ramen för detta avtal 
bereds svenska studenter möjlighet att göra laborationer vid 
franska träningsreaktorer. Under 2015 har sammanlagt 38 
svenska studenter och nio lärare, vid olika tillfällen, gjort 
laborationer. Ett sådant kurstillfälle omfattar tre dagar.

Sfinx
Utbildningen Svenska för ingenjörer i Stockholms län 
(Sfinx) började i projektform 2008 men är sedan 2011 en sam-
ordnad utbildning som ingår i ordinarie verksamhet.

Sfinx är ett unikt samarbete mellan kth, Järfälla kom-
mun, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län och 
Sveriges Ingenjörer. Under 18 månader får ingenjörerna läsa 
svenska, från nivån svenska för invandrare till och med 
gymnasienivå, och engelska. De får också information om 
svenskt näringsliv och den svenska arbetsmarknaden. Stu-
denterna auskulterar eller tar poäng inom sitt ingenjörsom-
råde på kth parallellt med möjligheten att delta i ett mentor-
skapsprogram som Sveriges Ingenjörer ansvarar för. 
Sammantaget syftar utbildningen till att underlätta inträdet 
på den svenska arbetsmarknaden.

En tendens under 2015 är att näringslivet börjat kontakta 
Sfinx för att rekrytera personer med relevant kompetens. En 
förklaring till detta kan vara att Sfinx nu har etablerat sig 
som begrepp under de sju år som utbildningen funnits.

Cirka 120–140 studenter deltar i utbildningen varje år och 
totalt har över 650 studenter deltagit i Sfinx. Liksom under 

2014 har studenterna under 2015 i stor utsträckning auskulte-
rat på kurser på grundnivå och avancerad nivå i stället för 
att följa hela kurser. Redovisning har skett i form av rappor-
ter integrerade i svenskundervisningen och bidragit till 
betyg i svenska.

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

Utbildning på forskarnivå

Rekrytering
Utbildningen på forskarnivå vid kth är mycket attraktiv 
vilket gör att många söker till utannonserade doktorandplat-
ser. Hög konkurrens om platserna gynnar utbildningskvali-
teten. Under 2015 har kth genomfört samordnad annonse-
ring av studieplatser på forskarnivå i dagspress vid fem 
tillfällen, den senaste omgången i slutet av december, vilket 
även var fallet 2014. Syftet med samordnad annonsering är 
att synliggöra samt öka intresset för kth, både som arbets-
plats och universitet.

Under 2015 har totalt 183 anställningar som doktorand 
utannonserats. Till dessa sökte 8 802 personer, 1 783 kvinnor 
och 6 826 män. Av det totala antalet sökande har 193 inte angi-
vit kön. Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker även 
utan föregående annonsering. Det gäller då stipendiater, det 
vill säga doktorander som finansieras via samarbeten med 
industrin med flera, samt doktorander inom framför allt 
internationella utbildningssamarbeten.

Antagning
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska totalt 1 750 dokto-
rander antas under perioden. Under 2015 antogs 284 (305) 
doktorander. Andelen kvinnor av de nyantagna 2015 var 32 
(29) procent och andelen män 68 (71) procent. Av de nyan-
tagna forskarstuderande är 13 procent antagna med mål att 
avlägga licentiatexamen. Av dessa är 42 procent kvinnor och 
58 procent män. Av årets nyantagna har 44 (41) forskarstude-
rande, 32 procent kvinnor och 68 procent män, sin huvud-
sakliga verksamhet utanför högskolan och bedriver forskar-
utbildningen inom ramen för sin anställning (företags- 
doktorander). Arbetsgivaren kan vara privat eller offentlig.

Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå under 
2015 hade 34 (40) procent eller 96 (120) personer en kth-exa-
men. Bland dem är det vanligast med en civilingenjörsexa-
men. Av de nyantagna med kth-examen har 46 (38) procent 
en master- eller magisterexamen och 53 (62) procent en civil-
ingenjörsexamen. Av de nyantagna under 2015 har 47 (41) 
procent en examen från ett annat land än Sverige.

Antalet nyantagna doktorander har sjunkit, vilket inte är i 
linje med kth:s utvecklingsplan. Den mest sannolika förkla-
ringen är ökade kostnader för studiefinansiering. Vidare har 
kth betydligt färre studerande på masterprogram, utan 
föregående antagning till civilingenjörsprogram, sedan stu-
dieavgifter infördes. Antalet nyantagna till forskarutbild-
ning med en master- eller magisterexamen från kth som 
förutbildning har minskat, från 90 år 2012, till 44 år 2015. 
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Figur	9

Nyantagna och registrerade studerande på forskarnivå 2012–2015

2015 2014 2013 2012

 
Totalt antal nyantagna per forskningsämnesgrupp
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Totalt 
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Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Biologi 1 0/100 1 0/100 1 0/100 8 63/38
Data-	och	informationsvetenskap	(Datateknik) 32 22/78 35 14/86 49 20/80 49 27/73
Ekonomi	och	näringsliv 3 67/33 12 58/42 12 33/67 38 47/53
Elektroteknik	och	elektronik 39 18/82 41 12/88 62 23/77 53 26/74
Filosofi,	etik	och	religion 2 50/50 1 0/100 1 0/100 3 0/100
Fysik 14 57/43 28 7/93 31 16/84 21 33/67
Historia	och	arkeologi 1 100/0 0 0 4 75/25 0 0
Hälsovetenskap 1 100/0 3 100/0 2 50/50 8 38/63
Industriell	bioteknik 14 50/50 20 50/50 14 57/43 15 53/47
Kemi 15 40/60 9 44/56 7 57/43 24 42/58
Kemiteknik 24 38/63 34 32/68 20 35/65 30 60/40
Konst 2 0/100 4 75/25 1 100/0 4 75/25
Maskinteknik 45 36/64 34 29/71 28 18/82 41 22/78
Matematik 9 22/78 12 25/75 6 67/33 7 14/86
Materialteknik 30 13/87 25 20/80 35 34/66 51 25/75
Medicinteknik 9 56/44 3 0/100 2 100/0 5 20/80
Naturresursteknik 6 17/83 6 33/67 4 75/25 13 23/77
Samhällsbyggnadsteknik 34 35/65 33 42/58 33 39/61 38 26/74
Utbildningsvetenskap 3 67/33 4 75/25 0 0 8 63/38
Annan	teknik 0 0 0 0 4 0/100 4 25/75
Totalt antal nyantagna 284 32/68 305 29/71 316 30/70 420 34/66

Totalt antal registrerade 2074 31/69 2168 30/70 2184 30/70 2160 29/71

2015 2014 2013 2012

 
Nyantagna till lic per forskningsämnesgrupp
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antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Biologi 0 0 0 0 0 0 6 67/33
Data-	och	informationsvetenskap	(Datateknik) 2 0/100 3 0/100 3 0/100 0 0
Ekonomi	och	näringsliv 2 100/0 0 0 1 0/100 1 0/100
Elektroteknik	och	elektronik 0 0 3 0/100 3 0/100 1 0/100
Filosofi,	etik	och	religion 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysik 0 0 4 0/100 1 0/100 7 43/57
Historia	och	arkeologi 0 0 0 0 0 0 0 0
Hälsovetenskap 0 0 0 0 0 0 4 75/25
Industriell	bioteknik 1 0/100 3 0/100 2 50/50 1 100/0
Kemi 1 100/0 0 0 2 100/0 3 100/0
Kemiteknik 2 50/50 4 25/75 7 29/71 6 67/33
Konst 0 0 2 100/0 0 0 2 50/50
Maskinteknik 0 0 5 20/80 4 0/100 9 22/78
Matematik 1 0/100 0 0 0 0 0 0
Materialteknik 5 20/80 2 0/100 4 50/50 10 20/80
Naturresursteknik 5 20/80 1 0/100 0 0 5 20/80
Samhällsbyggnadsteknik 15 47/53 10 30/70 15 47/53 15 33/67
Utbildningsvetenskap 2 100/0 2 100/0 0 0 1 100/0
Annan	teknik 0 0 0 0 1 0/100 0 0
Antagna till lic 36 42/58 39 23/77 43 33/67 71 42/58
Källa:	Ladok
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Vidare har även antalet nyantagna med en civilingenjörs-
examen från kth minskat.

Aktivitetsgrad och studiefinansiering
Av samtliga 2 074 registrerade på utbildningar på forskar-
nivå under 2015 har 1 839 doktorander haft en aktivitetsgrad 
på minst 50 procent och 2 056 en aktivitetsgrad på minst tio 
procent.

Under 2015 var doktorandanställning den fortsatt domine-
rande formen av studiefinansiering. Vid årets slut hade 1 096, 
eller 61 (63) procent av kth:s studerande på forskarnivå 
denna form av finansiering på hel- eller deltid. Av dem som 
hade doktorandanställning var 29 (30) procent kvinnor och  
71 (70) procent män.

Av de studerande på forskarnivå försörjer sig 13 procent 
genom förvärvsarbete med anknytning till utbildningen 
(företagsdoktorander), fyra procent genom annan tjänst 
inom högskolan och 14 procent genom stipendier på hel- eller 
deltid. Åtta procent finansierar, på hel- eller deltid, sina stu-
dier på annat sätt. Utbildningsbidragen har fasats ut helt 
under året. En stor del av de doktorander som har sin studie-
finansiering genom stipendier får dessa genom China Scho-
larship Council. kth har en överenskommelse med China 
Scholarship Council och har utarbetat en handläggnings-
process för antagning och registrering av dessa doktorander.

KTH:s doktorsprogram och samarbeten inom utbildning 
på forskarnivå
Doktorsprogrammen etablerades 2011 och är idag 30 stycken. 
Samtliga nya doktorander antas till ett doktorsprogram eller 
ett program som kth ger i samarbete med en eller flera par-
ter. Syftet med doktorsprogrammen är att säkra kvaliteten 
på utbildningen genom en organiserad studiestruktur. För 
att få inrätta ett doktorsprogram ställs ett antal kvalitetskrav 
när det gäller syfte, målgrupp, innehåll med mera. Under 
2015 slutfördes kth:s forskarutbildningssatsning (fus). Den 
har bland annat visat att doktorsprogrammen har stöd i 
verksamheten och att arbetet med införandet har varit 
gynnsamt för kvaliteten inom utbildning på forskarnivå. 
Mer finns att läsa i avsnittet Kvalitetsarbete.

kth har startat en kortare forskarutbildning med licenti-
atexamen som mål i nära samarbete med industrin. Verk-
samheten ska bedrivas som en forskarskola med förebild 
från Nederländerna. Under 2014 har Blekinge Tekniska Hög-
skola och Örebro universitet tillkommit som samarbetspart-
ners. Professional Licentiate of Engineering School vänder 
sig främst till yrkesverksamma som vill utbilda sig för 
ledande positioner inom forskning och utveckling. kk-stif-
telsen har beviljat finansiering för en första pilotomgång av 
programmet som startade i november 2014. Det är tretton 
deltagare totalt varav sju som är antagna på kth, två kvin-
nor och fem män. Av dessa antogs tre under 2015, en kvinna 
och två män. Deltagarna är anställda i olika företag och 
ägnar två tredjedelar av sin arbetstid åt studier inom fors-
karskolan.

Examina
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 anger 1 000 som mål för 
antalet doktorsexamina under perioden. Under 2015 exami-
nerades 328 (279) doktorer och 122 (125) licentiater. Av de exa-
minerade doktorerna är 31 (26) procent kvinnor och 69 (74) 
procent män. Av dem som avlagt licentiatexamen är 31 (30) 
procent kvinnor och 69 (70) procent män. Av det totala anta-
let doktorsexamina är 4 (5) utfärdade gemensamt med andra 
universitet.

Att avlägga en licentiatexamen som en etapp i utbild-
ningen på forskarnivå, och därigenom få en naturlig avstäm-
ning av genomförda studier, är vanligt vid kth. Av de exa-
minerade doktorerna under 2015 har 39 (38) procent tidigare 
avlagt en licentiatexamen. En teknisk licentiatexamen har 
också hög relevans för anställningar inom industrin.

Beräkningar av studietiden för studenter som avlägger en 
forskarexamen visar att nettostudietiden under 2015 är 4,3 
(4,3) år för doktorsexamen, och 2,7 (2,6) år för licentiatexa-
men. Kvinnor har något kortare nettostudietider än män för 
båda examina. Beräkningarna av studietiden är gjorda 
enligt de rutiner som tillhandahålls genom studiedokumen-
tationssystemet Ladok.

Samarbeten inom utbildningen

Förutsättningar för utbildningssamarbeten
Enligt kth:s utvecklingsplan 2013–2016 ska kth utveckla 
strukturer för utbildningssamarbeten. kth har tagit fram 
ett internt regelverk samt stöddokument och handlägg-
ningsordning. kth har även inrättat en beredningsgrupp för 
utbildningssamarbeten.

Civilingenjör och lärare
Lärarutbildningarna vid kth ges i nära samarbete med 
Stockholms universitet. Utbildningsprogrammet civilingen-
jör och lärare leder fram till såväl en civilingenjörsexamen 
som en ämneslärarexamen för gymnasieskolan i matematik 
och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik. kth har exa-
mensrätt för båda examina.

Rekryteringen till programmet har varit stabil och 2015 
hade programmet 87 förstahandssökande. Höstterminen 
2015 påbörjade 58 (57) studerande utbildningen. Andelen 
kvinnor av nybörjarna var 43 procent och andelen män 57 
procent. Under 2015 har 24 (27) studenter examinerats från 
programmet. Den alumniundersökning som genomförs 
sedan 2008, inom ett år efter att examina tagits ut från pro-
grammet, visar att cirka 30 procent arbetar inom gymnasie-
skola, grundskola eller liknande.

Ämneslärarutbildning
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 framhåller tekniklärarens 
roll i att intressera ungdomar för teknikämnet. kth har 
sedan 2012 examensrätt för ämneslärarexamen med inrikt-
ning mot arbete i årskurs 7–9 i ämnet teknik. Hösten 2013 
startade därför kth, i samarbete med Stockholms  



18  |  KTH:S ÅRSREDOVISNING 2015

U T B IL D NIN G

Figur	10

Licentiat- och doktorsexamina 2012–2015

Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp 2015 2014 2013 2012
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Totalt 
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Andel (%) 
kvinnor/män

Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Biologi 1 100/0 4 50/50 0 0 4 25/75
Data-	och	informationsvetenskap	(Datateknik) 12 25/75 12 25/75 12 50/50 2 0/100
Elektroteknik	och	elektronik 9 22/78 18 22/78 19 11/89 36 25/75
Filosofi,	etik	och	religion 1 0/100 3 33/67 2 0/100 1 0/100
Fysik 6 50/50 5 40/60 4 50/50 5 40/60
Historia	och	arkeologi 0 0 1 0/100 0 0 0 0
Hälsovetenskap 1 0/100 4 50/50 3 33/67 3 33/67
Industriell	bioteknik 0 0 2 50/50 5 40/60 3 33/67
Kemi 0 0 3 67/33 2 50/50 1 0/100
Kemiteknik 9 67/33 8 50/50 5 20/80 12 58/42
Konst 0 0 1 100/0 0 0 2 0/100
Maskinteknik 25 16/84 13 8/92 17 12/88 27 26/74
Matematik 6 0/100 5 20/80 2 0/100 4 25/75
Materialteknik 27 26/74 25 24/76 27 15/85 23 13/87
Medicinteknik 0 0 1 0/100 0 0 1 0/100
Naturresursteknik 5 40/60 4 25/75 6 50/50 8 75/25
Samhällsbyggnadsteknik 19 42/58 14 36/64 29 38/62 21 38/62
Utbildningsvetenskap 1 100/0 2 50/50 2 50/50 0 0
Totalt 122 31/69 125 30/70 135 27/73 153 30/70

Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp 2015 2014 2013 2012
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Totalt 
antal

Andel (%) 
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Totalt 
antal

Andel (%) 
kvinnor/män

Biologi 2 50/50 2 50/50 2 50/50 1 0/100
Data-	och	informationsvetenskap	(Datateknik) 26 31/69 33 33/67 16 6/94 13 38/62
Ekonomi	och	näringsliv 3 67/33 7 43/57 5 80/20 2 0/100
Elektroteknik	och	elektronik 41 12/88 53 9/91 53 19/81 39 10/90
Filosofi,	etik	och	religion 2 0/100 2 50/50 1 100/0 2 0/100
Fysik 23 39/61 17 24/76 13 15/85 14 29/71
Historia	och	arkeologi 0 0 0 0 4 25/75 0 0
Hälsovetenskap 7 43/57 3 67/33 1 0/100 6 33/67
Industriell	bioteknik 16 63/37 10 60/40 13 23/77 13 31/69
Kemi 31 42/58 19 26/74 8 63/37 20 40/60
Kemiteknik 36 39/61 28 43/57 29 45/55 15 40/60
Konst 1 0/100 1 100/0 1 0/100 4 50/50
Maskinteknik 34 24/76 32 9/91 24 8/92 30 23/77
Matematik 12 33/67 10 30/70 8 25/75 10 10/90
Materialteknik 43 28/72 31 19/81 34 24/76 34 21/79
Medicinteknik 2 0/100 0 0 4 50/50 0 0
Naturresursteknik 9 44/56 8 38/62 10 10/90 5 40/60
Samhällsbyggnadsteknik 37 24/76 23 26/74 26 31/69 23 22/78
Utbildningsvetenskap 3 33/67 0 0 0 0 0 0
Annan	teknik 0 0 0 0 0 0 4 0/100
Totalt 328 31/69 279 26/74 252 25/75 235 24/76
  varav utfärdad som gemensam examen 4 25/75 5 0/100

Källa:	Ladok
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universitet, ett nytt utbildningsprogram för att utbilda 
ämneslärare för grundskolans årskurs 7–9 inom teknik, 
matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller engelska. 
Rekryteringen till programmet är mycket liten. Förutom att 
ingå i kth:s övergripande rekryteringsaktiviteter har föl-
jande rekryteringsaktiviteter genomförts: riktat vykortsut-
skick till presumtiva studenter i regionen vilket innebar 
10 000 mottagare i ålder 20–27 år i Stockholms län, informa-
tionsträff för alla som sökt utbildningen, tre annonser i Skol-
världen, Facebook-annonsering med länk till programbe-
skrivningen, information till studie- och yrkesvägledare 
samt medverkan vid öppet hus på Stockholms universitet. 
Till höstterminen 2015 fanns tre förstahandssökande och 
fem studerande påbörjade utbildningen, tre kvinnor och två 
män. Det totala antalet sökande var 43. Många kurser samlä-
ses med studenterna på utbildningsprogrammet civilingen-
jör och lärare samt med andra ingenjörsutbildningar. Stu-
denterna kan ta ut en kandidatexamen i teknik med 
inriktning mot teknisk kommunikation efter tre års studier. 
Från höstterminen 2016 är programmet vilande och ingen 
antagning kommer att ske. kth kommer att fortsätta bidra 
till lärarutbildningen inom teknikämnet i samarbete med 
Stockholms universitet.

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

Utbildningen har fokus på skärningspunkten mellan 
konst, teknik och design. De första doktoranderna antogs 
under 2014. Fem doktorander följer för närvarande program-
met. Kurser inom programmet ges både vid kth och vid 
Konstfack. Vidare har ett fördjupat samarbete inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå inletts. För att erbjuda 
doktorander, handledare och forskare en bra gemensam 
miljö planeras för etablering av en centrumbildning i samver-
kan mellan kth, Konstfack och andra konstnärliga högsko-
lor. Under 2016 ska denna verksamhet komma igång.

Övriga samarbeten
kth och Stockholms universitet ingick 2012 en överenskom-
melse om gemensam utbildning på masternivå i matematik 
som ska leda till gemensam examen. Hösten 2015 påbörjade 
41 (16) studenter programmet och sju kth-studenter tog ut 
examen.

Ett trepartssamarbete inom utbildning mellan kth, Karo-
linska Institutet och Stockholms universitet har etablerats 
med utgångspunkt från Science for Life Laboratory (SciLi-
feLab) i Stockholm. Utbildningssamarbetet sker inom ramen 
för ett masterprogram som ska leda till gemensam examen. 
Höstterminen 2015 antogs de första sex studenterna till pro-
grammet. 

kth och Mittuniversitetet träffade i januari 2011 en över-
enskommelse för att tillsammans stärka civilingenjörsut-
bildningen. Överenskommelsen gäller till och med 2017. 
Samarbetet innebär att studerande, efter tre inledande år 
inom civilingenjörsutbildningen som Mittuniversitetet 
ansvarar för, kan fortsätta på vissa masterprogram på kth. 
Höstterminen 2015 påbörjade 6 (14) studenter från Mittuni-
versitetet masterprogram på kth.

Figur	11

Licentiat- och doktorsexamina 2004–2015

	 Doktorsexamen
	 Licentiatexamen

Källa:	Ladok
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Internationalisering
Målsättningar
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 slår fast att kth ska stärka 
sin position som ett av Europas främsta tekniska universitet. 
kth verkar på en internationell marknad och ska konkur-
rera med andra excellenta universitet om de bästa forskarna 
och studenterna. kth är redan ett mångkulturellt lärosäte 
där nationaliteter och kulturer möts. kth ska även arbeta 
aktivt för att studenterna i större utsträckning förlägger en 
del av utbildningen utomlands.

Utvecklingsplanen anger följande kvantitativa mål för vad 
kth ska uppnå inom internationalisering av utbildning 
2013–2016:
• antal studenter som tillbringar minst en termin vid  

utbytesuniversitet: 700 (2015: 662)
• en strävan efter att ha balans mellan in- och utresande 

utbytesstudenter
• antal avgiftsskyldiga studenter som registreras  

höstterminen 2016: 1 000 (2015: 440 nya betalande)
• antal externt rekryterade nybörjare på avancerad nivå 

från eu/ees/Schweiz som registreras höstterminen 2016: 
700 (2015: 814)

• antal internationella strategiska universitetspartners:  
12 (2015: 6)

Internationell mobilitet
De senaste åren har kth arbetat intensivt med att uppnå en 
bättre balans i studentutbytet. kth har minskat antalet inre-
sande utbytesstudenter samtidigt som förutsättningarna för 
kth:s studenter att läsa utomlands har utvecklats. Ett 
omfattande arbete med att se över hanteringen av utbytesav-
talen har genomförts och ett antal prioriterade avtalspart-
ners har identifierats, såväl inom som utom Europa. kth:s 
skolor får numera uppdrag för hur många inresande respek-
tive utresande utbytesstudenter skolan förväntas ha och de 
senaste åren har utbytet balanserats allt mer.

Den enskilt största satsningen för att öka antalet utre-
sande studenter är evenemanget kth Global, som genomför-
des för fjärde året i rad. kth Global-dagarna erbjöd en mässa 
med inbjudna partneruniversitet, informationsmöten och 
talkshower med mera. Därutöver har olika informationsmö-
ten och en blogg, som lyfter fram utvalda studenter som läser 
utomlands, bidragit till att ge inblick i vad utlandsstudier 
innebär.

Administrativa processer för inresande och utresande 
studenter har setts över för att öka enhetlighet och transpa-
rens för studenter och anställda vid skolorna, framför allt 
kopplat till systemstödet Mobility Online. För att öka antalet 
attraktiva utbytesplatser vid engelskspråkiga universitet 
har avtal slutits med universitet i bland annat Singapore.

kth:s målsättning är att 700 studenter ska läsa minst en 
termin utomlands inom ramen för sin utbildning. Under 2015 
påbörjade sammanlagt 662 (635) studenter studier utomlands. 
Av dem studerade 51 (50) procent vid ett universitet utanför 
eu/ees/Schweiz. De vanligaste länderna för utlandsstudier 
var Singapore, Frankrike, USA, Australien och Tyskland.

Under året påbörjade 962 (946) utbytesstudenter studier 
vid kth. Inom Europa kom flest studenter från universitet i 
Tyskland, Frankrike och Schweiz. Av samtliga inresande 
utbytesstudenter kom 38 (38) procent från länder utanför eu/
ees/Schweiz, varav flest från Singapore, usa och Kina. kth 
har förmånen att samarbeta med välrenommerade universi-
tet och intresset för utbytesstudier vid kth är stort.

Utöver utbytesstudenterna har kth en relativt stor grupp 
inkommande dubbeldiplomstudenter inom särskilda samar-
betsavtal med universitet i Europa och Japan. Studenterna 
läser på kth i ett och ett halvt till två år för att sedan ta ut en 
civilingenjörsexamen från kth och en likvärdig examen 
från sitt hemuniversitet. Under året påbörjade 159 (117) stu-
denter sina dubbeldiplomstudier vid kth.

Intresset för olika typer av projekt utomlands fortsätter 
att vara stort, exempelvis i form av examensarbeten, och 
kth strävar efter att i högre grad kunna erbjuda stipendier 
för dessa ändamål. Under året påbörjade 37 (31) studenter 
Erasmuspraktik vid ett företag eller en organisation i 
Europa.

kth tilldelades 2015 något fler stipendier från Universitets- 
och högskolerådet (uhr) inom det Sida-finansierade stipen-
dieprogrammet Minor Field Studies (mfs). 76 ansökningar 
inkom varav 50 beviljades, jämfört med 40 föregående år. De 
destinationer som flest stipendiater reste till var Tanzania, 
Indien, Uganda, Moçambique och Kuba.

Studentmobilitet inom utbildning på forskarnivå
Det internationella inslaget i kth:s utbildning på forskar-
nivå är stort. Av de nyantagna till kth:s utbildning på fors-
karnivå 2015 har cirka 50 procent en behörighetsgivande  
examen från ett annat land än Sverige. Under året tillbring-
ade cirka 200 doktorander minst en vecka utomlands och 
ungefär lika många utländska doktorander tillbringade 
minst en vecka på kth.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter
Studieavgiften för merparten av program och kurser på 
avancerad nivå är 145 tkr per läsår, respektive 245 tkr per 
läsår inom arkitektur. Avgiftsnivån för program och kurser 
på grundnivå är 115 tkr per läsår inom samtliga områden 
utom arkitektur, där avgiften är 195 tkr per läsår. Avvikande 
avgiftsnivåer förekommer inom program som ges i samar-
bete med andra universitet.

I kth:s utvecklingsplan anges målet att 1 000 avgiftsskyl-
diga studenter registreras höstterminen 2016. I strävan mot 
målet görs stora satsningar på rekrytering och uppbyggnad 
av effektiv administration och service till de betalande stu-
denterna. Det leder till att verksamheten kring avgiftsskyl-
diga studenter hittills uppvisat ett ackumulerat underskott. 
Intäkterna ökar dock stadigt samtidigt som effektiviserings-
arbete pågår för att minska kostnaderna. kth bedömer att 
verksamheten kommer att nå balans inom ett par år.

 



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2015 | 21

IN T ERN AT I O N A L ISERIN G

Rekrytering, antagning och stipendier
Under året har kth intensifierat rekryteringsarbetet, bland 
annat med hjälp av fler studentambassadörer och bloggare 
som kommunicerar med presumtiva studenter. Vidare har 
arbetet med att hålla kontakt med sökande och antagna 
utvecklats med kontinuerliga nyhetsutskick, telefonsamtal 
och fler evenemang för antagna som ännu inte påbörjat stu-
dierna.

Under höstterminen 2015 registrerades 440 nya betalande 
studenter på kth, varav 127 kvinnor och 313 män, vilket inne-
bär en ökning med 24 procent jämfört med föregående år 
(355).

Av dessa betalande studenter hade 38 (89) tilldelats stipen-
dium finansierade av svenska eller kth-anslutna stipendie-
program: 29 (34) uhr-stipendier, två finansierade av abb, två 
finansierade av Ax:son Johnson och fem (53) genom Svenska 
institutet. kth, i likhet med många andra lärosäten, drabba-
des av den kraftiga nedskärningen i antal stipendier från 
Svenska institutet.

Av de resterande 402 studenterna kom 93 (63) respektive 34 
(20) via eu:s kunskaps- och innovationsgrupper eit Digital 
och kic InnoEnergy, medan 35 (24) studerade på kurspaket 
inom det brasilianska stipendieprogrammet Science without 
Borders.

Totalt hade kth 774 (679) terminsregistrerade betalande 
studenter under 2015, varav 220 kvinnor och 554 män. Av 
dem var 163 (203) stipendiater finansierade av svenska eller 
kth-anslutna stipendieprogram.

Separat antagning av avgiftsskyldiga studenter
Universitet och högskolor har från och med 2015 möjlighet att 
anta de avgiftsskyldiga studenterna i en separat antagnings-
omgång, vilket kth också har gjort i antagningen till eng-

elskspråkiga masterprogram. Antalet avgiftsskyldiga 
sökande som antagits är 1 103 i urval 1 och 723 i urval 2, medan 
motsvarande antal för övriga är 996 respektive 872. 

kth har kunnat implementera antagning till kurser inom 
ett Study Abroad Programme, vilket hade varit omöjligt 
utan separat antagning. 

Systemstödet i det nationella antagningssystemet är i 

Figur	13

Studentmobilitet – vanligaste länderna 2015
Antal studenter som påbörjat utbytesstudier under året: de tio vanligaste  
länderna för utresa
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dagsläget otillräckligt. Först när systemstöd är på plats fullt 
ut kan kth vidareutveckla och effektivisera sin egen process 
för separat antagning.

Study Abroad Programmes
I syfte att hitta nya marknader, bredda rekryteringen till 
masterprogram och bidra till ett internationellt campus har 
Study Abroad Programmes implementerats. De riktar sig 
till avgiftsskyldiga studenter som är intresserade av att läsa 
en termin vid kth utan att det leder till examen. Genom till-
lämpning av separat antagning kan denna studentgrupp 
söka befintliga kurser på avancerad nivå som fristående 
kurser. I årets antagningsomgång deltog skolan för datave-
tenskap och kommunikation med nio kurser. Antagningen 
slutförs i början av 2016.

Studentservice
kth har i samarbete med Tekniska Högskolans Studentkår 
och Stockholms Akademiska Forum organiserat ankomst- 
och introduktionsservice till samtliga internationella stu-
denter inför vår- och höstterminen. Under särskilda mottag-
ningsdagar blev studenterna mötta på Arlanda och slussade 
till kth, där de kunde skriva kontrakt för bostad samt ta del 
av service och information. Introduktionen innehöll även 
informationsmöten, mottagningsceremoni i Stadshuset samt 
sociala aktiviteter.

De betalande studenterna erbjöds, utöver den grundläg-
gande ankomst- och introduktionsservicen, bland annat 
bostadsgaranti, kostnadsfri primärvård, ett utökat försäk-
ringsskydd, en förberedande kurs i engelska, en introduk-
tionskurs i svenska språket och kulturen samt medlemskap 
på en träningsanläggning.

Under 2015 har kth satsat på att ge nya studenter mer per-
sonlig och individualiserad service än tidigare. Personalen 
vid avdelningen för studentservice har träffat drygt 1 500 
studenter för att guida dem rätt i kontakten med myndighe-
ter och institutioner i det svenska samhället.

En organisationsförändring inom avdelningen för            
studentservice trädde i kraft under försommaren med målet 
att integrera information och service till alla studenter. Verk-
samheten är inrymd i det nya entréhuset där studenter har 
möjlighet att träffa bland annat studievägledare, bostads-
handläggare och personal från it-service.

Samarbete med Migrationsverket
kth informerar studenter om vad som gäller vid ansökan 
om uppehållstillstånd och fungerar vid behov som en länk 
mellan studenten och Migrationsverket. När Migrations-
verket tar emot en ansökan om uppehållstillstånd kontrol-
leras studentens studieavgiftsstatus i Ladok och om studen-
ten är avgiftsskyldig behandlas ansökan först när avgiften 
till kth är betald.

Samarbetet med Migrationsverket har fungerat bra, men 
handläggningstiderna har varit långa, speciellt under senvå-
ren och sommaren, vilket har resulterat i försenade besked. 
kth känner till ett mindre antal studenter som betalat       

studieavgiften men inte fått uppehållstillstånd i tid och där-
med inte kunnat påbörja studierna.

kth deltog tillsammans med övriga svenska lärosäten i en 
workshop som Migrationsverket bjöd in till. Syftet var att 
förbättra kommunikationen för att kunna minska handlägg-
ningstiderna och därmed ge bättre service till studenterna.

Prioriterade regioner
kth har sedan 2011 fokuserat internationaliseringsarbetet 
till de prioriterade regionerna Brasilien, Indien, Kina och 
Sydostasien. Syftet är att sprida kth:s varumärke, etablera 
studentutbyte med de främsta universiteten, rekrytera beta-
lande studenter och att utveckla forskningssamarbeten.

kth registrerar inte studenters nationalitet, varför upp-
gifterna om studenternas ursprung nedan baseras på var  
de har genomfört sin behörighetsgivande utbildning.

Kina
I mars 2015 arrangerade kth tillsammans med Eindhoven 
University of Technology, Zhejiang University och Shanghai 
Jiao Tong University (sjtu) konferenser på temat Energy 
Transitions: China co2 free by 2040 i Hangzhou och Shang-
hai. Forskare och doktorander från olika ämnesområden 
sammanfördes för att finna lösningar inom områden som 
förnyelsebar energi och strukturella förändringar av energi-
system.

Inom stipendiesamarbetet med China Scholarship Coun-
cil (csc) har kth under året mottagit 31 doktorander, 7 gäst-
doktorander, 2 masterstudenter, 2 postdoktorer och 4 fors-
kare.

Studentrekryteringsarbetet har under 2015 fokuserat på 
att stärka partnerskapen med kinesiska universitet för att 
uppnå en långsiktig rekrytering av studenter med goda stu-
dieresultat. De rekryteringssamarbeten som pågått under 
några år med utvalda universitet, enligt så kallad 3+2-modell, 
har utvärderats med gott resultat och kommer därför att 
fortsätta enligt befintligt tillvägagångssätt, där studenternas 
förkunskaper bedöms redan efter tre års studier på kandi-
datnivå i Kina.

Under året sökte närmare 600 studenter från Kina till ett 
masterprogram på kth (exklusive eit). 118 påbörjade studier 
på kth, varav 109 avgiftsskyldiga. Därtill kom 26 studenter 
genom rekryteringsavtal (3+2). Totalt påbörjade 144 (100) stu-
denter från Kina studier vid masterprogram på kth, varav 
135 (79) avgiftsskyldiga.

Indien
kth har nio partneruniversitet i Indien som de strategiska 
satsningarna i regionen fokuserar på. Under året har kth 
deltagit i två Erasmus Mundus Action 2-projekt (india4eu II 
och Svāgata) som främst syftar till mottagande av indiska 
stipendiater på forskarnivå.

För tredje året i rad genomfördes tävlingen kth Master’s 
Challenge för att attrahera studenter till masterprogrammen 
i trådlösa system, elkraftteknik och industriell produktut-
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veckling. Tävlingen genomfördes i samarbete med abb, For-
mulate ip och Scania. Vinsten bestod av tre stipendier för 
studier på masternivå vid kth och praktik eller examensar-
bete vid något av företagen.

Vidare har universitetsbesök och deltagande vid student-
mässor ägt rum i syfte att rekrytera studenter och diskutera 
samarbetsmöjligheter inom bland annat Erasmus+.

Under året sökte cirka 830 studenter med utbildning från 
Indien till masterprogram på kth (exklusive EIT). 110 påbör-
jade studier, varav 89 avgiftsskyldiga.

Sydostasien
Under året har kth tecknat nytt studentutbytesavtal med 
Singapore Management University och Singapore Univer-
sity of Technology and Design. kth har även förnyat ett 
Memorandum of Understanding (mou) för nus College in 
Stockholm.

I Indonesien har kth signerat ett mou med stipendieorga-
nisationen LPDP och både förnyat ett mou och tecknat ett 
samarbetsavtal inom järnvägsområdet med Institut Tekno-
logi Bandung.

Ett stort studentutbyte fortsätter med National University 
of Singapore (nus) och Nanyang Technological University 
(ntu) omfattande totalt cirka 80 terminsplatser i vardera 
riktningen. Därtill pågår utbyte inom iLead-programmet 
med nus, vilket innefattar företagspraktik samt kurser 
inom entreprenörskap med nio utresande och 13 inkom-
mande studenter under året. nus och ntu är därmed fortsatt 
kth:s största utbytespartner.

kth har deltagit på rekryteringsmässor i Indonesien, 
Singapore, Thailand och Vietnam. kth har även arrangerat 
evenemang för nyantagna från Indonesien och Thailand, 
inför deras resa till Sverige för att påbörja studierna.

Drygt 100 studenter med utbildning från Sydostasien 
ansökte till ordinarie masterprogram under 2015. 20 påbör-
jade studier, samtliga avgiftsskyldiga.

Brasilien
kth deltog för tredje gången i det brasilianska statliga sti-
pendieprogrammet Science without Borders och tog emot  
41 studenter, varav 6 på forskarnivå, vilket var en markant 
ökning jämfört med 2014 (24). Därtill har fem studenter från 
Brasilien registrerats på masterprogram, varav tre avgifts-
skyldiga.

Ett flertal resor har gjorts under året för att rekrytera stu-
denter och knyta akademiska kontakter. kth har också ini-
tierat flera nya forskningsprojekt inom ramen för samarbete 
med en brasiliansk delstatlig forskningsmyndighet. Dess-
utom besökte Brasiliens president kth med anledning av 
kth:s roll i det ökade bilaterala samarbetet mellan Sverige 
och Brasilien.

Samarbete med utländska universitet 

Strategiska samarbetspartner
kth:s utvecklingsplan 2013–2016 anger som mål att kth ska 
ha tolv internationella strategiska universitetspartners 2016.  
I dagsläget har kth beslutat att samarbeta med sex strate-
giska partner: University of Illinois at Urbana-Champaign i 
USA, Aalto-universitetet i Finland, Nanyang Technological 
University i Singapore, Shanghai Jiao Tong University i Kina, 
The Hong Kong University of Science and Technology i Hong 
Kong samt University of Tokyo i Japan. En akademisk koor-
dinator finns utsedd för varje samarbete och gemensamma 
satsningar har initierats inom såväl utbildning som forsk-
ning.

Inom den strategiska alliansen med University of Illinois 
at Urbana-Champaign, som även innefattar Karolinska 
Institutet och Stockholms universitet, pågår samarbete i 
form av exempelvis gemensamma kurser, online-utbildning 
och forskning inom bland annat regional utveckling och 
hållbarhet, mekanik, järnväg, medieteknik och energi. 
Vidare diskuterades det fortsatta samarbetet vid ett besök 
på rektorsnivå i Stockholm, med delegationer från samtliga 
lärosäten. 

I samarbetet med Nanyang Technological University har 
parterna under året lanserat ett gemensamt doktorspro-
gram, inledningsvis inom urbana system, där den första stu-
denten antogs i december. 

CLUSTER 
cluster-nätverket består av 12 tekniska universitet i 
Europa. Nätverket är en plattform och kompetensbas för 
utveckling av framtida gemensamma masterprogram, 
ansökningar inom olika eu-program och en sammanhål-
lande aktör för kontakter med eu-kommissionen. Under 2015 
har samarbetet med universitetsnätverken idea League och 
Eurotech fördjupats med syfte att samordna lobbyingaktivi-
teter på eu-nivå och skapa gemensamma projekt inom 
utbildning och forskning.

Samarbetet mellan cluster och 18 kinesiska universitet 
inom plattformen Sino-European Engineering Platform 
(s3ep) har vidareutvecklats. Universiteten inom s3ep möttes 
i oktober på Eindhoven University of Technology som en del 
i ett symposium för att fira nätverkets 25-årsjubileum.

Två undergrupper inom cluster, International Dimen-
sion och Grants and Applications Support Team, har under 
året stöttat gemensamma projektansökningar inom Eras-
mus+ och skapat ramar för internationella utbildnings-
veckor inom olika områden för medlemsuniversitetens  
personal.

Nordic Five Tech
Målet för nätverket Nordic Five Tech (n5t), bestående av 
Nordens fem största tekniska lärosäten, är att nyttja varan-
dras styrkor och därmed skapa synergieffekter inom utbild-
ning, forskning och innovation. Nätverket samarbetar under 
2015 inom fem masterprogram.
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Samarbetet har bland annat lett vidare till pedagogiskt 
utvecklingsarbete, peer review av program, erfarenhetsut-
byte och studentkårssamarbete. 

Deans Forum
kth deltar i nätverket Deans Forum tillsammans med Uni-
versity of Tokyo, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), University of California, eth Zürich, Imperial Col-
lege, en grupp av franska Grandes Écoles och ibm Watson 
Research Center. Nätverket initierades av University of 
Tokyo för att främja samarbete på global nivå om de tek-
niska lärosätenas gemensamma framtidsfrågor. I oktober 
besökte kth:s rektor University of Tokyo för att diskutera 
utveckling av samarbetet inom nätverket. Rektor medver-
kade även på Deans Forums möte vid ibm Watson Research 
Center i USA.

Magalhães
Nätverket Magalhães skapades 2005 för att marknadsföra 
studentutbyte inom teknik mellan Europa och Latinamerika 
och består idag av 35 universitet. En projektgrupp som koor-
dineras av kth skapades under året för att främja gemen-
samma projektansökningar för externfinansiering, exem-
pelvis inom Erasmus+ International Credit Mobility. Nät- 
verkets ambitioner utvidgas nu till att även omfatta forsk-
ningssamarbeten och gemensamma utbildningsprogram.

Deltagande i internationella program  
och projekt

European Institute of Innovation and Technology (EIT)
kth deltar i fyra av eit:s kunskaps- och innovationsgrupper 
(kic), inom områdena ict (eit Digital), energi (kic InnoEn-
ergy), material (eit Raw Materials) och hälsa (eit Health). 
De två sistnämnda beviljades under 2014 och verksamheten 
är under uppbyggnad. Se vidare avsnittet Forskning.

EIT Digital
Under året har eit ict Labs bytt namn till eit Digital. kth 
är koordinator för de 20 universitet som ingår i samarbetet 
kring masterskolan inom eit Digital och har fått fortsatt för-
troende att koordinera antagning, stipendiehantering och 
utveckling av masterutbildningen.

Under året antogs 771 (777) studenter och 292 (234) valde att 
registrera sig och påbörja sina studier vid något av partner-
universiteten. eit Digital har under 2015 delat ut fler stipen-
dier, vilket har inneburit att andelen egenbetalande studen-
ter har sjunkit till 13 procent (20). Övriga studenter tar emot 
någon form av stipendier eller är studenter från eu/ees/
Schweiz och därmed befriade från studieavgifter.

Studenterna kommer från 40 olika länder vilket bekräftar 
att rekryteringsbasen är bred. Andelen kvinnor är 24 pro-
cent (30) och andelen män 76 procent (70). eit Digital arbetar 
aktivt för att öka andelen kvinnor under 2016. Av de totalt 292 
studenterna påbörjade 74 (59) sina studier vid kth. Reste-

rande påbörjade sina studier vid något av de övriga 19 uni-
versiteten inom konsortiet. Efter att ha tillbringat sitt första 
läsår på något av partneruniversiteten påbörjade 45 (33) stu-
denter sitt andra läsår på kth under 2015. På kth fanns 
under året totalt 233 studenter registrerade inom eit Digital.

KIC InnoEnergy
Inom kic InnoEnergy erbjuds sju masterprogram varav kth 
deltar i fem. Hösten 2015 påbörjade 73 (56) studenter sitt första 
år på kth och 24 (12) studenter påbörjade andra året av sina 
studier. Under året fanns totalt 145 studenter registrerade på 
kth inom kic InnoEnergy.

Erasmus+
I 2015 års utlysning beviljades kth ett antal projekt som 
koordinator eller partner. Inom området kapacitetsuppbygg-
nad (Capacity Building) kommer kth att koordinera två nya 
projekt och delta i sju projekt som partner. kth beviljades 
även 34 mobilitetsstipendier för utomeuropeiskt utbyte av 
studenter och personal med universitet i Argentina, Egyp-
ten, Kazakstan och Ryssland. kth kommer också att koordi-
nera ett strategiskt partnerskap som involverar sex Clus-
ter-universitet. Projektet inriktas på att studera det extra 
värde och den ökande anställningsbarhet som är kopplad till 
program med dubbel examen. Liksom tidigare år erhöll kth 
ett stort antal stipendier för mobilitet inom Europa för stu-
dier, praktik och personalutbyte.

eu-programmet Tempus, som pågick till 2013, möjlig-
gjorde samarbete mellan eu-länder och en rad länder som 
gränsar till Europa. Påbörjade projekt och aktiviteter ingår 
numera i Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. kth medverkar 
för närvarande i 12 Tempusprojekt i Asien, Nordafrika, Mel-
lanöstern samt på västra Balkan. Projekten handlar om 
utveckling av nya utbildningar inom teknik, miljö och håll-
bar utveckling, geografiska informationssystem, geoinfor-
matik, företagssystem samt utveckling av infrastruktur för 
stöd till studenter, innovationer och universitetsförvaltning. 

Erasmus Mundus
Sammanlagt deltar kth i åtta masterprogram och fem dok-
torsprogram. Totalt 245 (262) Erasmus Mundus Action 1- 
studenter fanns registrerade under 2015.

Av de fem masterprogram som kth koordinerat under 
2015 fortsätter ett med finansiering från kic InnoEnergy. Två 
fortsätter som gemensamt masterprogram utan eu-finansie-
ring, varav det ena avböjde att fortsätta som Erasmus Mun-
dusprogram på grund av den ekonomiska risk som delta-
gandet skulle ha inneburit. Två masterprogram har 
avvecklat samarbetet.

Två av de tre doktorsprogram som kth koordinerar har 
nu haft sin sista antagningsomgång. De första disputatio-
nerna har ägt rum under hösten.

Representanter från EU:s genomförandeorgan för utbild-
ning, audiovisuella medier och kultur (eacea) gjorde ett 
platsbesök på kth i december. Syftet med besöket var att 
under två dagar träffa de personer som är involverade i 
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Erasmus Mundus och Tempus/Capacity Building för dis-
kussioner och för att uppmärksamma goda exempel.

kth har under året slutrapporterat ett Erasmus Mundus 
Action 2-projekt för mobilitet av studenter, doktorander och 
forskare mellan ett tjugotal universitet i Europa och Central-
asien. Vidare deltar kth som partner i ytterligare två projekt.

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram med 
syfte att stimulera bilaterala utbyten mellan lärosäten i Sve-
rige och utvecklingsländer. kth har för perioden 2015–2016 
beviljats åtta projekt om sammanlagt cirka 1,7 mnkr inom 
ramen för programmet.

Research Training Partnership Programme, Sida
kth har beviljats ett flertal projekt inom Sidas forsknings-
satsning på bilaterala samarbeten, med programperiod 2015–
2020. I samarbete med Makerere University i Uganda kom-
mer kth att vara aktivt i totalt tre projekt. I samarbete med 
Ardhi University och University of Dar es Salaam i Tanza-
nia kommer kth att vara aktivt i sju projekt. Inom de bilate-
rala programmen kommer kth bland annat att ta emot och 
handleda doktorander från Tanzania och Uganda och arbeta 
med uppbyggnad av masterprogram i de båda länderna.

Swedish Academic Collaboration Forum (SACF)
kth ingår i projektet Swedish Academic Collaboration 
Forum (sacf) i samarbete med Lunds universitet, Chalmers, 
Uppsala universitet, Linköpings universitet och Stockholms 
universitet. Projektet delfinansieras av stint och syftet är 
att främja samarbete inom forskning med partner i särskilt 
utvalda länder. Forskningsseminarier har under 2015 ägt 
rum i Sydkorea, Singapore och Kina. Under 2016 kommer 
seminarier att hållas i Indonesien, Brasilien och Stockholm.

Marie Skłodowska-Curie
Marie Skłodowska-Curie ingår i EU:s ramprogram Horisont 
2020 och är det viktigaste mobilitetsprogrammet för dokto-
rander och forskare. kth:s forskare har under 2015 inbjudits 
till ett stort antal ansökningar inom Marie Skłodowska-
Curie tack vare väletablerade kontaktnät och internationellt 
välkänd spetskompetens. Under 2015 beviljades sju nya pro-
jekt med kth som deltagare. Totalt var kth under året med i 
40 projekt inom programmet, varav tio som koordinator. kth 
har på institutionsnivå samarbeten med omkring 140 utländ-
ska universitet och industripartners, inom och utom Europa, 
genom projekt finansierade av Marie Skłodowska-Curie.
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Forskning
Målsättningar
I kth:s utvecklingsplan 2013–2016 fastslås att kth genom 
excellens i forskning och utbildning och i nära samverkan 
med det omgivande samhället ska stärka sin position som ett 
av Europas främsta tekniska universitet. 

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

(2015: 311 mnkr)
• 270 mnkr årlig forskningsfinansiering från svenska och 

utländska företag. (2015: 168 mnkr i bidragsintäkter och 
64mnkr erhållna uppdragsintäkter)

• 20 nya ERC-bidrag under perioden 2013–2016. 
 (2013–15: 14 ERC)
• 25 procent ökad citerings- och publiceringsgrad.
 (Publiceringar, fraktionaliserat:2012: 1 324, 2014: 1 500.
 Citeringsgrad 2012: 1,15, 2015: 1,11)

Tvär- och mångvetenskaplig forskning underlättad av stra-
tegiska forskningsplattformar, centrumbildningar och 
andra konstellationer samt ett förstklassigt stöd för att han-
tera forskningsadministrativa frågor ska bidra till att målen 
uppfylls.

Den internationella forskningsfinansieringen står för 
cirka 11 procent av forskningsintäkterna. eu är den huvud-
sakliga finansieringskällan. eu:s ramprogram Horisont 2020 
(H2020) har under 2015 kommit in på sitt andra år och antalet 
beviljade projekt ligger på en stadigt hög nivå. kth är det 
svenska universitet som erhållit både flest projekt samt 
högst intäkter från h2020 under de första ett och ett halvt 
åren av ramprogrammet. Under det kommande året kom-
mer många beviljade projekt att starta.

kth har under 2015 framgångsrikt attraherat forsknings-
medel tack vare excellenta forskningsmiljöer och spetsforsk-
ning. I Vetenskapsrådets stora utlysning inom natur- och 
teknikvetenskap var kth det lärosäte som fick flest beviljade 
projekt. Från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har kth 
fått fortsatt bidrag om 150 mnkr till Wallenberg Wood Sci-
ence Center samt 320 mnkr till uppbyggnad av ett nytt forsk-
ningscentrum kring protein, Wallenberg Centre for Protein 
Research (wcpr), tillsammans med Uppsala universitet och 
Chalmers tekniska högskola.

kth har en hög andel externfinansiering, såväl från den 
offentliga sektorn som från näringslivet både i Sverige och 
utomlands. Därutöver tillkommer finansiering från stiftel-
ser som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, med ett uttalat 
syfte att stödja excellent forskning. 

Svenska och utländska företag bidrar till en stor andel av 
den externa finansieringen genom engagemang i många 
forskningsprojekt. Den direkta finansieringen från företa-
gen, uppdragsforskning, utgör dock en mindre del motsva-
rande cirka en procent av kth:s intäkter. Företagssamarbe-
tet innebär i de flesta projektsamarbeten inte att någon 
finansiering sker från företagen, utan bygger på att de bidrar 
med arbetsinsatser i projekten. Ett växande samarbete med 
företagssektorn behöver alltså inte medföra ökade inkom-

ster från denna sektor. kth har sedan flera år arbetat med att 
skapa starka strategiska partnerskap med företag, där 
forskningsfinansieringen blir en del av samarbetet, exem-
pelvis genom centra eller genom forskningsprojekt. Andra 
sätt att stärka företagsfinansieringen är genom det fund-
raisingarbete kth gör inom ramen för Development Office, 
se avsnittet Samverkan. Därutöver sker en stor del av samar-
betet med företag inom ramen för eu:s forskningsprojekt. I 
dessa projekt finansieras kth för sin forskning direkt av eu. 

Extern forskningsfinansiering

EU-finansiering
kth har under de första åren i eu:s ramprogram Horisont 
2020 varit det mest framgångsrika svenska universitetet i att 
erhålla finansiering baserat på statistik från eu-kommissio-
nen. Bland europeiska universitet har kth varit det 16:e mest 
framgångsrika.

Horisont 2020 lägger större vikt än tidigare ramprogram 
på att forskningen ska bidra till innovationer, ekonomisk 
tillväxt och arbetstillfällen. Forskningsprojektens möjlighe-
ter att åstadkomma detta är således en betydelsefull kompo-
nent för att nå framgång. kth har under året arbetat med att 
bygga upp mer stöd kring hur de delar av forskningsansök-
ningar som rör påverkan och samverkan med samhället kan 
förbättras. Detta stöd ges i form av kurser, tematiska work-
shops anordnade av forskningsplattformarna i samarbete 
med kth:s skolor för att lyfta impactperspektivet och som 
stöd till enskilda forskare i deras respektive ansökningar, 
framför allt till dem som avser att koordinera h2020-projekt.

Under 2015 har cirka 360 ansökningar skickats in, varav 50 
beviljats. kth koordinerar fyra av dessa projekt och koordi-
natorerna är Erwin Laure, vid skolan för datavetenskap och 
kommunikation, som koordinerar två av projekten, Lihui 
Wang, vid skolan för industriell teknik och management 
samt Mark Howells, vid skolan för industriell teknik och 
management. Uppdelat på olika program i Horisont 2020 
återfinns tre av de under 2015 beviljade projekten inom erc 
(individuell banbrytande forskning), sju inom Marie 
Skłodowska Curie-projekt (forskarrörlighet), samt 40 inom 
mer traditionell forskningssamverkan som fokuserar på 
samhällsutmaningar och utveckling av teknologiområden. 

I kth:s utvecklingsplan för 2013–2016 finns målet att 20 nya 
erc-anslag ska komma kth-forskare till del under perioden. 
När ett år är kvar har kth beviljats 14 erc-anslag. Därutöver 
har ytterligare en forskare valt att flytta sitt Starting Grant 
till kth under 2015. Efter att årsredovisningen för 2014 tagits 
fram beviljades Johan Hoffman, skolan för datavetenskap 
och kommunikation, anslag inom ramen för 2014 års utlys-
ning av Proof of Concept.

Inga kth-forskare har beviljats Starting Grant 2015.  
I utlysningen för Consolidator Grant 2015 har Jonatan 
Lenells, skolan för teknikvetenskap, beviljats anslag. I utlys-
ningen för Advanced Grant 2015 har fyra kth-sökande gått 
vidare till steg 2 och resultat meddelas i mars. En kth-fors-
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kare – Frank Niklaus vid skolan för elektro- och systemtek-
nik har beviljats Proof of Concept.

En utveckling som noterats under 2015 är att erc-ansök-
ningar för Starting Grant erhållit högsta betyg utan medföl-
jande finansiering av eu. Vid kth erhöll en forskare högsta 
utvärderingsbetyg men ingen finansiering. Fyra privata 
svenska stiftelser kommer under det kommande året ge möj-
lighet till motsvarande finansiering.

kth ingår i h2020 Flagship Initiative Human Brain Project 
som under 2015 tog ett stort steg mot att övergå från förbere-
delsefas till driftsfas, då kontrakt signerades av parterna i 
oktober. Detta innebär att den budget på en miljard euro som 
finns avsatt för projektet kan börja utnyttjas kommande år.

Nationell externfinansiering 
Vetenskapsrådet (VR) har under 2015 beviljat kth bidrag om 
254 mnkr, varav 196 mnkr beviljades inom den stora utlys-
ningen, naturvetenskap och teknik. kth var därmed det 
universitet som erhöll mest medel inom nt-utlysningen och 
har en högre beviljandegrad än genomsnittet för projektbi-
dragen. Under 2015 har färre rambidrag utlysts av vr till 
skillnad från föregående år, och kth har endast beviljats 
rambidrag för projektet Röntgen Ångström där Hans Hertz, 
skolan för teknikvetenskap erhållit sju mnkr. Inom utlys-
ningen för forskningsinfrastruktur beviljades kth medel 
för ngi – Nationell infrastruktur i genomik 21 mnkr för åren 
2016 och 2017. kth ingår även i forskningsinfrastrukturen 
Myfab, med Chalmers Tekniska högskola som huvudsö-
kande, vilken beviljades medel 72 mnkr för åren 2016–19, 
nbis med Uppsala universitet som huvudsökande, vilken 
beviljades medel 23 mnkr för åren 2016–17, samt seiber med 
Naturhistoriska riksmuseet som huvudsökande, vilken 
beviljades medel 20 mnkr för åren 2016–19.

Inom utlysningen msc International Career Grant bevilja-
des Jiantong Li, skolan för informations- och kommunika-
tionsteknik, respektive Sumithra Velupillai, skolan för data-
vetenskap och kommunikation, 6 mnkr. 

kth har under 2015 beviljats flera större satsningar av 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (kaw). I december 2015 
beslutade stiftelsen att anslå 320 mnkr till ett forskningscen-
trum för proteinforskning, Wallenberg Centre for Protein 
Research (wcpr), i samverkan med Uppsala universitet och 
Chalmers tekniska högskola, utifrån en ansökan inlämnad 
av Mathias Uhlén, skolan för bioteknologi. I november biföll 
KAW en ansökan av Lars Berglund, skolan för kemiveten-
skap, om fortsatt bidrag till Wallenberg Wood Science Cen-
ter om 150 mnkr för perioden 2016–2018. 

kaw har därutöver beviljat projektanslag till Karl Henrik 
Johansson, skolan för elektro- och systemteknik, på 25 mnkr 
för projektet Engineering the Interconnected Society: Infor-
mation, Control, Interaction samt fortsättningsanslag på 25 
mnkr till Joakim Lundeberg, skolan för bioteknologi för pro-
jektet Spatial transcriptomics of the brain. Därutöver har Bo 
Wahlberg, skolan för elektro- och systemteknik, samt 
Danica Kragic Jensfelt, skolan för datavetenskap och kom-
munikation, beviljats medel upp till 24 mnkr för sina respek-

tive projekt Automatiska transportsystem samt Interaktion 
och kommunikation med autonoma agenter inom ramen för 
Wallenberg Autonomous Systems Program. Det tioåriga 
forskningsprogrammet, som omfattar Linköpings universi-
tet, Chalmers och Lunds universitet kommer stödjas med 
totalt 1,3 mdkr av kaw. Slutligen har tre unga kth-forskare 
har utsetts till Wallenberg Academy Fellows och erhåller 
mellan fem och nio mnkr under fem år för koncentrera sig på 
sin forskning. De tre forskarna är Josefin Larsson och Jonas 
Strandberg, båda vid skolan för teknikvetenskap, samt 
Dimos Dimarogonas, skolan för elektro- och systemteknik.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (ssf) har under 2015 
haft en utlysning riktad till nyckelpersoner för drift och 
utveckling av verksamheten vid forskningsinfrastrukturer. 
Detta är en ny bidragsform för att bland annat öka använd-
ningen av forskningsinfrastrukturer. Lärosätena inbjöds att 
skicka in upp till tre ansökningar och av de totalt 15 bidrags-
mottagarna beviljades Nils Nordell, skolan för informations- 
och kommunikationsteknik, Erwin Laure, skolan för data-
vetenskap och kommunikation, samt Hans Blom, skolan för 
teknikvetenskap, 15 mnkr vardera i bidrag. 

I ssf:s utlysning av rambidrag för produktionsforskning 
inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och 
data beviljades två kth-forskare anslag. Göran Stemme, 
skolan för elektro- och systemteknik, beviljades 34 mnkr för 
projektet Nästa generation laser 3d-mikrobearbetningsme-
toder och Danica Kragic Jensfelt, skolan för datavetenskap 
och kommunikation, beviljades 23 mnkr för projektet Fram-
tidens fabriker: människa-robot-samarbetssystem. Därutö-
ver ingår kth-forskare i ytterligare tre beviljade projekt med 
annat universitet som huvudsökande. 

Energimyndigheten är en viktig forskningsfinansiär som 
finansierar många mindre forskningsprojekt. Lennart 
Söder, skolan för elektro- och systemteknik, beviljades sex 
mnkr för projektet Flexibla elkunders roll i ett framtida för-
nybart kraftsystem. Formas är en annan viktig finansiär och 
exempelvis beviljades Berit Balfors, skolan för arkitektur 
och samhällsbyggnad, sju mnkr för projektet Integration av 
hållbarhetsstrategier i urbana miljöer. Övriga större bevil-
jade anslag inkluderar 12 mnkr till Anders Broström, skolan 
för industriell teknik och management, för projektet Resul-
tatbaserad styrning i akademin: praktik och identitet i 
omvandling som beviljats av Riksbankens Jubileumsfond.

Strategiska forskningsområden
kth ansvarar sedan 2010 för fem strategiska forskningsom-
råden (sfo) samt deltar i ytterligare fem sfo där annat uni-
versitet är huvudansvarig. Totalt erhåller 43 definierade mil-
jöer inom 20 strategiska forskningsområden finansiering 
direkt från regeringen. Den femåriga satsningen utvärdera-
des under 2014 och utvärderingsrapporten Evaluation of the 
Strategic Research Area Initiative 2010–2014 (isbn: 971-91-
7307-282-3) presenterades i april 2015 tillsammans med 
rekommendationer till regeringen av de utvärderande myn-
digheterna, vilka var Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, 
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Formas, Forte och Vinnova.
De fem sfo utvärderades var och en av två externa exper-

ter utifrån bedömningsgrunderna forskningsresultat, för-
måga att påverka samhället, samverkan både inom och utom 
akademin, forskningens integration i utbildningen samt 
intern styrning av den strategiska forskningsmiljön. Däref-
ter utvärderades de av en övergripande panel som fokuse-
rade på hur respektive sfo skapat mervärde, utfallet av mer-
värdet för svensk forskning samt framgång för respektive 
sfo:s strategi.

Myndigheterna rekommenderade bland annat att sfo- 
stödet skulle fortsätta, att fördelningen mellan värd- och 
medsökande universitet skulle behållas, samt att en omför-
delning av medel från vissa svagare miljöer till de starkaste 
miljöerna skulle ske. kth:s sfo-miljöer kom relativt bra ut i 
utvärderingen, men fick inte några medelstillskott i den 
omfördelning som skedde. Utvärderingen av kth:s styrning 
och användning av sfo-medlen visade att de interna proces-
serna och de val som gjorts för hur medlen skulle användas 
fungerat väl och att mervärdet för samhället varit högt. Det 
ansågs dock oklart hur ledningen använt sfo-finansieringen 
till att strategiskt stärka de svagare miljöerna.

Ytterligare en rekommendation som gavs till regeringen 
av de utvärderande myndigheterna var att regeringen skulle 
uppdra till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram 
baserade på utvärderingens resultat – med särskilt fokus på 
hur samverkan utanför akademin, kopplingen mellan sfo-
forskning och utbildning samt nyttan av forskningen för 
samhälle och näringsliv kan förbättras. Regeringen valde i 
budgetpropositionen att inte kommentera sfo-utvärdering-
ens resultat och rekommendationer. Inom ramen för en 
intern process har dock kth:s sfo ombetts att inkomma med 
åtgärdsplaner under hösten, vilket kommer leda till förbätt-
ringsåtgärder under det kommande året. Ett övergripande 
utvecklingsarbete gällande kth:s samhällspåverkan, som 
även tar in utbildningsperspektivet, sker inom ramen för 
projektet Impact 3c. Se avsnittet Samverkan. 

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
SciLifeLab är ett nationellt centrum för molekylär, livsveten-
skaplig forskning inom två teman, hälsa och miljö. Verksam-
heten omfattar nio tekniska plattformar med nationell status 
som inkluderar 35 faciliteteter, samt ytterligare nio regionala 
faciliteter. Dessa faciliteter utvecklar och tillhandahåller 
avancerade tekniker och expertis till forskare inom livsve-
tenskaper från hela Sverige. SciLifeLab utgör också en mul-
tidisciplinär livsvetenskaplig forskningsmiljö med bred 
spännvidd, både vetenskapligt och geografiskt i Sverige. 
Inom ramen för SciLifeLab:s verksamhet bedrivs även ett 
omfattande arbete med utbildning och samverkan.

SciLifeLab startade 2010 med stöd av strategiska forsknings-
medel inom molekylära biovetenskaper. Från 2013 tillkom ytter-
ligare finansiering för att etablera ett nationellt centrum för livs-
vetenskaplig forskning inklusive en nationell satsning på 
läkemedelsutveckling (förordning 2013:118). Uppbyggnaden av 

SciLifeLab är en av de största forskningssatsningarna i Sverige 
och i huvudsak lokaliserat till Stockholm och Uppsala. SciLi-
feLab drivs i samverkan mellan de fyra värduniversiteten kth, 
Karolinska Institutet (ki) , Stockholms universitet (su) och Upp-
sala universitet (uu), med kth som huvudman.

Den största satsningen vid SciLifeLab ligger inom dna-
analys (genomik), men även proteomik, bioinformatik, bio-
imaging och läkemedelsutveckling är starka områden. Faci-
liteterna kan oftast nyttjas enligt ett rakt kösystem efter 
kontroll av projektets genomförbarhet, och under 2015 har 
totalt 3 848 projekt från forskargrupper runt om i hela landet 
utförts. Sammanlagt arbetar 441 personer inom plattfor-
marna, men antalet årsarbetskrafter är något lägre.

Det mest explicita måttet på den vetenskapliga produktio-
nen är det antal publikationer som producerats av forskare 
knutna till SciLifeLab. År 2015 har antalet publikationer, 
totalt 605, ökat jämfört med tidigare år, 514 under 2014 och 
458 under 2013. Många av artiklarna är av hög internationell 
klass, under 2015 publicerades 27 artiklar i de allra bästa 
internationella tidskrifterna. SciLifeLab:s plattformar har 
under 2015 genererat data och analyser till ett stort antal 
forskningsprojekt, som drivs av forskare över hela landet, 
vilket lett till 417 publikationer. 

SciLifeLab har många samarbeten med olika aktörer inom 
exempelvis industri, hälso- och sjukvård samt myndigheter. 
Under 2015 har intresset från industrin att samverka med 
SciLifeLab vuxit och förutom det redan etablerade samarbe-
tet med AstraZeneca initierades bland andra ett samarbete 
mellan läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals och 
SciLifeLab:s plattform Klinisk diagnostik samt ett samar-
bete mellan kth, uu, Chalmers tekniska högskola och Ast-
raZeneca i form av ett nytt forskningscenter, Wallenberg 
Centre for Protein Research.

Regeringens satsning på SciLifeLab uppgår under 2015 till 
345 mnkr fördelat på 154 mnkr för nationell infrastruktur,  
41 mnkr för läkemedelsutveckling och 150 mnkr i strategiska 
forskningsmedel. Totalt 45 mnkr av de strategiska forsk-
ningsmedlen tilldelas uu direkt. 

Mer information om verksamheten vid SciLifeLab går att 
läsa i den separata årsrapporten som kth inlämnar till 
regeringen. 
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Forskningsplattformar
kth:s fem forskningsplattformar (energi, informations- och 
kommunikationsteknik, material, medicinsk och biomedi-
cinsk teknik samt transport) anknyter till kth:s strategiska 
forskningsområden. Verksamheten är nu inne på sitt sjätte 
år och har blivit en integrerad del av kth:s forskningsstruk-
tur. Plattformarna arbetar i synnerhet med att stimulera till 
eller initiera tvärvetenskapliga forskningsaktiviteter. Flera 
större aktiviteter har genomförts under året i de olika platt-
formarna och några exempel redovisas här för att visa på 
bredden i verksamheten.  

Energidialogen som anordnades av energiplattformen i 
november samlade ett stort antal interna och externa delta-
gare till kth. Årets tema var Research and Development in 
Energy Technology: Future Pathways där deltagarna disku-
terade nationella och globala visioner för energiteknik samt 
hur samarbete mellan akademi och strategiska industripart-
ners kan bana väg för utvecklingen inom energiforskning. 
ict-plattformens dag hade temat Påverkan och engagemang 
med samhället och riktade sig främst till juniora forskare 
inom ICT-området. 

Plattformen för medicinsk och biomedicinsk teknik Life 
Science and Technology (LST) arrangerade inspirationsda-
gen  Technologies for ageing and well-being med talare från 
bland annat Johns Hopkins University, USA och eHälsomyn-
digheten, där de lyfte fram teknologier för framtidens åld-
rande och välfärd. Under 2015 har LST-plattformen även 
varit mycket engagerad i uppbyggnaden av eit Health, 
medan materialplattformen varit engagerad i uppbyggnaden 
av eit Raw Materials. För mer information, se nedan under 
respektive kic. Materialplattformen har också fortsatt arbe-
tet med samordning av forskningsinfrastruktur. Slutligen 

har transportplattformen tillsammans med Road2Science 
Center varit drivande i det arbete som resulterade i att det 
strategiska innovationsprogrammet infraSweden2030 
beviljades av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
Programmet samlar de nationella nyckelaktörerna inom 
området och har som mål att öka hållbarheten i den svenska 
transportinfrastrukturen samt göra Sverige ledande inom 
innovativa infrastrukturlösningar. För den första treårspe-
rioden kommer programmet ha en budget motsvarande 
cirka 130 mnkr för utlysningar, varav hälften är finansierat 
av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och resterande 
är medfinansiering från partner.

Under året har plattformarna påbörjat arbetet med att ta 
fram en ny strategi för varje plattform som ska omfatta åren 
2016–2020. 

European Institute of Technology (EIT)
eit har fem Knowledge and Innovation Communities (kic), 
varav tre pågått sedan 2010 inom ict-, energi-, och klimatom-
rådena. De övriga två, inom material och hälsa, beviljades i 
slutet av 2014 och påbörjade sin etablering under 2015. kth 
deltar i samtliga kic förutom den inom klimatområdet.

kth:s engagemang inom eit kic är ett viktigt verktyg för 
att främja kth-forskares nätverk och samarbete med euro-
peiska forskargrupper och industripartners. Det möjliggör 
dessutom en ökad förmåga till starka eu-ansökningar och en 
högre grad av eu-finansiering för kth.

Under större delen av 2015 pågick förhandlingar mellan 
eit och samtliga kic för ett nytt övergripande samarbetsav-
tal, inte minst för att harmonisera kic-programmet med 
Horisont 2020 där eit numera ingår. Förhandlingarna ledde 

Figur	14

Professorer 2015

Nyanställda professorer (externt utlysta)
Funktionella	material
Medicinsk	bildbehandling	och	visualisering
Organisk	kemi
Proteomik	med	inriktning	mot	experiomentell	onkologi
Visualisering

Kallade till professor
Fysik

Befordrade till professor
Elektromagnetisk	fältteori
Energiteknik
Experimentell	astropartikelfysik
Funktionella	material	med	inriktning	materialkemi
Industriella	informations	och	styrsystem
Kommunikation
Kommunikationsnät	med	inriktning	mot	stokastisk	optimering	och	
lärande
Matematisk	statistik
Medieteknik

Mikrosystemteknik
Numerisk	analys
Reglerteknik	storskaliga	reglersystem
Teoretisk	fysik
Urbana	och	regionala	studier

Nyanställda gästprofessorer
Forskningspolitik
Industriell	ekonomi	med	inriktning	mot	hållbar	samhällssamverkan
Tillämpad	plasmafysik
Väg-	och	banteknik

Nyanställda adjungerade professorer
Cyberfysiska	system
Högtemperaturoxidation
Industriell	produktutveckling
Kemiteknik	med	inriktning	mot	termiska	energiprocesser
Miljösystemanalys
Nätverk	och	systemsäkerhet
Samhällsplanering	med	inriktning	mot	policy	och	hållbarhetstransitioner
Teknisk	akustik

Källa:	HR+
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mot slutet av året till ett nytt avtal som ska gälla fram till 
2021. För de nya kic inom material och hälsa har kth for-
mellt anslutit sig till avtal för uppbyggnadsarbetet.

KIC InnoEnergy
Den totala verksamheten inom InnoEnergy har fortsatt näs-
tan i samma takt som under tidigare år inom områdena inn-
ovation, utbildning och affärsutveckling. Däremot har 
svenska huvudpartners engagemang i innovationsprojekt 
minskat i takt med att de tidigare projekten avslutats och 
färre nya projekt kommit igång. Det gäller även kth, som 
trots detta fortfarande är en av de mest aktiva partnerna 
inom InnoEnergy med engagemang inom samtliga tema-

tiska områden. Flera av de projekt som avslutats har gått 
över till en kommersialiseringsfas genom de kth-forskare 
som varit involverade i dessa projekt, då det svenska 
lärarundantaget ger ip-rättigheter till forskarna. I slutet av 
året ingick kth i 16 pågående innovationsprojekt, varav  
fyra startade under året och några är i slutfasen. Även detta 
år ligger kth-forskare och studenter bakom flera startup-
bolag som fått etableringsstöd via InnoEnergy Highway 
Ventures, exempelvis Lead Cooled, Sci Break och Sol Angel. 

EIT Digital
eit ict Labs har under året bytt namn till eit Digital. Själva 
verksamheten fortsätter i stort som tidigare. Under året har 
antalet partner i eit Digital ökat från 136 til 156 och projekten 
inom eit Digital inriktats på färre och större projekt inom 
respektive delprogram, med ökad konkurrens om resurser 
som följd. kth är fortfarande enskilt största partner men 
dess andel av aktiviteterna har minskat, liksom den sam-
mantagna tekniska bredden. Området Future Networks 
utgör starkaste fokus och kth har under året startat ett tre-
årigt High Impact Initiative, i huvudsak baserat på engage-
mang från svenska och finska partner. Detta område är 
också starkt kopplat till eit Digitals program för affärsut-
veckling på Europanivå där även kth deltar tillsammans 
med sics och sting. kth tillsammans med svenska partner 
inom eit Digital anordnade även i år ett framgångsrikt event 
i Kista med en demonstration av projektresultat och finalen 
av innovationstävlingen Idea Challenge på temat Internet of 
Things.

EIT Health
Under 2015 har kth deltagit i arbetet med att etablera eit 
Health, för innovationer för hälsosamt liv och aktivt åld-
rande. kth utgör, tillsammans med lärosätena ki, su, uu och 
Köpenhamns universitet, de akademiska parterna i den 
skandinaviska noden. kth-forskare från olika områden 
(som modellering och simulering, bildgivande system, data-
analys, mikro- och nanosystem, bioteknologi och logistik) 
har bidragit till ansökan och deltagit i att identifiera de tema-
tiska områden som nu är i fokus för eit Health. Vidare har 
vicerektor för internationella frågor lett stora delar av det 
strategiskt viktiga arbetet med att utforma organisationen 
för eit Health, både på europeisk och skandinavisk nivå. 
kth:s engagemang fokuserar nu på att lyfta fram innova-
tionspotentialen hos de starka forskningsmiljöerna på kth 
inom dessa områden.

EIT Raw Materials
Under 2015 har kth deltagit i arbetet med att etablera eit 
Raw Materials som innefattar hållbar prospektering, utvin-
ning och beredning av råmaterial samt återvinning liksom 
ersättning av vissa ämnen. kth är en av huvudparterna i 
denna kic och ingår i den baltiska noden. Under 2015 har 
Raw Materials haft utlysningar inom områdena Matchma-
king and networking, Validation and acceleration och Lear-
ning and education. Störst budget finns inom Validation and 

Figur	15

Forskning 2012–2015

Publikationer 1) 2015 2014 2013 2012

Antal	refereegranskade	
vetenskapliga	publikationer 2	850	4) 2	725	5) 2	579	5) 2	340

Konferensbidrag 1) 2)

Antal	refereegranskade		
konferensbidrag	3) 1	100	4) 1	160	5) 1	284	5)

Nationellt 520
Internationellt 2	177

Uppdrag
Sakkunning
Nationellt 195 212 181 153
Internationellt 173 182 170 155

Opponent
Nationellt 129 112 99 94
Internationellt 236 164 145 143

Referee
Nationellt 190 192 244 176
Internationellt 3	692 4	119 3	782 3	367

1)		Värdena	för	2015	års	publikationer	är	uppskattade	på	basis	av	hur	
många	publikationer	som	finns	i	DiVA,	Web	of	Science	och	Scopus	
i	januari	2016	i	jämförelse	med	samma	tidsperiod	förra	året.	Vär-
dena	för	konferensbidrag	är	svårare	att	uppskatta	än	för	artiklar,	
bland	annat	på	grund	av	att	publikationsdatabaserna	som	KTH	
importerar	från	(Scopus	och	Web	of	Science)	har	en	lång	eftersläp-
ning	i	registreringen	av	konferensbidrag

2)		Uppgift	om	antal	konferensbidrag	samlades	in	från	KTH:s	skolor	
t.o.m.	2012.	Från	2013	hämtas	uppgiften	från	publikationsdataba-
sen	DiVA

3)		Antal	som	genomgått	refereegranskning	och	publicerats	som	
fullständiga	papers	i	ett	konferensmeddelande	(proceedings),	i	en	
bok	eller	i	en	serie	(från	2013)

4)		Uppgiften	är	preliminär	p.g.a.	eftersläpning	i	registreringen	i	
DiVA.	Kommer	att	uppdateras	i	årsredovisningen	för	2016

5)		Uppgifterna	har	uppdaterats	med	en	definitiv	volym	eftersom	det	
är	eftersläpning	i	registreringen	i	DiVA

Källa:	KTH:s	publikationsdatabas	DiVA	(konferensbidrag	från	2013	
och	publikationer).	Övrigt	från	KTH:s	skolor
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acceleration medan kth bedöms ha goda chanser att få medel 
inom Learning and education för att utveckla nya kurser och 
program samt att senare ge stipendier till studenter.

Centra
Centra är betydelsefulla för att utveckla konkurrenskraftiga 
forskningsmiljöer med industriellt relevanta problemställ-
ningar och för att bidra med nätverk för såväl seniora fors-
kare som doktorander. Ett centrum är en neutral samver-
kansplattform där olika parter enas om en gemensam 
verksamhetsplan och bidrar med resurser för genomföran-
det. 2015 fanns 48 centrumbildningar på kth där merparten 
var finansierade genom långsiktiga åtaganden från Vinnova, 
Energimyndigheten eller Trafikverket. 

Tre centra har under året beviljats förlängd finansiering 
från Vinnova: Centrum för transportstudier erhåller  
21 mnkr ProNova vinn Excellence Centre for Protein Tech-
nology erhåller 14 mnkr och Wireless@kth erhåller drygt  
5 mnkr. Antalet centra finansierade av Vinnova förutses 
minska under det kommande året, då färre centra kommer 
att ges finansiering i Vinnovas utlysning för kompetenscen-
ter som öppnade under hösten 2015.

Ett nytt Centrum för hållbar luftfart har etablerats i sam-
verkan mellan kth och Trafikverket samt ett antal tillkom-
mande parter. Syftet med centret är att skapa en svensk 
världsledande forskning kring styrning och drift av luftfar-
ten med hänsyn till miljön, särskilt buller. 

kth har tillsammans med Scania startat ett gemensamt 
centrum för transportforskning, Integrated Research Lab 
(ITRL), med syftet att samordna och driva långsiktig och 
integrerad transportforskning för att ta fram hållbara trans-
portlösningar. Ett nytt interimcenter, Center for Quantum 
Materials har etableras vid Nordita. Centrets syfte är att 
samla forskning inom kvantmaterial inom och utanför kth.

Omvärldsförändringar
Forskningsfinansieringen till universiteten står inför stora 
förändringar de kommande åren. Den statliga finansie-
ringen kommer sannolikt i högre grad kopplas till nationella 
utvärderingar av forskning och samverkan. Finansiering av 
stora forskningsinfrastrukturer kommer utgå från en natio-
nell behovsinventering och samverkan inom konsortier. Det 
finns ett behov att kunna visa på att forskningsfinansie-
ringen går till projekt med stor samhällelig genomslagskraft. 

Utvärderingar 
Den modell för utvärdering av forskningskvalitet och rele-
vans, samt dess koppling till en resursfördelning som pre-
mierar kvalitet och prestation (Fokus) som presenterades av 
Vetenskapsrådet i december 2014 har gått ut på remiss till 
alla universitet under hösten 2015. kth stödde i sitt remiss-
svar viktningen av de tre bedömningskomponenterna – 
vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (70 procent), kvalitetsut-
vecklande faktorer (15 procent) samt genomslag utanför 

akademin (15 procent). kth var positivt till att inkludera 
forskningens genomslag (impact) i bedömningen och beto-
nade att en hög vetenskaplig kvalitet och genomslag utanför 
akademin hänger ihop. Vidare föreslog kth i sitt remissvar 
att indelningen i forskningsområden borde göras mer finför-
delad, vilket skulle möjliggöra en mer rättvisande bedöm-
ning av stora forskningsfält inom teknikvetenskaperna, 
samt att lärosätena själva bör klassa sina organisatoriska 
enheter. Vinnovas utvärderingsuppdrag kring samverkan 
föreslås också kopplas ihop med Fokus så att parallella 
utvärderingssystem undviks. 

Formas genomförde under 2015 två analyser av forsk-
ningen inom forskningsrådets ansvarsområden, vilka 
byggde på omfattande underlag sammanställt av de 11 uni-
versitet som erhållit mest anslag från Formas under  
2008–2013. Underlaget till den första analysen innefattade all 
forskning finansierad av Formas medan den andra specifice-
rade forskning som kan bidra till att uppnå miljökvalitets-
målet En giftfri miljö. Underlaget som kth samlade in 
omfattade datainsamling samt i det första uppdraget även 
nio fallstudier av forskningens genomslag. Det andra upp-
draget omfattade även självvärderingsrapporter från de 
berörda forskningsmiljöerna. 

Forskningsinfrastrukturer 
Vetenskapsrådet beslutade i december 2014 om en ny modell 
för prioritering, finansiering och organisation av nationell 
och internationell forskningsinfrastruktur som ersätter tidi-
gare hantering. Modellen bygger på att alla universitet 
inventerar vilka behov som finns av större nationella forsk-
ningsinfrastrukturer och att de förslag som tas fram stöds av 
minst tre universitet eller organisationer, som i framtida 
konsortialavtal kommer reglera bland annat ansvar och 
kostnader. 

Det första steget i den nya modellen ägde rum under 2015, 
då kth genomförde en intern inventering av framtida behov 
av strategiska forskningsinfrastruktursatsningar, där stöd 
från fler universitet eller organisationer finns. De initiativ 
som identifierades, registrerades under september i Veten-
skapsrådets behovsinventering. Totalt registrerades 153 
forskningsinfrastrukturer nationellt, vilka därefter under 
hösten bereddes av bland annat infrastrukturreferensgrup-
pen bestående av vicerektorerna från de tio största universi-
teten. Vid beredningen har infrastrukturerna klassats uti-
från prioritet och mognadsgrad och ett fåtal bedömdes vara 
högprioriterade och mogna att utlysas 2017. 

Förändringar inom den externa  
forskningsfinansieringen
Den svenska situationen avseende forskningsfinansiering 
förändras vad gäller vilken typ av forskning som stöds, vilka 
instrument som används och vilka finansiärer som kan vara 
aktuella för kth:s forskning. Som nämnts ovan har under 
2015 stora långsiktiga anslag för grundforskning beviljats 
inom ramen för bland annat centra av Knut och Alice Wal-
lenbergs Stiftelse. Tillsammans med existerande finansie-
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ring för SciLifeLab kommer finansiering från kaw utgöra en 
betydande del av kth:s externa forskningsfinansiering. 

En parallell trend är att samverkansforskning med indu-
stri- och näringslivsparter ökar ytterligare i betydelse, för 
att främja att resultat snabbare kan tas upp. Samverkans-
forskning bidrar många gånger till att problemformule-
ringen blir mer relevant för slutanvändare och når därige-
nom en högre samhällsnytta.

Samverkan genom etablering av centra har under flera år 
ökat i betydelse för kth. Därutöver kanaliseras ofta forsk-
ningsinitiativ som växt fram genom kontakter mellan Deve-
lopment Office och privatpersoner eller företag till centrum-
satsningar, vilket kan exemplifieras med Scanias 
finansiering av Integrated Research Lab (itrl) under 2015.

Med det nya finansieringsinstrumentet Kompetenscentra 
avser Vinnova att finansiera färre centra. Sannolikt kommer 
därför ett minskat antal kth-centra att erhålla långsiktig 
finansiering av Vinnova. Det kan dock kompenseras av nya 
finansiärer.

Exportkontroll
Som första universitet i Sverige har kth tagit fram och 
utvecklat ett exportkontrollprogram. Genom omvärldsför-
ändringar har det blivit allt mer aktuellt att belysa och han-
tera frågeställningar inom området exportkontroll. kth ska 
utifrån gällande lagstiftning hantera om forskningsprojekt 
kan leda till produkter med dubbla användningsområden, 
som krigsmateriel, eller om de berör universitetets efterlev-
nad av sanktioner. Under året har därför ett utvecklingsar-
bete bedrivits om kth:s hantering av exportkontroll för nya 
forskningsprojekt. Programmet innehåller förslag till orga-
nisation och ansvarsfördelning kring arbete med exportkon-
trollrelaterade frågor, något som väntas fortgå och vidareut-
vecklas de närmaste åren. Kompetensutveckling av kth:s 
egen personal har bidragit till att två forskningshandläggare 
i dag är så kallade certifierade exportkontrollmanagers. 
Under året har även skolchefer erhållit intern utbildning i 
exportkontroll. kth har även som enda universitet ombetts 
att lämna yttrande kring förslaget till ny krigsmateriellag-
stiftning. 

Cirka 35 projekt har omfattats av exportkontroll, i form av 
olika typer av utredningar. Under året har två ärenden för-
anlett begäran om förhandsbesked från tillståndsmyndighe-
ter. För två ärenden har tillståndsansökan skett som förvän-
tas slutföras först 2016. I ett fall har kth avslutat sitt 
deltagande då det inte varit möjligt att utforma ett samarbete 
som inneburit efterlevnad av gällande sanktioner. 

Hedersdoktorer
kth:s fakultetsråd utsåg hedersdoktorer hösten 2015 med 
följande motiveringar:

Edward L. Glaeser, professor i ekonomi vid Harvard Univer-
sity, usa anses vara världens ledande urbana ekonom och en 
av världens mest framstående ekonomer i allmänhet. Han är 
den mest framstående forskaren kring det globala tillståndet 
i städer kopplat till frågor om miljö, hälsa, ekonomi, urba-
nism och nya teknologier. Hans arbete kan sägas omfatta 
hur man kan tillämpa ekonomisk teori (särskilt pristeori och 
spelteori) för att förklara människors ekonomiska och soci-
ala beteende. 

Edward L. Glaeser är publicerad i de ledande ekonomiska 
tidskrifterna i många ämnen inom forskningsområdet urba-
nekonomi. Han är redaktör för flera vetenskapliga tidskrif-
ter och har erhållit många utmärkelser. 

Stefan Hell, professor vid Max-Planck Institute for biophy-
sical chemistry, Göttingen, Tyskland, är pionjär inom ultra-
högupplöst ljusmikroskopi. Han var den som först föreslog 
hur diffraktionsbegränsningen i ljusmikroskopi kan kring-
gås, och som först realiserade konceptet experimentellt. Med 
nya ljusmikroskopiska metoder kan man erhålla bilder av 
objekt med närapå molekylär upplösning. kth och Sverige 
är tack vare samarbetet med Stefan Hell och medarbetare, 
och inte minst på grund av deras generösa sätt att dela med 
sig av kompetens och erfarenheter, väl rustade att delta i och 
även ligga i täten för denna utveckling. 

Stefan Hell är en mycket produktiv och internationellt 
uppmärksammad forskare med rader av utmärkelser. 2014 
erhöll Stefan Hell Nobelpriset i kemi tillsammans med Eric 
Betzig och W.E Moerner för deras banbrytande utveckling 
av fluorescensbaserad superupplöst mikroskopi. 

Harald Ludanek, Dr.Ing., är direktör för forskning och 
utveckling (CTO) vid Scania sedan 2012. Han har sin bak-
grund i ledande positioner inom Volkswagen och Skoda. 
Han erhöll sin doktorsexamen vid universitetet i Clausthal. 

Alltsedan han kom till Sverige har han intensivt drivit 
samarbetet med kth bland annat genom att operativt med-
verka i tillblivelsen och ledningen av itrl, Integrated Trans-
port Research Lab. Dr. Ludanek deltar även flitigt i utbild-
ning för studenter och forskarstuderande och ger genom sin 
mångåriga erfarenhet och sitt holistiska synsätt synnerligen 
viktiga bidrag till kommande generationer av utvecklare 
inom transportteknik. En aspekt som han återkommande 
lyfter fram är branschens ansvar för att utveckla mindre 
miljöbelastande transportlösningar. Han deltar ofta som 
huvudtalare och har publicerat en rad artiklar inom ett fler-
tal fält. Hans engagemang för tätt och långsiktigt samarbete 
mellan industri och akademi imponerar och inspirerar både 
kth och andra företag. 
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Jane Walerud, entreprenör, spelar en viktig roll i ekosystemet 
kring svenska startupföretag, speciellt i it-sektorn. Hon har 
som få andra lyckats med de företag hon startat och engage-
rat sig i, varav ett antal idag är extremt framgångsrika. Jane 
Walerud tar ofta rollen som hårt arbetande affärsängel i 
företagen och bidrar på så sätt med både kapital i det kri-
tiska första skedet för ett företag och med sin gedigna erfa-
renhet i att leda företag och människor. För sina gärningar 
har hon bland annat fått iva:s guldmedalj 2014. 

Jane är aktiv i startupverksamheten på kth där hon bland 
annat varit kursledare vid Stockholm Innovation & Growth 
(sting) och nu är en av medlemmarna i nätverket sting 
Business Angels (sba). Hon gav några av de första råden på 
vägen till ett av kth:s senast uppmärksammade startups, 
Volumental, för vilket hon fortfarande fungerar som rådgi-
vare. Jane Walerud är en fantastisk förebild för oss alla och 
en ledstjärna för kvinnliga entreprenörer.
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Samverkan
Strategisk samverkan
Strategisk samverkan bidrar till ökad kvalitet och relevans i 
kth:s utveckling som en ledande aktör inom utbildning och 
forskning. kth:s strategiska samverkan innebär att etablera 
och driva partnerskap, initiera olika former av personrörlig-
het, hitta nya arenor för samverkan och utveckla metoder för 
effektuppföljning. 

Strategiska partnerskap
I enlighet med kth:s utvecklingsplan har kth arbetat med 
att etablera strategiska partnerskap med företag och organi-
sationer. Under 2015 har ett nytt partnerskap etablerats med 
Bombardier. Sedan tidigare har kth upparbetat nio fram-
gångsrika partnersamarbeten medabb, Ericsson, Saab, 
Sandvik, Scania, Skanska, Stockholms läns landsting, 
Stockholms stad och Vattenfall. Varje partnerskap följs årli-
gen upp av kth:s ledning tillsammans med den operativa 
ledningen hos respektive partner. Arbetet leds av vicerektor 
för samverkan där universitetsförvaltningen bistår med 
partnerledare för respektive partnerskap. Under året har 
formella beslut fattats om att kth:s strategiska partnerskap 
ska drivas långsiktigt inom universitetsförvaltningen. En så 
kallad Director Strategic Partnership, har tillsatts med 
ansvar för partnerskapsprocessens kvalitet och stabilitet. 
Under 2015 har Ericsson gått in som partner i den hittills 
största gemensamma satsningen mellan kth och Scania, 
forskningscentret Integrated Transport Research Lab 
(itrl).

Under politikerveckan i Almedalen 2015 arrangerades 
seminariet Tillsammans för konkurrenskraft. På plats dis-
kuterade kth tillsammans med sina strategiska partner 
gemensamma initiativ och framtida möjligheter för sats-
ningar mellan universitet, näringsliv och offentlig verksam-
het. Näringsministern deltog i dialogen.  

Personrörlighet
En väsentlig del av kth:s strategiska samverkan utgörs av 
personrörligheten mellan akademi och omgivande samhälle. 
Antalet adjungerade professorer är 64, varav 12 kvinnor och 
52 män, (2014: 64, varav 9 kvinnor och 55 män). Antalet perso-
ner i kategorin affilierad fakultet är 28 (varav 7 kvinnor och 21 
män). De affilierade är inte anställda på kth och ingår därför 
inte i årsredovisningens personalsammanställning. 

Forum för adjungerad fakultet utgör en arena för diskus-
sion rörande samverkan mellan akademi, näringsliv och 
samhälle. Forumet fungerar som ett rådgivande organ till 
kth:s ledning och ett programråd bereder tre möten under 
året. Det leds av vicerektor för samverkan med projektled-
ning från kth Näringslivssamverkan.

Under 2015 har drygt 220 av kth:s lärare och forskare 
undervisat eller forskat utomlands under en period om 
minst en vecka. Omvänt har drygt 260 lärare, forskare och 
postdocs tillbringat en period om minst en vecka vid kth för 
att undervisa eller bedriva forskning. kth:s lärare och fors-
kare deltar i hög grad i internationella samarbeten med uni-
versitet världen över. I vissa fall sker samarbetena inom pro-

gram som finansieras av Sida, Svenska institutet eller eu. 
Flera av kth:s lärare och professorer är också gästprofesso-
rer vid andra universitet.

Utvecklingsprojekt och effektuppföljning
Projekt för utveckling och metoder för effektuppföljning har 
under året bedrivits i egen regi (Impact 3C) och med externa 
parter (kloss och kloss akut).

Impact 3C är ett utvecklingsprojekt som Vinnova delfi-
nansierar. Med Impact 3C fortsätter det systematiska arbetet 
med att stärka kth:s genomslag i omvärlden genom samver-
kan. Projektet ägs gemensamt av vicerektor för forskning och 
vicerektor för samverkan, och pågår fram till årsskiftet 
2016/2017. Under 2015 genomfördes en workshop i Cambridge 
för delar av kth:s ledning och kth:s skolchefer tillsammans 
med motsvarande personer vid Cambridge University. Som 
en del i arbetet har ansvariga för impact utsetts vid kth:s sko-
lor. Deras ansvar är att inom respektive skola utveckla och 
etablera strategier och genomföra prioriterade aktiviteter. 

kloss, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Sam-
verkan, var ett nationellt utvecklingsprojekt med kth som 
initiativtagare. Projektet delfinansierades av Vinnova och 
avslutades under 2015. I styrgruppen fanns representanter 
på ledningsnivå från de medverkande lärosätena (Umeå uni-
versitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Stockholms universitet, kth, Mälardalens högskola, Linkö-
pings universitet, Högskolan i Jönköping och Lunds univer-
sitet). Syftet med kloss var att öka relevans och kvalitet i 
utbildning och forskning genom att stärka de svenska läro-
sätenas förmåga att arbeta strategiskt med samverkan i det 
omgivande samhället. I november genomförde kloss en 
slutkonferens på kth med 90 deltagare. Projektet har haft 
resultatspridning på olika arenor under 2015 som till exem-
pel konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan och 
Almedalsveckan.

kloss akut är en fortsättning på kloss och startade 
våren 2015. I kloss akut ingår förutom de nio lärosäten som 
ingått i kloss även Chalmers tekniska högskola och Göte-
borgs universitet. Projektet går ut på att öppna möjligheter 
för lärare och forskare att arbeta i en organisation utanför 
lärosätet. 33 personer arbetar deltid i projektet. En forsk-
ningsledare ansvarar för uppföljning och analys av hela 
materialet. Projektet delfinansieras av Vinnova och kommer 
att slutföras under 2016. 

Vinnova fattade i december 2014 beslut om en modell för 
samverkansutvärdering. Modellen testas i två pilotstudier 
där universitet har fått anmäla intresse för att delta. kth har 
valt att delta i bägge projekten, varav pilot 1 genomförts 
under 2015. Pilot 1 fokuserade på universitetets samverkans-
strategi och implementering och byggde på självvärdering 
samt bakgrundsinformation inlämnat av universitetet. kth 
fick högsta möjliga betyg baserat på prestation och kvalitet i 
samverkan avseende samverkansstrategier och implemente-
ring. Pilot 2 avseende aktiviteter och resultat tillsammans 
med en samverkanspartsvärdering kommer genomföras 
under 2016.
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Regional samverkan

Arenor för samverkan 
Openlab är en utmaningsdriven innovationsmiljö för sam-
verkan mellan aktörer som Stockholms stad, Stockholms 
läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Karolinska 
Institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och 
kth. Målet med verksamheten är att tillsammans med 
andra organisationer, företag och medborgare hitta nya sätt 
att bidra till samhällsinnovationer i Stockholmsregionen. 
Under året har verksamheten flyttat in i nya lokaler på Val-
hallavägen 79 där interdisciplinära masterkurser bedrivs 
tillsammans med workshops och hackathons. Openlab 
erbjuder bokningsbara lokaler, prototypverkstad samt flexi-
bel arbetsplatsmiljö. Omkring 1 000 personer har varit 
aktiva i seminarier och workshops. Verksamhetsidén är att 
kth-studenter, doktorander och forskare tillsammans ska 
bidra till lösningar som underlättar för vårt dagliga liv i 
Stockholmsområdet. kth-studenter har tillsammans med 
studenter från andra kunskapsområden tagit fram innova-
tionslösningar för till exempel framtida idrottsanlägg-
ningar, hållbara inköp inom sjukvården, nya sätt att resa i 
kollektivtrafiken och attraktivare stadsmiljöer.

Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats 
som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Olika 
aktiviteter i form av utställningar, debatter, seminarier och 
konstnärliga evenemang arrangeras under perioden sep-
tember 2015 till september 2016. 

Dome of Visions i Stockholm drivs i samverkan mellan 
ncc och kth. Övriga samarbetspartner är bland annat 
Openlab, ivl Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och 
Stockholms konstnärliga högskola.

Själva konstruktionen är ett experiment där material och 
teknik testas i en klimatzon – ett tredje rum som i princip 
bara värms upp av solen, värmen från den tekniska utrust-
ningen och av människorna som vistas där. Tanken är att 
förvärva kunskap om hur ett säsongsbetonat, energieffek-
tivt inomhusklimat fungerar. Projektet dokumenteras av 
forskare och specialister som löpande följer och mäter till 
exempel faktorer som inomhusklimat, akustik och koldiox-
idkoncentration. 

Digital Demo Stockholm är en avsiktsförklaring för ett pro-
gram som under året undertecknats av Ericsson, Stock-
holms stad, Skanska, Vattenfall och kth. Digital Demo 
Stockholm ska bidra till att 1) stärka Stockholms attraktions-
kraft och på så sätt attrahera människor och företag till regi-
onen, 2) utveckla och demonstrera möjligheterna som finns i 
den digitala tekniken och studera konsekvenserna med det 
uppkopplade samhället för medborgaren och staden, 3) möj-
liggöra branschöverskridande systemlösningar för Stock-
holms behov som ökar regionens dragningskraft.

Innovationskraft Stockholm är ett koordinations- och sam-
verkansinitiativ i regionen som leds av landshövdingen. 

Under året har kth varit en aktiv part i arbetet med hand-
lingsplanerna för den regionala innovationsstrategin. kth 
driver ett av fem handlingsprogram, Forsknings- och inno-
vationsinfrastruktur. Övriga medverkande parter i hand-
lingsprogrammet är Stockholms universitet, Karolinska 
Institutet, Research Institutes of Sweden (RISE) och Stock-
holms läns landsting. Under året har en rad aktiviteter 
genomförts i syfte att öka kommuners och företags möjlighe-
ter att samverka med regionens forskningsmiljöer. 

eu:s regionala strukturfondspartnerskap i Stockholm är den 
organisation som fördelar de regionalt kopplade fondmedel 
som kanaliseras från eu till Stockholmsregionen via Euro-
peiska Socialfonden och Tillväxtverket. En ökad koppling 
till regionens lärosäten efterfrågas och är motivet till kth:s 
medverkan här. Sedan början av 2015 sitter kth:s vicerektor 
för forskning i Strukturfondspartnerskapet och chefen för 
kth Näringslivssamverkan medverkar i Strukturfonds-
partnerskapets beredningsgrupp. 

Samverkan med små och medelstora företag
En strategi för samverkan med små och medelstora företag 
har under året implementerats. Strategin är kopplad till 
målen för Innovationskontoret och handlar bland annat om 
att kth ska bidra med kunskap för att möta de små och med-
elstora företagens utvecklingsbehov och utmaningar, och på 
så sätt stärka tillväxten. I eu:s ramprogram Horisont 2020 
lyfts särskilt denna form av samarbete fram, vilket innebär 
att goda relationer och samarbete med små och medelstora 
företag krävs för fortsatt framgång att erhålla forskningsme-
del i europeisk konkurrens. Samarbete med företagsnätverk 
och forskningsinstitut bedöms öka möjligheten att nå fler 
små företag och har prioriterats under 2015. Inom detta fält 
finns idag ett utvecklat samarbete med ivl Svenska Miljöin-
stitutet och Stockholm Cleantech, ett regionalt företagsnät-
verk som syftar till att öka tillväxten och exporten av miljö-
teknik. kth är medlem i nätverket och har även en plats i 
styrelsen. Under året har även kontakt inletts med företags-
nätverket Norra Djurgårdsstaden.

kth Exjobbportal är en webbplattform där företag, orga-
nisationer och institut kan publicera förslag till examensar-
beten, projektuppgifter, traineeanställningar, internships 
och extra- och säsongsarbeten riktade till studenter. Under 
2015 har det lagts in cirka 900 annonser varav cirka 600 exa-
mensarbeten. I anslutning till exjobbsportalen finns en digi-
tal företagssluss som tar emot 20–30 förfrågningar per vecka 
från företag och organisationer som önskar komma i kontakt 
med kth för examensarbeten eller andra former av samver-
kan. Under 2015 har ett nyhetsbrev riktat till dessa närings-
livskontakter lanserats. Nyhetsbrevet kommer ut fyra 
gånger om året och innehåller information om samverkan 
med kth.

Under året avslutades pilotprojektet ICheck (Innovations-
check X-jobb). kth samarbetade här med Research Institu-
tes of Sweden (rise) och Industriella Utvecklingscentra 
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(iuc). Tack vare pilotprojektet kunde studenter genomföra 
sitt examensarbete vid tio små och medelstora företag, med 
handledning från ett forskningsinstitut. Utvärderingarna 
från involverade aktörer var positiva. Projektet genomfördes 
under 2014–2015 och slutredovisades till Vinnova i oktober 
2015 med förslag om fortsättning.

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

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

Antalet helårsstudenter i kth:s vidareutbildning 2015 
uppgick till 195 (207). Antalet helårsprestationer uppgick till 
109 (124). Prestationsgraden är 60 (60) procent, vilket är 
betydligt lägre än genomsnittet på kth. Många kurser ges på 
distans och är internetbaserade och det är också dessa som 
haft flest deltagare.

Antalet helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbild-
ning uppgick till 42 (43) under 2015. Intäkterna för uppdrags-
utbildningen uppgick totalt till 29 mnkr i jämförelse med 23 
mnkr 2014. Många kurser riktar sig till fastighetsbranschen. 
kth har också gett kurser inom regeringens satsning Lärar-
lyftet som syftar till att vidareutbilda yrkesverksamma 
lärare i grundskola och gymnasieskola.

Alumnrelationer och KTH Opportunities Fund
kth Alumni möjliggör en fortsatt kontakt mellan alumner 
och studenter, mellan alumner och kth:s fakultet och alum-
ner emellan. Verksamheten ska visa på de avtryck kth:s 
före detta studenter gör i näringsliv och samhälle, utveckla 
samarbeten för att skapa mervärde för dagens studenter och 
möjliggöra alumners fortsatta engagemang – kth Opportu-
nities Fund. 

Nätverket av kth-alumner består idag av cirka 69 000 
individer varav drygt 16 000 finns utanför Sverige. Den inter-
nationella alumnverksamheten har fortsatt expanderat och 
nya lokala nätverk har under året startats i Spanien, Turkiet, 
Colombia, Nicaragua och Chile. Idag finns 24 etablerade nät-
verk globalt.

Alumnträffar arrangerades under året både internatio-
nellt och nationellt och sammanlagt deltog 1 124 (1 050) alum-
ner, studenter och anställda.

kth Opportunities Fund har skapats för att bättre ta till-
vara på alumners fortsatta engagemang för studenter och 
forskare i början av karriären. Under 2015 har cirka 600 (309) 

alumner, studenter, personal och företag valt att göra en 
finansiell donation till kth Opportunities Fund. Tillsam-
mans har de bidragit med cirka 585 tkr, en dryg fördubbling 
från föregående års resultat. Många av de finansiella donato-
rerna tillkom under vårens telefonkampanj, en årlig aktivi-
tet med syftet att återknyta kontakten med kth:s alumner 
och generera stöd för kth Opportunities Fund. Under en 
fyraveckorsperiod kontaktades omkring 1 700 alumner i Sve-
rige, USA, Schweiz och Norge. Kampanjen gav 455 (299) dona-
torer varav 68 (52) blev månadsgivare. Största enskilda gåvan 
var 20 tkr.

Vid slutet av 2015 uppgick den totala summan insamlade 
medel till närmare två mnkr. Under året har femton student- 
och forskarprojekt genomförts och två internationella stu-
denter har stipendier med stöd från fonden. Alumner kan 
också stödja kth genom att ge av sin tid till olika arrange-
mang. Totalt har 115 (96) alumner bidragit med cirka 2 100  
(1 000) volontärtimmar som mentorer, inspirationsförelä-
sare, sakkunniga och samordnare av alumnaktiviteter.

Fundraising
kth:s fundraisingverksamhet är ett strategiskt, strukture-
rat och långsiktigt arbete över tid för att öka den privata 
externa finansieringen till kth. Verksamheten ska ses som 
ett komplement till traditionell finansiering. Bland de större 
finansiärerna med flerårigt engagemang kan nämnas före-
tag som Scania, Familjen Erling-Perssons Stiftelse och pri-
vata donatorer som makarna Kerstin och Rune Jonasson.

kth driver initiativet Förädla Framtiden som är en foku-
serad satsning för att i befintliga och nya nätverk öka enga-
gemanget och stödet till kth från industri och samhälle. En 
kompletterande och mycket viktig del i arbetet är att arrang-
era olika typer av seminarier som ökar kännedomen om 
kth:s verksamhet och stärker relationerna med det omgi-
vande samhället.

Innovationskontoret
I forskningspropositionen för 2008 utsågs bland andra kth 
att starta ett så kallat innovationskontor. Arbetet inom inno-
vationskontoret leds av avdelningen kth Innovation inom 
universitetsförvaltningen.

Regeringen uppdrog till de lärosäten som utsågs att bjuda 
in andra lärosäten för samverkan inom ramen för innova-
tionskontoren. kth har därför, som en del i uppdraget, eta-
blerat ett partnerskap vid namn InterAct. Förutom kth del-
tar Mälardalens högskola (mdh) samt Stockholms 
universitet (su). kth Innovation har under 2015 inlett ett 
arbete för att utöka antalet lärosäten som ingår i innova-
tionskontoret vilket lett till att två konkreta pilotstudier har 
startats, en med Handelshögskolan i Stockholm och en med 
Gymnastik-och idrottshögskolan (gih). Syftet med piloterna 
är att utreda och undersöka hur ett framtida samarbete 
skulle kunna se ut och från 2016 erbjuda dem fullt deltagande 
i partnerskapet.

Sedan 2012 har su ett eget innovationskontor men har 
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parallellt fortsatt att delta i partnerskapet InterAct. kth:s 
innovationskontor har sedan starten haft ett nära samarbete 
med Uppsala universitet inom patentstöd.

kth har stöttat mdh och en konkret handlingsplan för de 
aktiviteter som sker lokalt vid mdh har upprättats. Arbetet 
har lett till att mdh under 2014 genomförde en omfattande 
utredning, vilken resulterade i att de 2015 startade ett Idélab i 
helt ny regi med en starkare koppling till lärosätets forsk-
ning. kth har deltagit i utredningsarbetet och tillgänglig-
gjort processer, metoder, verktyg och goda exempel. Dess-
utom har kth bidragit med operativt stöd till mdh och 
Handelshögskolan under 2015 samt stöttat gih med en  
innovationstävling. 

Innovationsstödjande verksamhet
kth Innovation arbetar för att forskningsresultat och affärs-
idéer från forskare och studenter på kth ska utvecklas och 
möta marknaden. 

De övergripande målen för kth Innovation är att:
• öka antalet idéer och resultat från kth:s forskare och stu-

denter som möter marknaden och blir framgångsrika inn-
ovationer 

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

• möjliggöra skapandet av ett starkt, kompletterande eko-
system för innovationsstöd i internationell toppklass vid 
kth

Strategin för 2015 har varit att bibehålla ett högt inflöde av 
idéer samtidigt som resurser lagts på aktiviteter för att få en 
både kvalitativ och kvantitativ ökning av utflödet. 

kth Innovation har under 2015 tagit emot 272 nya idéer, 
relativt jämnt fördelade mellan forskare och studenter. Detta 
innebär en ökning med 17 procent jämfört med 2014. De kom-
mersialiseringsprojekt som kth Innovation stöder har fått 
sammanlagt drygt 33 mnkr i finansiering från bland annat 
det Vinnova-finansierade Verifiering för Tillväxt-program-
met (vft) som hanteras av kth Holding AB. Under året har 
38 bolag bildats, varav 12 studentbolag, och 22 kommersiella 
avtal med kund har slutits baserade på kth-forskning, 50 
patentansökningar har lämnats in och 40 patent har bevil-
jats. Under året har fyra bolag antagits till affärsinkubatorn 
STING samt 11 till andra svenska, europeiska och amerikan-
ska inkubatorer.

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

Under året har arbetet med Student Inc., kth:s studentin-

kubator, vidareutvecklats. Som en del i kth Innovations 
kommunikationsplan har ett fokusområde varit att öka syn-
ligheten bland kth:s studenter. Under året har Student Inc. 
hyst 18 studentprojekt. 

Tillsammans med studentkåren arrangerades för tredje 
gången Armada Startup, en mässa med syfte att lyfta entre-
prenörskap som en möjlig karriärväg efter avslutade studier 
vid kth. 

Genom ett samarbete mellan sting och kth Innovation 
har kommersialiseringsprojekt fått möjlighet att rekrytera 
kompetens genom sting:s Search for Talents. Fyra rekryte-
ringar har initierats eller genomförts under 2015 vilket bidra-
git till att stärka projektens team och förbättra förutsätt-
ningarna för att lyckas ta sin idé till marknaden.

Utöver dessa insatser har ett antal partnerskapsöverskri-
dande aktiviteter genomförts. Exempel på sådana är erfa-
renhetsutbyten och programmet Brighter Startup 2015, ett 
skräddarsytt utvecklingsprogram för idébärare med affärs-
idéer som bedöms ha potential för den amerikanska mark-
naden. Programmet är öppet för idébärare från partnerska-
pet InterAct med syfte att bland annat öka deltagarnas 
kunskaper om entreprenörskap i en internationell kontext. 

kth Innovation har utvecklat expertkompetens inom pro-
cessorienterad innovationsutveckling. Inom ramen för inno-
vationskontoret har ett aktivt arbete bedrivits för att dela 
framtagna processer, verktyg och modeller med primärt inn-
ovationskontor och inkubatorer. Under 2015 har medarbetare 
från kth Innovation föreläst och utbildat kring dessa proces-
ser och verktyg vid sju tillfällen. Diskussioner förs även med 
Vinnova för att på ett strategiskt sätt sprida de av kth Inno-
vation framtagna modellerna till landets inkubatorer.

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

från forskare respektive studenter: totalt 334 för 2015 varav 
62 från mdh

• Antal idéer som går vidare till verifiering från forskare 
respektive student: totalt 182 för 2015 varav 48 från mdh

• Antal idéer som gått vidare till inkubatorer: totalt 21 för 
2015 varav 6 från mdh 
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Definitioner och avgränsningar

Ny idé
Definition: 
• antal nya affärsidéer under året där idébärare vill ha råd 

eller stöd för att utvärdera och utveckla en idé samt där ett 
strukturerat första möte har genomförts runt idén

Avgränsning: 
• avser en idé där ett strukturerat första möte har genom-

förts för att definiera idén och där idén därigenom till-
räckligt beskrivits

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

• avser en för kth Innovation ny och särskild (separat) 
affärsidé/affärsmöjlighet

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

• med forskare avses anställd eller studerande på forskar-
nivå vid lärosätet (minst en idébärare är forskare för att 
den ska kategoriseras som forskaridé)

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

Verifiering
Definition: 
• antal idéer under året där affärsidén tillräckligt beskrivits 

och verifieringsaktiviteter har inletts för att utifrån en 
plan studera nyckelfrågor/förutsättningar och öka mog-
nad inom minst ett område relevant för innovationsut-
veckling (jämför kth Innovation Readiness Level)

Avgränsning: 
• avser idéer där tillräcklig beskrivning finns av ett initialt 

affärskoncept/idé (till exempel NABC)
• avser idéer där idébäraren återkommit till kth Innovation 

och är intresserad att gå vidare i utvecklingsprocessen
• avser idéer där aktiviteter inletts för att enligt en definie-

rad plan studera nyckelfrågor och förutsättningar och öka 
mognad inom minst ett område relevant för innovations-
utveckling

• med område avses primärt områden inom kth Innovation 
Readiness Level (det vill säga ägande/IPR, kommersiell 
potential, kundbehov, teknikmognad, team, finansiering)

KTH Holding AB 
2015 har bolaget arbetat i linje med den strategiska plan som 
reviderades 2014. Verksamhet har bedrivits i fyra olika verk-
samhetsinriktningar: investeringar i fonder som i sin tur 
investerar i avknoppningar från kth, investeringar i intel-
lektuella tillgångar (ip), direktinvestering i företag samt 
finansiering för verifiering av forskningsresultats kommer-
siella potential. 

I enlighet med ägardirektiven ska bolagsstämman efter 
förslag från styrelsen fastställa mål för avkastning på det 
egna kapitalet för verksamheten. Målet bör avse avkast-

ningen över en längre period, minst fem år. kth Holding 
ab:s årsstämma i juni 2015 beslutade att sätta avkastnings-
målet till en procent. 

Inom koncernen finns två helägda dotterbolag, varav 
verksamhet bedrivits i ett, kth Executive School ab. Verk-
samheten i kth Education ab ligger vilande. kth Executive 
School ab utvecklar strategiskt ledarskap och affärsförmåga 
i teknikbaserade företag. 

kth Holding ab har ett mycket nära samarbete med kth 
Innovation. kth Innovation har under året tagit emot cirka 
270 nya idéer, från både forskare och studenter. kth Innova-
tion arbetar med att verifiera och utveckla dessa idéer och de 
idéer som bedöms vara intressanta för holdingbolaget att 
investera i slussas vidare till kth Holding ab. Detta sker 
exempelvis i samband med att ett nystartat bolag antas till 
inkubatorn sting eller om det finns kommersiellt intressant 
ip som forskarna själva inte vill driva vidare mot en försälj-
ning. Vad gäller direktinvestering i företag har kth Holding 
AB under året utvärderat 14 potentiella investeringar och 
genomfört fem av dessa. Två investeringar har avvecklats 
under året. Per den 31 december 2015 finns en investerings-
portfölj med innehav i 22 bolag. 

kth Holding ab har sedan tidigare investeringar i tre 
olika riskkapitalfonder, kth Seed Capital, kth-Chalmers 
Capital och sting Capital. Samtliga dessa fonder är stängda 
för nyinvesteringar. Under året har investerarna i sting 
Capital kommit överens om en ny struktur för att förvalta 
ägandet som ska gälla från 2016. 

kth Holding ab tilldelades under året ytterligare medel 
inom ramen för en av regeringen beslutad utlysning avse-
ende uppbyggnad av idébanker hos holdingbolag. Dessa så 
kallade idébanksmedel på en mnkr för 2015 används för att 
driva projektet ip-2-Market och därigenom utveckla den del 
av den strategiska planen som rör investering i ip. Inom 
ramen för detta projekt har arbete intensifierats för att 
överta och vidareutveckla resultat och immateriella rättig-
heter såsom patent från kth-forskare. Fokus har under året 
legat på ytterligare integration med kth:s innovationsstöds-
process.

Totalt har under året fem projekt drivits där avtal finns 
med forskare. Ett av dessa har under året avslutats och lagts 
ned på grund av bristande kommersiella förutsättningar. 
Patentansökningsprocesser har under året drivits i fem pro-
jekt och nya patentansökningar har inlämnats i två av dessa, 
medan en har lagts ned. Utvärdering om eventuell ny inves-
tering har skett i tre projekt under året. Inom ramen för 
arbetet med ip är kth Holding AB även part i olika vinn 
Excellence center vid kth. kth Holding AB:s uppgift är där 
att äga och kommersiellt exploatera ip som kth-forskare 
producerar inom centret. Under 2015 har fyra sådana nya 
resultat från center utvärderats och hanterats. kth Holding 
ab har under 2015 arbetat med totalt tio projekt från center 
varav sex från perioden 2010–2014. 
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Figur	16

Prestationsmått inom samverkan 2012–2015

Utbildning och forskning 2015 2014 2013 2012

Adjungerade	professorer
	 antal 64 64 55 48
	 kvinnor 12 10 8 7
	 män 52 55 47 41
	 årsarbetskrafter 14 14 10 11
	 kvinnor 2 2 1 1
	 män 12 12 9 10
Adjungerade	lektorer
	 antal 1 1 2 1
	 kvinnor 0 0 0 0
	 män 1 1 2 1
	 årsarbetskrafter 0,2 0,4 0,4 0,5
	 kvinnor 0 0 0 0
	 män 0,2 0,4 0,4 0,5

Affilierade	professorer
	 antal 33 32 32 28
	 kvinnor 5 3 3 2
	 män 28 29 29 26
Affilierad	fakultet
	 antal 28 27 9 3
	 kvinnor 7							 7 5 2
	 män 21 20 4 1

Utbildning grundnivå och avancerad nivå
Intäkter	av	uppdragsutbildning,	mnkr	1) 29 23 25 41

Utbildning forskarnivå
Antal	företagsdoktorander	2) 240 257 235 273
	 kvinnor 61 66 65 76
 män 179 191 170 197

Forskning
Intäkter	av	uppdragsforskning,	mnkr	1) 96 87 76 91

Innovation
Inflöde	av	idéer 272 233 184 178

Sökta	patent 50 50 64 51
Beviljade	patent 40 20 26 18

Ingångna	licensavtal 22 7 4 12

Nystartade	företag 38 24 23 11

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

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

KTH Holding AB:s samverkan med KTH och  
andra lärosäten
kth Holding ab och dess dotterbolag är nära sammankopp-
lade med de verksamheter som finns inom kth Innovation 
(innovationskontoret InterAct) och kth Näringslivssamver-
kan. Under året har också samarbetet med industriforsk-
ningsinstituten i regionen, Mälardalens högskola, Stock-
holms universitet och Handelshögskolan i Stockholm  
stärkts. I enlighet med ägardirektiven ska kth Holding ab 
agera affärsmässigt både i relation till kth och externt. 
Under 2015 har tre personalunioner funnits mellan kth Hol-
ding ab och dess dotterbolag och kth. Samtliga personalu-
nioner ska i enlighet med ägardirektiven skriftligen redovi-
sas för kth:s universitetsstyrelse. 

kth Holding ab har fått i uppdrag av Vinnova att tillsam-
mans med kth Innovation driva och utveckla vft-1, förveri-
fieringsprogrammet inom Verifiering för Tillväxtprogram-
met (vft). Medel från vft-1 kan sökas när det finns ett 
tydligt affärskoncept som bygger på forskningsbaserad kun-
skap. Syftet är att förbereda för en mer omfattande kommer-
siell och teknisk verifiering. Programmet är ett samarbete 
mellan kth, Stockholms universitet, Mälardalens högskola, 
Handelshögskolan samt industriforskningsinstitut i regio-
nen. kth Holding ab har för 2015 tilldelats 4 mnkr för pro-
grammet och har under året bedömt sammanlagt 51 unika 
projekt, varav 49 projekt i någon utsträckning har beviljats 
medel. Utöver detta har verifieringsarbete skett i ytterligare 
cirka 25 projekt som startades 2014. 

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

Prestationsmått för samverkan
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (sfs 2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag ska myndigheterna kommentera 
verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som 
framgår av myndighetens instruktion och till vad reger-
ingen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i 
något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst visa 
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avse-
ende på volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas 
enligt den indelning som myndigheten bestämmer om inte 
regeringen beslutat annat.

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

Varje lärosäte är unikt på många olika sätt varför de fram-
tagna uppgifterna inte låter sig jämföras mellan lärosäten 
utan enbart bör användas som jämförelse över tid för kth.
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Kvalitetsarbete
kth:s kvalitetspolicy, Kvalitet genom ständiga förbättringar, 
innehåller principer och prioriterade aktiviteter för kvali-
tetsarbetet. Till kvalitetspolicyn hör en handlingsplan. Kva-
litetsarbetet styrs i hög grad av målen i kth:s utvecklings-
plan för perioden 2013–2016. 

kth:s kvalitetsarbete har som utgångspunkt att ansvaret 
för kvalitet bärs av den enskilde studenten, läraren och 
anställde i den dagliga gärningen. Därutöver finns en for-
mell ansvarsfördelning och en administrativ stödorganisa-
tion för kvalitetsarbetet. Fakultetsrådet, som leds av deka-
nus, är det kollegiala organ som har det övergripande 
ansvaret för utbildningens kvalitet (grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå), för forskningens kvalitet och för kva-
liteten i samhällssamverkan. Vid varje skola finns en ansva-
rig funktion för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (ga) och en för 
skolans utbildning på forskarnivå, benämnd forskarutbild-
ningsansvarig (fa). Varje utbildningsprogram och doktors-
program har en programansvarig (pa). 

kth:s kvalitetspolicy och handlingsplan utgår från områ-
dena utbildning, forskning, kompetensförsörjning och sam-
verkan. Det arbete som genomförts inom dessa områden 
under 2015 är i huvudsak beskrivna under respektive 
avsnitt. Huvuddelen av kvalitetsarbetet sker löpande i verk-
samheten. Därutöver tas gemensamma strategiska initiativ. 

Utveckling av kvalitetssystemet 
Betydelsen av de europeiska standarderna och riktlinjerna 
för kvalitetssäkring av högre utbildning (esg) ökar. Bland 
annat har regeringen aviserat att esg ska beaktas i ett kom-
mande nationellt utvärderingssystem. För kth medför detta 
ett behov av att utveckla och förtydliga sitt kvalitetssystem. 
Därför har kth under 2015 inventerat sitt kvalitetsarbete i 
relation till ESG-standarderna 1.1-1.10.

Denna inventering visar att kth har de flesta dokument, 
roller och system som krävs, men att mer kan göras när det 
gäller implementering, spridning och uppföljning. Vidare 
föreslås, som ett resultat av inventeringen, att existerande 
system för exempelvis verksamhetsplanering och verksam-
hetsuppföljning, samt regelbundet återkommande semina-
rieverksamhet, tydligare lyfts fram som delar av kvalitets-
systemet. 

En prioriterad del av kvalitetssystemet är den kontinuer-
liga uppföljningen av utbildningar (esg 1.9). kth har tidigare 
genomfört ett omfattande utvärderingsprojekt, Education 
Assessment Exercise, eae 2011, men saknar en etablerad 
process för löpande programuppföljning. Inventeringen 
pekar även på ett behov av att reformera systemet för kurs-
analys. Fakultetsrådets utbildningsutskott har under 2015 
inlett ett arbete för att utveckla rutinerna för utbildnings-
uppföljning. Parallellt pågår ett arbete för att förbättra pro-
cessen vid inrättande av program (esg 1.2). 

Liksom andra svenska lärosäten genomgår kth utvärde-
ringar av Universitetskanslersämbetet (ukä) (esg 1.10). De 
kth-utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet i den 

senaste utvärderingsomgången (2012–2013) följdes upp av 
UKÄ under 2015 och är inte längre ifrågasatta. kth har beslu-
tat om en intern handlingsplan som bland annat innebär ett 
mål om att samtliga utbildningar ska kunna nå upp till de 
krav som motsvarar omdömet mycket hög kvalitet. 

Forskarutbildningssatsning
Under 2014–2015 har kth genomfört en särskild forskarut-
bildningssatsning (fus). Kvaliteten i utbildningen på fors-
karnivå har inte ingått i någon av kth:s tidigare egeninitie-
rade utvärderingar, Research Assessment Exercise, rae 
2008 och 2012, eae 2011 och aae 2014 (se nedan). En anledning 
till detta är att kth så sent som 2011 införde en ny organisa-
tion för utbildning på forskarnivå i form av doktorsprogram. 
De stora utvärderingsprojekten har också tagit mycket tid 
och kraft av organisationen. Till fus valdes därför en delvis 
annan metodik. 

Projektet genomfördes i form av tre delprojekt: en analys 
av styrkor och svagheter i forskarutbildningen, en kartlägg-
ning av rutiner för kvalitetssäkring samt en uppföljning som 
innebar en avstämning av doktorsprogrammen hittills, givet 
de ursprungliga syftena. Delprojekten kompletterades med 
en seminarieserie. Målet var dels att i stor utsträckning ta 
hjälp av befintliga data för att arbeta vidare, dels att stimu-
lera till diskussion på såväl lokal som central nivå. 

Projektet avslutades i december 2015 med en slutrapport 
som inkluderar generella slutsatser och rekommendationer. 
Den pekar på att kth genom fus-projektet har kommit när-
mare en gemensam syn på kvalitet och kvalitetsarbete i fors-
karutbildningen, vilken går att bygga vidare på i strategiska 
sammanhang. Doktorsprogrammen har stöd i verksamhe-
ten, och en fortsatt utveckling av doktorsprogrammen med 
doktoranden i centrum är önskvärd. Vidare identifieras 
många goda exempel, inte minst inom kth, vilka bör få en 
vidare spridning. 

En återkommande fråga i projektet rör säkerställandet av 
att doktoranderna uppfyller lärandemålen. fus visar att 
medvetenheten har ökat, men att många handledare och 
doktorander fortfarande har bristande kunskap om målen 
och deras innebörd. Det framkommer även brister i utbudet 
av kurser på forskarnivå. I slutrapporten rekommenderas 
därför insatser för att öka kunskapen om lärandemålen, 
stärka kursutbudet samt förbättra kvalitet och räckvidd i 
informationen till doktorander. 

Kvalitetsarbete inom administrationen
kth har sedan många år tillbaka drivit årliga kvalitetsut-
vecklingsprojekt inom administrationen. Under 2014 genom-
förde kth en större utvärdering, Administrative Assess-
ment Exercise (aae), av totalt 15 administrativa 
nyckelprocesser utifrån kvalitetsaspekterna kostnad, ser-
vice och kompetens. Projektet innefattade självvärdering 
och extern bedömning, peer review. 

Under 2015 har uppföljning av slutsatserna från projektet 
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ägt rum i form av ett stort antal konkreta aktiviteter i den 
ordinarie linjeorganisationen vid kth:s skolor och universi-
tetsförvaltning. Särskilda uppföljningsprojekt har även 
pågått inom fokusområdena dialog, avtalshantering, inter-
nationella studenter och IT-stöd. Uppföljningen fortgår 
under 2016. 

Utvärdering av KTH:s miljö- och  
hållbarhetsorganisation
Sedan 2011 har kth:s strategiska arbete med miljö och håll-
bar utveckling drivits parallellt av det akademiska rådet 
kth Sustainability, under ledning av vicerektor för hållbar 
utveckling, och Hållbart Campus vid universitetsförvalt-
ningen, under ledning av miljöchefen. Under 2015 har projek-
tet kth Sustainability utvärderats. 

Utvärderingen genomfördes med en kombination av 
intervjustudier, självvärdering och extern benchmarking. 
kth anlitade en extern bedömargrupp bestående av John 
Holmberg (Chalmers tekniska högskola), Christina Lind-
bäck (ncc Group) och John Robinson (University of British 
Columbia). Utvärderingen visar att kth har gjort viktiga 
framsteg i sitt hållbarhetsarbete under senare år och att vice-
rektorskapet, stödet från ledningen och den administrativa 
uppbackningen har haft stor betydelse. Det finns också ett 
stort stöd i verksamheten för att kth ska vara en ledande 
aktör inom hållbarhet. Utvärderingen visar samtidigt att 
kth har långt kvar till målet att hållbarhet ska vara helt inte-
grerad i all verksamhet. Därför rekommenderas fortsatta 
strategiska satsningar i delvis nya former. 

Med utvärderingen som grund beslutade rektor att för-
länga uppdraget som vicerektor med ansvar för kth:s arbete 
med hållbar utveckling, till och med 2018. Slutsatserna från 
utvärderingen ska omhändertas i en verksamhetsplan för 
kth:s arbete med hållbar utveckling under 2016–2018. 

Högskolepedagogisk verksamhet
kth satsar stort på kvalitetsarbete i form av utbildningsut-
veckling och där spelar den högskolepedagogiska verksam-
heten en viktig roll. Verksamheten vilar på tre ben: 
högskolepedagogiska kurser inklusive forskarhandledar-
kurs och ledarskapskurs, högskolepedagogiskt stöd till pro-
gram- och kursutveckling inklusive till pedagogiska ledare, 
samt högskolepedagogisk forskning, utveckling och 
omvärldsbevakning.

Under 2015 har verksamheten fokuserats på e-lärandesats-
ningarna, se vidare avsnittet Utbildning. I e-lärandesatsning-
arna under 2015 har ingått att etablera och stabilisera ett för-
valtningsobjekt, att satsa på kth:s första Massive Open 
Online Course (mooc) samt upphandling av en ny lärplatt-
form. 

För att möta de behov och önskemål kth:s fakultet har 
pågår arbete med att utveckla det högskolepedagogiska 
kursutbudet kvalitativt. Det arbete som deltagarna i kur-
serna gör kopplas konkret samman med kth:s strategiska 

arbete med utbildningsutveckling. De första preliminära 
utvärderingarna av den nyutvecklade kursen Teaching and 
Learning är mycket positiva. Dessutom har en kurs för exa-
minatorer utvecklats, med en första kursomgång beräknad 
till hösten 2016.

kth:s första högskolepedagogiska konferens, kth Scho-
larship of Teaching and Learning – Sharing and Daring, 
ägde rum i mars 2015. Det var ett lyckat arrangemang med 
över 30 bidrag av hög kvalitet samt cirka 150 deltagare. Perso-
nal från kth har även presenterat bidrag vid ett flertal andra 
högskolepedagogiska eller ingenjörsdidaktiska konferenser. 
Den mer formella samverkan sker främst inom ramen för 
nationella och internationella nätverk.

De projekt som bedrivits 2015 är:
• etablering och stabilisering av förvaltningsobjektet för 

e-lärande
• upphandling av lärplattform
• utbildning för, och stöd till, skolornas pedagogiska 

utvecklare
• uppbyggnad av lärarstödet för e-lärande
• lärarstödswebben har lanserats under året, se  

https://intra.kth.se/en/utbildning/lararstod

Det högskolepedagogiska stödet har en expertroll i följande 
sammanhang:
• utveckling av ett nytt kursvärderingsverktyg inklusive en 

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

karriärväg)
• utveckling av ledare och team i lärarlag
• validering av högskolepedagogisk utbildning
• diverse högskolepedagogiska utbildningar för lärare vid 

olika internationella partneruniversitet exempelvis i Bra-
silien, Japan, Tanzania och Spanien

Högskolepedagogisk utbildning
kth har ett krav på högskolepedagogisk utbildning om  
15 högskolepoäng för läraranställning. De högskolepedago-
giska kurserna har under 2015 haft sammanlagt 478 (453) del-
tagare (lärare och doktorander), varav 132 (132) kvinnor och 
346 (321) män. Under 2015 har högskolepedagogiska kurser 
hållits inom fyra områden.

Högskolepedagogisk utbildning för doktorander
Syftet med kursen är att stödja doktorander och nya lärare i 
att kunna värdera studenters förståelse och förmåga att dis-
kutera och förklara sitt ämne, att aktivera och motivera stu-
denterna samt ge vägledning vid övning och handledning. 
Kursen består av besök hos erfarna lärare, kommunika-
tionsövningar, projektarbete i grupp och individuella skrift-
liga reflektioner. Kursen, som omfattar tre högskolepoäng, 
har haft 151 (159) deltagare under året, varav 44 kvinnor och 
107 män.
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Högskolepedagogisk utbildning för lärare
Hit räknas ett flertal kurser, såsom högskolepedagogisk 
grundkurs, utbildningsvetenskaplig projektkurs samt kurs 
avseende utbildning för hållbar utveckling. Fokus ligger all-
tid på att undersöka och förbättra studenternas lärande 
genom reflekterande lärarpraktik och god kurs- och pro-
gramutformning. Deltagaren får också möjlighet att påbörja, 
alternativt fylla på, sin pedagogiska meritportfölj.

Den grundläggande kursen Lärande och undervisning,  
7,5 högskolepoäng, hade 77 (93) deltagare, varav 25 kvinnor 
och 52 män, och kursen Utveckla lärandet med betygskrite-
rier, 1,5 högskolepoäng, hade 31 (46) deltagare, varav 9 kvin-
nor och 22 män.

Kurser för handledare inom utbildning
Den högskolepedagogiska kursen om handledning och exa-
mination av självständiga arbeten startade för första gången 
i november 2014. Under 2015 deltog 133 personer, varav 26 
kvinnor och 107 män. Kursen innehåller samverkan med 
strategiska partner, akademiskt skrivande, handledning 
med mera.

Forskarhandledarkursens teman är forskarutbildningens 
struktur, handledning, att skapa en god forskningsmiljö, 
genus och etnicitet, ledarskap och relation samt hur handle-
daren kan stödja doktoranden i muntlig och skriftlig kom-
munikation och att komma till avslut. Kursdeltagaren får 
också redovisa en egenreflektion. Kursen omfattar tre hög-
skolepoäng och hade 68 (82) deltagare, varav 23 kvinnor och 
45 män.

Utbildning för pedagogiska ledare
Den andra kursomgången av kursen Att leda utbildnings-
utveckling startade hösten 2015. Sammanlagt deltar 15 (30) 
pedagogiska ledare, varav 5 kvinnor och 10 män, bland andra  
studierektorer och programansvariga. Kursen syftar till att 
stärka rollerna för dem som har ledningsfunktioner kopp-
lade till utbildningsutveckling.

Uppföljning av alumner
kth har under 2015 genomfört en enkätundersökning som 
vände sig till samtliga alumner som tog ut en examen på 
grundnivå eller avancerad nivå 2010, 2011 och 2012. Under-
sökningen visar att en utbildning på kth ger jobb, relevanta 
arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön. Trots turbu-
lent konjunktur har 94 procent av de examinerade haft en 
anställning sedan de tog ut sin examen. Mer än varannan 
alumn fick arbete innan de tog ut sin examen och drygt var 
fjärde inom tre månader efter examen. Tillsvidareanställ-
ning är den dominerande anställningsformen.

Mer än var tionde alumn, 13 procent, har uppnått en chefs-
position och 48 procent styr andra i arbetet som projektle-
dare och handledare. I synnerhet de som genomgått en civil-
ingenjörsutbildning har uppnått en handledande eller 
projektledande position eller chefsposition. 

Merparten av alumnerna, 66 procent, tjänar 25 000 till  
39 900 kronor i månaden. Högst löner har de som genomgått 
ett femårigt program. Svenska medborgare tjänar mer än 
icke svenska medborgare, vilket förmodligen hänger sam-
man med att en hög andel av de senare arbetar i länder där 
löneläget är lägre än i Sverige. 

Undersökningens resultat pekar tydligt på att de exami-
nerade fått anställning inom de områden där de är utbildade. 
Hela 67 procent fick det jobb de tänkte sig när de tog examen. 
En klar majoritet av alumnerna anser att utbildningen har 
stor relevans i det dagliga arbetet och att utbildningen når 
upp till kompetenskraven i tjänsten. 

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

Under 2015 presterade kth på det hela taget starkt. I qs 
World University Rankings avancerade kth, trots tapp i 
andel internationella studenter, från placering 110 till 92. Det 
är första gången som kth rankats bland de 100 främsta i en 
internationellt ledande ranking. Den främsta anledningen 
till avancemanget tillskrivs att qs numera fältnormerar cite-
ringarna, vilket gynnat kth och andra tekniska universitet. 
kth:s internationella rykte både bland arbetsgivare och aka-
demiker står sig också fortfarande starkt.

I the World University Rankings backade däremot kth 
från placering 126 till 155. kth har gått tillbaka inom indika-
torn utbildningsrykte, där tappet är substantiellt. I övrigt 
har kth ungefär samma värden som tidigare, samtidigt som 
andra universitet flyttat fram sina positioner. Placerings-
mässigt har kth tappat mark inom samtliga av THE:s 
dimensioner: citeringar, forskning, utbildning, internationa-
lisering och intäkter från industrin. 

kth har fortsatt att prestera bra i ämnesområdes- och 
ämnesrankingar. I the:s ämnesområdesranking för ingen-
jörsvetenskap och teknik (Engineering and Technology) 
rankades kth som 42:a bästa lärosäte i världen, vilket är ett 
tapp med 12 placeringar sedan 2014, och i qs motsvarande 
ranking rangordnades lärosätet som 36:e bästa. I ntu:s och 
qs ämnesrankingar presterade kth särskilt bra i elektrotek-
nik, maskinteknik, kemiteknik och materialvetenskap. I qs 
ämnesranking för elektroteknik rankades kth så högt som 
nummer 16 i världen, vilket är kth:s mest framskjutna posi-
tion i en ledande ämnesranking. I qs ämnesranking finns 
kth representerat med 13 ämnen, varav fem bland topp  
femtio. 
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kth:s främsta styrkor i denna typ av utvärderingar är en 
mycket hög produktion av publikationer per lärare och fors-
kare samt en mycket hög andel sampublicering med forskare 
från andra internationella lärosäten och med näringslivet. 
kth har en hög andel internationella forskare, lärare och 
studenter. 

Lärosätet har också en hög andel intäkter från näringsli-
vet och är framgångsrikt med att erhålla forskningsmedel 
från externa finansiärer. kth står sig jämförelsevis starkt i 
ryktesmätningarna och presterar bättre än övriga nordiska 
tekniska universitet. 

kth:s rykte är på det hela taget starkare än vad lärosätet 
presterar i de bibliometriska indikatorer som mäter forsk-
ningens genomslag och forskningsexcellens. kth:s utma-
ning är just värdena i indikatorer som mäter forskningens 
genomslag och excellens. Detta visas av den relativt låga fält-
normerade citeringsgraden, där kth återfinns på placering 
299 enligt the World University Rankings. I fråga om ande-
len publikationer som återfinns bland de tio procent mest 
citerade klassade inom samma ämnesområde finns en för-
bättringspotential. Vidare har kth förhållandevis få högci-
terade forskare och relativt få artiklar i High Impact Jour-
nals. 

Årlig bibliometrisk uppföljning 
I kth:s utvecklingsplan fastslås att kth ska räknas till de 
främsta tekniska universiteten i Europa och bedriva världs-
ledande forskning. Citeringarna ska öka med 25 procent, 
spjutspetsarna i kth:s forskning ska bli fler och kth ska 
avancera i de för kth mest relevanta rankingarna. Bibliome-
tri är numera en självklar del av rankingar och forsknings-
utvärderingar, och används för att mäta produktionsgrad 
och genomslag samt som underlag till resurstilldelning. 
Ranking har också fått allt större betydelse inom en rad 
områden som är av strategisk betydelse för kth. 

I syfte att stärka kth:s position introducerades 2015 en 
årlig bibliometrisk uppföljning. Målsättningen är att biblio-
metriska data ska följas upp och utvärderas på årlig basis 
per skola, avdelning och på individnivå. 

Riskanalys 
kth:s arbete med riskanalys baseras på kth:s ledningspro-
cess, vilken består av de fem stegen utvecklingsplan och 
budgetunderlag, handlingsplan, budget, årsredovisning 
samt uppföljning och analys. Riskanalysen utgör en integre-
rad del av denna ledningsprocess. Internt är kth:s utveck-
lingsplan med tillhörande handlingsplan ett av de viktigaste 
strategiska dokumenten. Nu gällande utvecklingsplan 
omfattar perioden 2013–2016. Identifiering av verksamhets-
risker utgår i första hand från graden av måluppfyllelse av 
utvecklings- och handlingsplanen. Den slutliga riskanaly-
sen, med bedömningar av de allvarligaste riskerna, har 
gjorts utifrån universitetsstyrelsens bedömning av kth:s 

risker i ett helhetsperspektiv.
Till stöd för den samlade riskidentifieringen och bedöm-

ningen har styrelsen haft 2014 års riskanalys, skolornas ris-
kanalyser för 2015, utvärderingen av de administrativa  
processerna samt ledningens samlade bedömning. I många 
avseenden har skolorna och universitetsförvaltningen 
identifierat samma riskområden som gjordes föregående år. 
Dock har oron/risken över att inte uppnå de uppsatta målen 
ökat marginellt inom 25 områden och endast minskat inom 
två, nämligen studentrekrytering och personalutbyten med 
andra lärosäten eller näringsliv och myndigheter. Inom två 
områden, fundraising samt konsolidering och integration av 
EIT KIC, har den bedömda risken ökat avsevärt. De risker 
som skolorna värderat som mest allvarliga med utgångs-
punkt i målen i utvecklingsplanen är följande:

Campusmiljöer 
Målet är att campusmiljöerna ska präglas av teknik i fram-
kant och spegla kth:s forskning, exempelvis kring nya 
material och hållbar utveckling. Att inte nå målen för cam-
pusmiljöer är det område i utvecklingsplanen som liksom 
2014 bedöms som allra mest riskfyllt inom kth. Utebliven 
eller otillräcklig satsning på studentbostäder medför en risk 
för sämre rekrytering av studenter och resulterar i minskad 
attraktionskraft. 

Byggandet av studentbostäder på campus är nu påbörjat 
och närmare 700 bostäder beräknas stå klara under 2017.

Synlighet för KTH:s forskning
Trots framgångarna i QS World University Rankings har 
kth gått tillbaka i the World University Rankings. Samti-
digt som kth backat eller står kvar på ungefär samma vär-
den som 2014 är det många universitet som har flyttat fram 
sina positioner. Placeringsmässigt har kth tappat mark 
inom samtliga av the:s dimensioner.

De främsta hoten mot kth:s position i ledande rankingar 
är att internationaliseringsgraden fortsätter att minska, 
bland annat som en följd av införandet av studieavgifter. 
Inom övriga områden ökar konkurrensen och även om kth 
går framåt så är det många andra lärosäten som förbättrar 
sina positioner ännu mer. 

Målsättningen är att kth ska utveckla sin kompetens 
inom forskningskommunikation. Genom en välutvecklad 
kommunikationsstrategi för forskning och innovation ska 
forskningen synliggöras i största möjliga utsträckning, både 
för det internationella vetenskapssamfundet och för samhäl-
let i övrigt. 

Rekryteringsprocess och jämställd fakultet 
Risk finns för talang- och kompetensförluster om kvinnor 
inte upplever kth som en attraktiv arbetsplats. Det finns 
också en långsiktig risk för utbildningens kvalitet då kvinn-
liga perspektiv på teknikvetenskap inte beaktas. En alltför 
långsam rekryteringsprocess medför en risk för att de främ-
sta talangerna, som är särskilt efterfrågade, inte fullföljer sin 
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ansökan och istället vänder sig till konkurrerande lärosäten. 
Risk finns också att det är för få och inte tillräckligt kvalifi-
cerade sökande till utlysta tjänster, vilket i sin tur försenar 
och försvårar rekryteringsprocessen.

Anställningsprocessen har varit föremål för utvärdering 
inom aae-projektet under 2014. Anställningsordningen och 
fakultetsrådets kompletterande riktlinjer har därefter revi-
derats och skärpts för att säkerställa långsiktig finansiering 
och trygga arbetsvillkor. Beträffande jämställdhet har olika 
kartläggningar och utbildningsinsatser gjorts. De nya 
rekryteringskommittéer och rekryteringsnämnder som har 
utsetts under året genomgår ett utbildningsprogram där 
jämställdhet och mångfald är en viktig del. 

Forskningsfinansiering
Externa och internationella forskningsintäkter är nödvän-
diga för att säkra forskningens volym, kvalitet och genom-
slag. Risk finns att kth:s möjlighet till strategisk profilering 
minskar vid otillräckligt fakultetsanslag. Skolornas bedöm-
ning att målen avseende konsolidering och integration av 
eit kic inte kommer att uppfyllas har ökat markant jämfört 
med föregående år.

Målsättningen är att kth ska vara ett av de tio ledande 
universiteten när det gäller att få medel från EU:s program 
Horisont 2020. kth ska också ha lika många mottagare av 
erc-medel som jämförbara tekniska universitet i Europa. 
För detta krävs ett aktivt engagemang med ingångar till alla 
teknikplattformar av strategisk betydelse på eu-nivå. En 
strategi för ökat eu-engagemang för att nå målet om forsk-
ningsfinansiering från eu är under genomförande. Forsk-
ningsfinansieringen ska också få fler globala inslag. Det är 
samtidigt nödvändigt med ytterligare förstärkt fakultetsan-
slag för att kunna behålla en rimlig balans mellan extern, 
behovsmotiverad forskning och inomvetenskaplig, nyska-
pande forskning.

Satsning på ledarskap 
Excellenta miljöer förutsätter excellenta ledare. Ledarskap 
med personligt ansvar är också nödvändigt för att skapa en 
än mer attraktiv arbetsplats. Personer i ledande ställning tar 
ansvar inte bara för den dagliga verksamheten utan också för 
personalens välbefinnande och den strategiska utvecklingen. 
Gott ledarskap ska ses som en del av de komplementära fär-
digheter som den akademiska karriären kräver. Bristande 
akademiskt ledarskap kan medföra att miljöer inte blir/för-
blir excellenta och inte upplevs som attraktiva arbetsmiljöer. 
Bristande kunskaper hos ledare om exempelvis myndighets-
utövning kan skada kth och enskilda personer.

kth har som mål att göra en satsning på ledarskap, såväl 
akademiskt som administrativt. kth:s ledarskapsutbild-
ningar genomgår en översyn. Till exempel ska de även inne-
hålla utbildning i mångfaldsfrågor. Alla nyblivna chefer ska 
få en mentor. Chefer som möter svåra personalproblem ska 
få det stöd och den professionella kompetens som behövs för 
att chefen ska klara sitt uppdrag. Ledningsuppdrag ska vara 

tydligt formulerade vad gäller avgränsningar och ansvar för 
långsiktiga frågor. Ledarkompetens ska också beaktas tydli-
gare vid fakultetstillsättningar. 

Genomströmning 
Svag genomströmning i kth:s utbildningar är en risk för 
kth:s förtroende från staten och därigenom en allvarlig eko-
nomisk risk. Svag genomströmning sänker också kth:s att-
raktionskraft bland sökande samt förtroende från närings-
liv och andra arbetsgivare.

Verktyg för analys av genomströmning och examinations-
grad har vidareutvecklats och implementerats. Ett projekt 
kring hur studenters förkunskaper och bakgrund påverkar 
deras väg genom utbildningen har genomförts och kommu-
nicerats till ledning och skolor. kth genomför för närva-
rande en utredning om programstrukturen på grundnivå 
och avancerad nivå. Utredningen ska bland annat beakta 
hur utbildningarna kan utvecklas för ökad kvalitet, genom-
strömning och examination.

En ökad genomströmning, å andra sidan, gör att volymen 
bedömningar av tillgodoräknanden, dispenser och reell 
kompetens sannolikt ökar, vilket kan medföra en risk för 
osäkrare eller mer divergerande beslut, både vad gäller 
bedömningar på kursnivå och bedömning av uppfyllda exa-
menskrav.

Administrativa funktionsutbildningar i bland annat juri-
dik och förvaltningskunskap genomförs av kth i form av 
kurser, workshopar och seminarier. Syftet är bland annat att 
ständigt upprätthålla ett relevant och kvalificerat adminis-
trativt stöd till verksamheten.

Ytterligare en risk för svag genomströmning är att studen-
ter som inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska eller 
engelska riskerar att misslyckas i sina studier. kth erbjuder 
därför kurser och andra aktiviteter i såväl engelska som 
svenska till studenter. Det görs bland annat via Akademiskt 
resurscentrum, som är till för studenter som vill utveckla 
och förbättra sina kunskaper inom bland annat matematik, 
vetenskapligt skrivande och informationssökning. Här 
anordnas också språkcaféer och seminarier.
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Internrevisionens granskningar
En del i uppföljningen av kth:s interna styrning och kontroll 
är internrevisionens granskningar. Internrevisionen har 
under 2015 bland annat rapporterat om brister i kth:s arbete 
med informationssäkerhet och hanteringen av personupp-
gifter, som behöver stärkas inom vissa områden. Därtill har 
internrevisionen lämnat rekommendationer för att stärka 
processen för studentrekrytering. Rektor har utarbetat 
åtgärdsplaner med anledning av rapporterade brister, vilka 
har beslutats av kth:s styrelse.

Internrevisionen genomför kontinuerligt skolvisa gransk-
ningar av regelefterlevnaden vid kth och har gjort så även 
under 2015. Iakttagna brister har rapporterats till berörd 
skola. Skolan upprättar en åtgärdsplan som sedan beslutas 
av kth:s styrelse. Brister som har iakttagits är bland annat 
hantering av reseräkningar och utlägg samt brister i upp-
handlingsprocessen. Internrevisionen följer även kontinuer-
ligt upp beslutade åtgärder efter tidigare års granskningar. 
Resultatet av uppföljningen föredras årligen för styrelsen.
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Miljö och hållbar utveckling
En stor majoritet av de ingenjörer och arkitekter som exami-
neras från kth ställs inför arbetsuppgifter där de behöver 
hantera hållbarhetsfrågor och göra avvägningar. Det har 
bland annat framkommit i den karriärenkät till alumner 
som genomförs regelbundet, den senaste 2014. Det illustrerar 
hur hållbarhetsfrågor idag ofta driver teknisk och annan 
utveckling och vilka utmaningar studenterna kommer att 
möte efter examen.

I kth:s målsättning ingår att vara ett av Europas ledande 
tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling. 
kth:s identitet och varumärke ska förknippas med ett gedi-
get arbete inom dessa områden.

Genom utbildning och forskning bidrar kth till hållbar 
utveckling och samverkan med det omgivande samhället. 
Den verksamhet som kth bedriver påverkar miljön. Exem-
pel på miljöpåverkan är förbrukning av energi, användning 
av material och kemikalier, byggande, resor och transporter 
som görs för kth:s räkning.

kth:s strategiska arbete med miljö och hållbar utveckling 
utförs parallellt av kth Sustainability och Hållbart Campus. 
kth Sustainability är ett råd som bildades 2011 för att arbeta 
med miljö och hållbar utveckling i kth:s utbildning, forsk-
ning och samverkan. Det ska vara rådgivande åt rektor och 
beredande åt fakultetsrådet. kth Sustainability leds av vice-
rektor för hållbar utveckling och består av lärar- och stude-
randerepresentanter samt miljöchefen. Från 1 januari 2016 
ersätts rådet med en annan organisation med en bredare 
representation. Hållbart Campus leds av kth:s miljöchef 
och ansvarar för kth:s miljöledningssystem och det interna 
miljöarbetet. 

Under 2015 togs beslut av universitetsstyrelsen om en ny 
policy för hållbar utveckling som ersätter den tidigare miljö-
policyn. Enligt policyn ska kth aktivt och ansvarsfullt bidra 
till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, sam-
verkan och genom att minska egen miljöbelastning och 
verka för socialt ansvarstagande.

Detta innebär att kth ska:
• integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på 

alla nivåer i den strategiska och operativa verksamheten
• ha en identitet och ett varumärke som förknippas med 

hållbar utveckling
• ha en verksamhet som präglas av öppenhet, demokrati 

och respekt för människors lika värde och olika livsvill-
kor

• erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framti-
dens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kri-
tiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan 
bidra till ett hållbart samhälle

• producera forskning av högsta kvalitet som bidrar med 
hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar

• skapa nytta genom att sprida och stödja tillämpningar av 
teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhälls-
debatten för att bidra till en hållbar utveckling

• systematiskt arbeta med att ständigt förbättra hållbar-
hetsarbetet och att förebygga förorening av miljön

• följa tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten 
omfattas av

• uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för medar-
betare och studenter att bidra till en hållbar utveckling i 
och utanför verksamheten

• arbeta med partner som bidrar till en hållbar utveckling 
och verka för hållbar utveckling i samverkan med lokala 
och globala aktörer

Utbildning, forskning och samverkan
Inom utbildningsområdet fortsätter arbetet med att inte-
grera hållbarhetsfrågor i ingenjörs- och arkitektutbild-
ningen. Under 2012 genomfördes en utvärdering av målupp-
fyllelse av hållbarhetsmål på civilingenjörs-, högskole- 
ingenjörs- och arkitektprogram på kth. Självvärderingarna 
fungerade som samtalsunderlag under skolbesök med samt-
liga skolledningar under 2013, vilka har resulterat i att varje 
skola under 2013 och 2014 har tagit fram handlingsprogram 
för programutveckling inom miljö och hållbar utveckling. 
Under 2015 genomfördes en ny uppföljning i form av inter-
vjuer med programansvariga för samtliga ingenjörs- och 
arkitektprogram samt analys av relevanta kursers lärande-
mål och lärandeaktiviteter. Uppföljningen visar att mycket 
har hänt de senaste åren, men att det fortfarande finns behov 
av fortsatt integrering och förbättrad progression på flera 
håll. En kort sammanfattande rapport presenteras i början 
av 2016. 

Kursmodulerna kring ekonomisk och social hållbarhet 
har vidareutvecklats, anpassats och integrerats i flera pro-
gram med gott resultat. Den webbaserade verktygslådan för 
lärande för hållbar utveckling har fått nytt utseende och 
uppdaterats, ett arbete som kontinuerligt fortsätter. Ett för-
sta förslag på preciserade lärandemål för hållbar utveckling, 
som konkretisering av de övergripande nationella målen, 
togs fram under 2012 och reviderades under 2014. Under 2015 
fattades beslut om att de preciserade lärandemålen ska vara 
rådgivande vid program- och kursutveckling. 

kth Sustainability har under året anordnat seminarier 
och andra möten för såväl lärare som forskare och studenter. 
Årets kth Sustainability Education Day fokuserade på 
utbildning med presentationer och goda exempel på lyckad 
integration på kurs- och programnivå samt inspiration från 
vad näringsliv och forskningsinstitut efterfrågar hos exami-
nerade ingenjörer och doktorer. kth Sustainability Research 
Day bestod av samtal och paneldebatter med forskare, 
näringslivsrepresentanter och myndighetsrepresentanter 
kring hur framtidens hållbara samhälle kan realiseras och 
vilken roll kth har i denna utveckling. Under hösten stod 
kth värd för fotoutställningen Whole Earth som visats på 
universitet världen över för att uppmärksamma de globala 
miljöproblemen och belysa studenters och universitetens 
roll i att skapa ett hållbart samhälle. Ett flertal evenemang 
arrangerades i samband med utställningen. 

kth Sustainability delfinansierade under 2015 flera projekt 
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i syfte att uppmuntra till ökad samverkan inom kth, både 
inom utbildning och forskning. Exempel på projekt som fick 
finansiering under året är utveckling av nya kurser på avan-
cerad nivå och forskarnivå, seminarieserier på olika teman, 
arrangerande av internationella konferenser samt stöd för 
samordning inför större utlysningar.

Ett antal träffar för kth:s doktorandforum inom miljö och 
hållbar utveckling anordnades, inklusive den årligen åter-
kommande doktoranddialogen med deltagare från flera läro-
säten i regionen. Kartläggning och behovsanalys av utbild-
ning på forskarnivå kopplat till hållbar utveckling inom 
olika verksamheter på kth påbörjades och kommer ligga till 
grund för fortsatt utveckling av kursutbudet.

kth:s samarbetsavtal med fokus på miljö och hållbar 
utveckling med ivl Svenska Miljöinstitutet, Stockholm 
Environment Institute samt Akademiska Hus har fortlöpt 
och vidareutvecklats. Under året har ett flertal seminarier 
och evenemang för både interna och externa deltagare 
anordnats på teman som framtidens vattenrening, cirkulär 
ekonomi och hållbar stadsplanering. Den kvantitativa upp-
följningen av dessa samarbetsavtal visar att samarbeten 
sker inom både forskning och utbildning. 

kth:s engagemang i internationella nätverk inom miljö 
och hållbar utveckling har fortsatt och utvecklats. Inom det 
nordiska samarbetet avslutades under 2015 ett tvåårigt pro-
jekt med finansiering från Nordiska ministerrådet. Projektet 
syftade till att genom en enkät och workshopar undersöka 
hur väl nordiska universitet och högskolor har implemente-
rat hållbar utveckling i sitt interna arbete såväl som i kärn-
verksamheten, samt vilka hinder och möjligheter som före-
ligger. Ett nytt nordiskt projekt har startat med syfte att 
utveckla och testköra ett kunskapstest kring hållbar ut-
veckling riktat till studenter, där kth tillsammans med 
Göteborgs universitet utgör de svenska partneruniversite-
ten. kth kommer också att bli medlem i Sustainable Deve-
lopment Solutions Network, ett fn-initierat nätverk för aka-
demi, företag, finansiärer och civilsamhället med syfte att 
tillsammans hitta lösningar för att nå de globala hållbarhets-
målen. 

Inför beslut om kth:s fortsatta strategiska arbete med 
miljö och hållbar utveckling har en utvärdering av kth  
Sustainabilitys arbete genomförts genom en kombination av 
intervjustudier, självvärdering och benchmarking med en 
extern bedömargrupp. Generella slutsatser från de olika 
delarna av utvärderingen är att kth har gjort viktiga fram-
steg i sitt hållbarhetsarbete på senare år, och att den strate-
giska satsningen har spelat en avgörande roll för detta. Vice-
rektorsskapet och stödet från kth-ledningen har varit 
betydelsefullt, liksom det administrativa stödet. Det finns ett 
stort stöd i verksamheten för att kth ska vara en ledande 
aktör inom hållbarhet. Samtidigt har kth långt kvar till 
målet att hållbarhet ska vara helt integrerat i all verksamhet. 
Därför bör den särskilda satsningen fortsätta. Dess framtida 
inriktning bör dock förändras givet det arbete och de fram-
steg som redan gjorts. Bedömargruppen pekar särskilt på 
ett behov av att utveckla ett mer dialogbaserat arbetssätt 

samt att bygga mer på studenters engagemang. Intervjustu-
dien identifierar tre framtida prioriteringar: fortsatt arbete 
med utbildningsutveckling i dialog med studenter och 
undervisande personal, planering för framtida integrering 
av hållbarhet i linjeorganisationen samt skapande av fora för 
debatt och strategisk policyutveckling. Självvärderingsrap-
porten pekar på behov av att institutionalisera hållbarhet till 
exempel i organisationsstruktur, fakultetstjänster, utbild-
ningsprogram och beslutsfattande. Mot bakgrund av slut-
satserna från utvärderingen har rektor fattat beslut om att 
kth:s strategiska satsning på integrering av miljö och håll-
bar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan 
ska fortsätta ytterligare tre år och en verksamhetsplan för 
detta har upprättats.

I flera av de satsningar med myndighetskapital som görs 
finns en tydlig inriktning mot hållbar utveckling. Det gäller 
fyra av de biträdande lektorat som beslutades under 2015 
samt riktade satsningar mot cirkulär ekonomi och ett  
vattencentrum. 

För kth Sustainability finns både en projektplan och en 
kommunikationsplan upprättad. Exempel på kommunika-
tionsaktiviteter under året är utskick av ett månadsvis kth- 
internt nyhetsbrev samt information och sammanställning 
av forskningsutlysningar inom miljö och hållbar utveckling. 
Det externa nyhetsbrevet, som riktar sig till näringsliv, 
beslutsfattare, myndigheter och organisationer, har getts ut 
fem gånger under året.

Hållbart Campus
Fokus för arbetet med Hållbart Campus har under året varit 
att miljöcertifiera verksamheten. I augusti erhöll kth miljö-
certifikat enligt iso 14001. kth ska, enligt förordningen om 
miljöledning i statliga myndigheter, ha ett miljöledningssys-
tem och det bör vara certifierat då man har en betydande 
miljöpåverkan, vilket kth bedöms ha. Redovisning av miljö-
ledningsarbetet sker årligen till Naturvårdsverket. I den 
rapport som skickades för 2014 fick kth högsta poäng i den 
poängbedömning som görs utifrån rapporten. Detta visar att 
miljöarbetet som bedrivs både centralt och på skolorna har 
gett resultat. Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2015 
om en ny policy för hållbar utveckling som ersatte den miljö-
policy som beslutades 2012. kth är medlem i nätverket iscn 
(International Sustainable Campus Network) och erhöll 2015 
iscn:s pris för den campusplan som togs fram i samarbete 
med Akademiska Hus 2014. En del av motiveringen var ”ett 
enastående exempel på en excellent hållbar campusplan …” 
som var uppbyggd enligt breeam (miljöcertifiering av 
stadsdelar) med temat hållbar utveckling.

Under året har följande genomförts:
• fortsatt dokumentation av arbetssätt både centralt och på 

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

lokala miljömål som ska bidra till att uppfylla kth:s 
gemensamma och övergripande mål för miljöarbetet
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• kommunikationsinsatser via webb, seminarier och evene-
mang 

• utbildningar för anställda, till exempel inom kemikalie-
hantering

• arbete med att ta fram nya hållbarhetsmål för 2016–2020 
har pågått under året och har beslutats av rektor i decem-
ber

Andra genomförda aktiviteter är:
• ett flertal workshopar för kth:s miljöombud
• en cykeldag tillsammans med Akademiska Hus på kth 

Campus 
• webbutbildning i miljö och hållbar utveckling för 

anställda som 60 procent har genomfört

Arbetet med miljöledningssystemet drivs centralt av miljö-
gruppen inom miljö- och byggnadsavdelningen på universi-
tetsförvaltningen. Miljögruppens roll är också att vara ett 
stöd för skolor och universitetsförvaltning i deras miljöled-
ningsarbete. I verksamheten på kth:s skolor finns utsedda 
miljöombud som tillsammans med skolledningen ska driva 
det lokala miljöarbetet. I målarbetet de kommande åren ingår 
också att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i kth:s verk-
samhet. Miljögruppen bytte i december namn till kth Sustai-
nability office enligt beslut av kth:s förvaltningschef.
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Personal
kth är ett universitet där människor med olika bakgrund 
och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att förvalta, 
förnya och förmedla kunskap för dagens och morgondagens 
samhälle. kth ska vara en arbetsplats där viljan till person-
lig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras. 
Nedan presenteras ett urval av personal- och arbetsmiljöak-
tiviteter som genomförts under 2015.

Ledarskap
Under 2015 har kth på uppdrag av universitetsstyrelsen 
tagit fram en personalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
ledarskap. 

En översyn av innehållet i kth:s ledarskapsutbildningar 
har genomförts ur ett genusperspektiv. De integrerade 
genuspassen har bidragit till ökad medvetenhet om hur 
strukturer och kulturer påverkar våra ledare i det vardag-
liga arbetet. Detta är en åtgärd i riktningen mot målet att för-
bättra jämställdheten inom kth. 

I de centralt finansierade ledarutvecklingsaktiviteter som 
kth erbjudit under 2015 har 106 personer deltagit (32 kvinnor 
och 74 män). Exempel på aktiviteter är kth:s ledarskapspro-
gram, mentorprogram och handledningssamtal. Förutom 
nystartade program pågår årliga uppföljningsträffar med 
tidigare årskullar.

kth har som strategi att ge alla nyblivna chefer var sin 
mentor för att hjälpa dem att utveckla gott ledarskap i en 
akademisk miljö. Behovet av en samtalspartner ser olika ut 
för kth:s chefer och olika möjligheter erbjuds därför för att 
möta behovet. Bland annat får chefer tillgång till chefsnät-
verk och kollegial handledning genom ledarskapsprogram-
met. Årligen genomförs två strukturerade mentorprogram 
som omfattar parter från både högskolesektorn och närings-
livet. Då behoven av intern respektive extern mentor ser 
olika ut individanpassas efterfrågan av mentorer i samråd 
med skolorna. Stöd och verktyg erbjuds centralt för chefer 
som vill inleda en mentor/adeptrelation utanför program-
mens regi.

I riktlinjen för ledarskap förtydligas chefsrollen i linje-
organisationen. Under 2015 har kompetensutveckling i  
chefsrollen erbjudits. Utbildningsmoduler är en del av det 
förebyggande stöd som utvecklats till chefer för att hantera 
komplexa situationer inom personalområdet. Fördelat på 
elva utbildningstillfällen har 148 personer deltagit (102 kvin-
nor och 46 män). 

Jämställdhet, mångfald och  
likabehandling (JML)
Vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet har under 
2015 fått ett utvidgat uppdrag med ett övergripande ansvar 
för jämställdhetsarbetet som nu innefattar både personal 
och studenter. Som en följd av uppdraget bildades en över-
gripande jml-grupp för det strategiska arbetet, med vicerek-
tor som ordförande. I gruppen ingår representanter för 
fakulteten, teknisk/administrativ personal, Tekniska Hög-

skolans Studentkår, genusforskare, de lokala arbetstagaror-
ganisationerna samt jml-samordnaren.

I enlighet med rekommendationerna i rapporten om arbe-
tet med jämställdhet, som kom under 2015, beslutade rektor 
om en handlingsplan med särskilda åtgärder för jml-arbetet 
inom fakulteten. Aktiviteterna följdes upp och redovisades 
för universitetsstyrelsen under hösten. 

Under 2015 har en ny process för rekrytering av fakultet 
införts. De ur jämställdhetssynpunkt viktigaste inslagen i 
denna är att synliggöra det inledande sökarbetet och att 
ställa krav som leder till att väl kvalificerade manliga och 
kvinnliga kandidater identifieras. De nya rekryteringskom-
mittéer och rekryteringsnämnder som har utsetts under året 
genomgår ett utbildningsprogram där jämställdhet och 
mångfald är en viktig del. 

Under året har ett arbete med att utveckla jämställdheten 
inom utbildningen och studerandegruppen inletts. Detta ska 
leda till att arbetet med jämställdhet, när det gäller både 
pedagogik och utbildningens innehåll, utvecklas och inten-
sifieras. Vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet 
driver detta i samarbete med prodekanus och skolornas 
grundutbildnings- och programansvariga samt Tekniska 
Högskolans Studentkår. I arbetet betonas jämställdhet men 
det omfattar också mångfald och likabehandling. Under 
våren 2015 inventerades utmaningar, problem, möjligheter 
och pågående initiativ. Under läsåret 2015/2016 sätts flera pro-
jekt igång som ska involvera studenter, lärare, program och 
skolledningar.

Under 2014 beslutades om ett arbetssätt för att ta fram för-
slag på personer till ledningsuppdrag, vilket bland annat 
syftar till att förbättra könsbalansen i kth:s ledning. Under 
2015 har implementeringen av detta följts upp. 

Under utvecklingsplansperioden fram till 2016 ska alla 
ledningsgrupper på kth genomgå träning i jml-frågor. 
Detta har pågått även under 2015 och genomförandet har 
följts upp. 

Den årliga likabehandlingsplanen för studenter har upp-
daterats i enlighet med uppföljningen om vad som uppnåtts 
från föregående plan. Nya mål och aktiviteter lades till.

Under 2015 har arbetet för en kvalitetssäkrad lönekart-
läggning fördjupats. Diskrimineringslagen ställer krav på 
att lärosätena ska syna och analysera lönestrukturen, vilket 
i sin tur ställer krav på att den så kallade besta-kodningen 
(befattningsgruppering för statistik) görs på ett enhetligt 
sätt. Arbetsgivarverket har under hösten hållit en heldags-
utbildning i besta-systemet för hr-personal, centralt och 
lokalt på skolorna, samt för representanter från de lokala 
arbetstagarorganisationerna. För de fokusgrupper som 
identifierades i förra årets lönekartläggning har en särskild 
uppföljning gjorts efter resultatet av lönerevisionen 2014. 
Ytterligare en lönekartläggning för 2016 planeras och ramar 
har tagits fram för arbetet. Planen är att göra årliga lönekart-
läggningar i syfte att snabbare nå målet med jämställda 
löner. 

Under året återupptogs, efter ett par års uppehåll, arbetet 
med jämix (jämställdhetsindex). jämix-rapporten som utar-
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betas av Nyckeltalsinstitutet, på uppdrag av kth, visar hur 
jämställdheten ser ut i organisationen och belyser med hjälp 
av särskilda nyckeltal viktiga aspekter av jämställdhet. 

Priset för jämställdhets- och mångfaldsarbete tilldelades i 
år professor Elisabeth Rachlew, skolan för teknikvetenskap.

Kompetens- och karriärutveckling

Personalutveckling
Kompetensutveckling och överförande av kompetens ska 
ständigt pågå som en naturlig del av arbetet. All kompetens-
utveckling utgår från verksamhetens behov i relation till 
förutsättningar hos varje individ. Att skapa möjligheter för 
anställda att utvecklas och gå vidare i sina karriärer är en 
strategi för att kth fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgi-
vare.

Karriärutvecklingsstödet, som erbjuds anställda inom 
den akademiska karriärvägen Tenure Track, genomfördes 
med följande aktiviteter: Partners in Learning-programmet 
(17 deltagare), vetenskapliga seminarier (35 deltagare) och 
ledarskapsutveckling (20 deltagare under både vår- och 
hösttermin). Syftet med stödet är att tydliggöra vad som 
krävs för en vidare meritering till lektor och professor och 
att erbjuda möjlighet till utveckling inom områden som är 
relevanta för en vidare karriär vid kth.

Till programmet för livs- och karriärplanering har 35 del-
tagare antagits (15 på våren och 20 på hösten). Programmet 
syftar till att ge samtliga anställda möjlighet att utveckla sin 
kompetens och vidareutvecklas i sin yrkesroll. 

kth har tillsammans med Cambridge University tagit 
fram en språkkurs för anställda och en första omgång har 
genomförts. Kompetensutveckling i engelska språket är en 
strategisk fråga för att nå visionen om ett tvåspråkigt läro-
säte 2027. 

För att öka personalmobilitet inom kth arrangeras, där så 
är möjligt, jobbskuggning för att stimulera till ökad dialog 
och samverkan. kth uppmuntrar även lärare och adminis-
trativ personal att ansöka om internationellt personalutbyte 
genom Erasmus+. 32 (20) administratörer har beviljats ersätt-
ning för utbyte eller kurs inom Erasmus+ och 8 (12) lärare har 
genomfört lärarutbyte inom programmet. Det inkommer 
även allt fler erbjudanden om staff exchange weeks från 
kth:s partneruniversitet och det är positivt att fler yrkesom-
råden involveras, även de som inte primärt arbetar med 
internationella frågor. kth har även sökt och fått mobilitets-
möjligheter utanför Europa inom Erasmus+-projektet utom-
europeisk mobilitet (International Credit Mobility), vilket 
har lett till att ett flertal projekt har startats och de första 
mobiliteterna genomfördes under december 2015. Syftet är 
att stärka både individers utveckling och kth:s kunskapsut-
byte med omvärlden.

Den universitetsgemensamma introduktionen, som 
numera ges helt på engelska, arrangeras centralt av kth två 
gånger per år. I år gavs 104 nyanställda möjlighet att möta 
kth:s ledning och medarbetare. Syftet är att alla nyanställda 

ska få en likvärdig introduktion.
Ett längre fördjupat introduktionsprogram för nyan-

ställda kvalificerade handläggare har genomförts med 20 
deltagare. Programmet syftar till att de nyanställda ska för-
värva nödvändiga kunskaper och färdigheter för att snab-
bare kunna orientera sig och bli mer effektiva i sitt arbete.

Administrativa funktionsutbildningar inom ekonomi, hr 
och juridik har genomförts av universitetsförvaltningen i 
form av kurser, workshopar och seminarier. Syftet är att 
erbjuda kompetensbevarande och kompetenshöjande aktivi-
teter för att ständigt upprätthålla ett relevant och kvalifice-
rat administrativt stöd till verksamheten.

Fortsatta regionala samarbeten mellan universiteten ger 
fördelar för kth med utökade nätverk men även ur ett kost-
nadseffektivt perspektiv. Exempel på utbildningar i samar-
bete är projektledning, förvaltningsutbildning och mentor-
program.

Rekryteringssatsning på unga forskare
Universitetsstyrelsen beslutade 2015 att avsätta medel för 
tolv biträdande lektorat att utlysas inom breda områden och 
med god finansiering för att kunna attrahera excellenta unga 
forskare från svenska och internationella forskningsinstitu-
tioner. Skolan för industriell teknik och management har 
valt att finansiera ytterligare en anställning som biträdande 
lektor. Anställningarna görs inom Tenure Track och inom 
områden som bedöms viktiga att utveckla. Utlysningarna 
ska leda till nyrekryteringar som berikar och förnyar pågå-
ende verksamhet. Rekryteringar pågick under hösten 2015 
och målet är att dessa tjänster ska bli tillsatta under 2016.

Centralt finansierad sabbatsperiod för lärare
kth införde under år 2015 en möjlighet för lärare att ansöka 
om sabbatsperiod. Sabbatsperioden kan ha olika karaktär 
och kan förläggas dels till andra universitet, dels till företag. 
Den kan utövas i längre sammanhållna perioder eller i min-
dre del av arbetstid utsträckt över en längre tidsperiod. Sats-
ningen ska ske genom centrala avsättningar under perioden 
2015–2017. Ökad mobilitet till och från lärosätet har kth defi-
nierat som en strategisk aktivitet i sina planer för framtiden. 
Satsningen ska stärka både individers utveckling samt 
kth:s kunskapsutbyte med omvärlden. Under 2015 tilldela-
des åtta lärare medel.

Rekryteringskommittéer – organisation/utbildning
Handläggningen av anställning av lärare har varit föremål 
för självvärdering inom aae-projektet och som utvecklings-
projekt inom fakultetsrådet. Som en följd av detta finns det 
sedan april 2015 en rekryteringskommitté vid varje skola. 
Vid varje anställningsärende ska en rekryteringsnämnd 
utses, bestående av ledamöter från rekryteringskommittéen. 
Rekryteringsnämnden hanterar varje ärende från initiering 
tills förslag på vem som bör anställas har lämnats till beslu-
tande chef. Samtliga ledamöter (inklusive studeranderepre-
sentanter) och administrativ personal ska genomgå en sär-
skild utbildning. 
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Under året startades fakultetsrådets utbildning, Rekryte-
ring på kth – fakultetsperspektivet, för rekryteringskommit-
téernas ledamöter. Utbildningen består av fyra moment: lagar 
och regler, neutral meritvärdering, pedagogisk skicklighet 
samt intervjuteknik. Utbildningen har genomförts i två 
omgångar med fyra utbildningstillfällen för varje omgång.

Rekryteringsannonsering
kth har i år gjort en särskild satsning på rekryteringsan-
nonsering via sociala medier och via en mobilkampanj. 
Sedan hösten 2015 läggs alla utannonserade anställningar ut 
på LinkedIn. Fördelen med digitaliserade annonser är att 
uppföljningen blir automatiserad och att kth kan rikta sina 
annonser till specifika målgrupper.

I samband med satsningen på biträdande lektorat prövade 
kth att annonsera via ResearchGate, ett karriärverktyg för 
framför allt forskare. I genomsnitt länkades 20 procent av de 
sökande från ResearchGate.

Vid annonsering av doktorandanställningar har kth lyft 
fram sitt varumärke genom mobilkampanjer i dn. Statistiken 
från kampanjerna visar på en klart högre klickfrekvens än 
genomsnittet för liknande kampanjer. 

KTH Relocation
Syftet med kth Relocation är att effektivisera mottagandet 
av all personal som rekryteras från utlandet. kth Relocation 
står för det samlade informationsflödet till dem som kommer 
från utlandet och säkerställer på så vis en hög och jämn nivå 
på den information som nya medarbetare får.

Under 2015 bistod kth Relocation cirka 800 personer med 
bostad och andra praktikaliteter under hela eller delar av 
vistelsen på kth. Utöver bostäder arbetar kth Relocation 
även riktat till medföljande, som beräknas uppgå till cirka 
300 personer per år. För att kth ska framstå som en modern 
och attraktiv arbetsgivare är det angeläget att även denna 
grupp känner sig inkluderad i rekryteringsprocessen. Till 
de medföljande till dem som får någon form av anställning 
erbjuds ett individuellt karriärstöd. kth Relocation deltar i 
kth:s centrala introduktion med syfte att överbrygga kultu-
rella hinder som kan uppstå på en mångkulturell arbetsplats 
som kth. Det erbjuds också regelbundna sociala samman-
komster där det ges tillfälle att träffas och få lära sig både 
nyttigt och kul om kth, Stockholm och Sverige.

kth Relocation är en informationskanal ut i alla verksam-
heter genom de cirka hundra administratörer i nätverket 
som regelbundet förses med relevant information gällande 
internationell rekrytering, externa och interna regelverk 
samt nyheter.

Organisation

Personalpolicy och riktlinjer
Universitetsstyrelsen fastslog i början på 2015 att en översyn 
av kth:s policyer skulle ske under 2015. I samband med detta 
beslutades också att personalpolicyn skulle skrivas om med 

utgångspunkt i kth:s värdegrund och att den ska vara kon-
kret och användbar. kth tydliggör där, som arbetsgivare, de 
krav och förväntningar som finns på personalen. 

Personalpolicyn med tillhörande riktlinjer omfattar 
områdena medarbetarskap, ledarskap, lika villkor, arbets-
miljö, kompetensförsörjning samt lönebildning och är styr-
dokument för det dagliga arbetet. Personalpolicyn, liksom 
övriga policyer, ska uppdateras årligen. Under våren 2016 
kommer anvisningar att arbetas fram för respektive riktlinje 
samt en kommunikationsplan gällande implementering av 
personalpolicyn och dess riktlinjer.

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
Beslut om ny riktlinje vid handläggning av upplevd/obser-
verad diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling fattades hösten 2014 och kom-
municerades till alla skolor. Beslutet omfattar alla som ver-
kar på kth inklusive studenterna. Utbildning för skolornas 
utsedda handläggare/kontaktpersoner genomfördes hösten 
2014 och våren 2015. 

Kompetensnätverk bildades med skolornas utsedda hand-
läggare/kontaktpersoner och hr-specialist från personal-
avdelningen. Syftet med nätverket är fortbildning, metod-
utveckling och erfarenhetsutbyte. 

Riktlinjen kommer under våren 2016 att uppdateras med 
anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisato-
risk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljö
kth strävar efter att ständigt förbättra arbetsmiljön genom 
ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Som ett led i detta 
tar alla skolor årligen fram en arbetsmiljöplan där aktiviteter 
inom både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön doku-
menteras och följs upp. I slutet av året följer varje skola upp 
de aktiviteter som genomförts under året inom arbetsmiljön 
samt upprättar en framåtriktad handlingsplan för ytterli-
gare förbättringar.

En viktig del av kth:s systematiska arbetsmiljöarbete är 
att rapportera tillbud och arbetsskador. Uppdateringen av 
rutinen för tillbud och arbetsskador har bidragit till att sko-
lorna i ökad utsträckning rapporterar in dessa. Även anmäl-
ningarna till Arbetsmiljöverket har ökat. Dialogen mellan 
arbetsgivaren och skyddsombuden har förbättrats bland 
annat genom regelbundna möten och bättre stöd från uni-
versitetsförvaltningen, vilket också kan vara en anledning 
till att antalet skyddsombud har ökat under året och att det 
nu finns ett huvudskyddsombud på varje skola.

Arbetsmiljöverket gjorde under hösten 2015 en inspektion 
på kth på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Med anled-
ning av detta har workshopar anordnats i syfte att, tillsam-
mans med skolorna, utreda dessa brister. Det har bidragit 
till en förbättrad dialog med skolorna samt flera åtgärder för 
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under våren och hösten har det genomförts utbildning för 
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Figur	17

Anställda 2015 (årsarbetskrafter1))
Per personalkategori
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Figur	18

Anställda 2015 (årsarbetskrafter1))
Per ålderskategori
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chefer med personalansvar om både arbetsmiljö och rehabi-
litering. Syftet är att ge kunskap om det ansvar och de skyl-
digheter som tillkommer en chef med personalansvar samt 
vad som tillämpas på kth. Under våren och hösten har även 
chefer och skyddsombud erhållit gemensam utbildning i 
kris och medmänskligt stöd.

kth har under 2015 fortsatt att erbjuda alla anställda som 
är 50, 55, 60 och 64 år hälsoundersökningar.

Personalstruktur
Redovisning av siffrorna nedan kan innehålla avrundnings-
effekter. 

Medelantalet anställda har under 2015 ökat med 76 perso-
ner till 5 233 (2 021 kvinnor och 3 213 män), jämfört med 5 157 
under 2014 och 4 906 under 2013. Medelantalet anställda 
beräknas utifrån mätningar varje månad under 2015. Vid 
omvandling till årsarbetskrafter är det en minskning med 16 
till 3 656 under 2015 jämfört med 3 672 under 2014 och 3 621 
under 2013. Mätt i årsarbetskrafter är andelen kvinnor oför-
ändrat 37 procent jämfört med 2014.

Åldersstruktur
Medelåldern för anställda vid kth är 40,5 år (40,7 för kvin-
nor och 40,4 för män). Medelåldern för lärare och forskare är 
43,2 år (41,3 för kvinnor och 43,9 för män). Medelåldern för 
doktorander med anställning är 30,8 år (31,2 för kvinnor och 

30,6 för män). Medelåldern för teknisk och administrativ 
personal är 45,0 år (44,5 för kvinnor och 45,6 för män).

Lärare och forskare
Antalet lärare är oförändrat 810 (kvinnor har minskat med 2 
till 170 och män ökat med 2 till 640). I gruppen lärare ingår 
professorer, gästprofessorer, adjungerade professorer, lekto-
rer, biträdande lektorer inklusive forskarassistenter, 
adjunkter samt gästlärare. Andelen kvinnor av lärarna 
utgör 21 procent, vilket är oförändrat sedan 2012.

Professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer 
Antal årsarbetskrafter inom professorsgruppen (professor, 
gästprofessor och adjungerad professor) har under 2015 
minskat med sec årsarbetskrafter till 305 (kvinnor med en 
till 46 och män med fyra till 259).

Professorer har minskat med tre årsarbetskrafter till 277 
(kvinnor ökat med en till 38 och män minskat med fem till 
239). Andelen kvinnor har under året ökat med en procent-
enhet till 14 procent. Under året har 20 nya professorer 
utsetts (fyra kvinnor och 16 män). Andelen kvinnor av nyan-
ställda professorer var 20 procent 2015.

Gästprofessorer har minskat med två årsarbetskrafter till 
14 (kvinnor minskat med tre till sex och män är oförändrat 
åtta). Andelen kvinnor bland gästprofessorer är 46 procent.

Rekryteringsmålet för professorer 2012–2015 är enligt reg-
leringsbrevet att 20 procent av de professorer som anställs 
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ska vara kvinnor. I målet inkluderas professorer och gäst-
professorer. För perioden fram till och med 2015 är 27 procent 
av de nyrekryterade professorerna och gästprofessorerna 
kvinnor och målet är därmed uppfyllt för perioden.

Adjungerade professorer är oförändrat 64 (kvinnor har 
ökat med tre till 12 och män minskat med tre till 52). I årsar-
betskrafter motsvarar det 14, vilket det även var 2014 (kvin-
nor är oförändrat två och män är oförändrat 12). Andelen 
kvinnor mätt i antal har ökat med fem procentenheter till  
19 procent. I årsarbetskrafter har andelen ökat med två pro-
centenheter till 16 procent. Under året har åtta personer 
rekryterats som adjungerad professor (fyra kvinnor och fyra 
män). Alla adjungerade professorer är anställda av kth men 
har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför kth. 
Anställningen omfattar lägst 20 procent och högst 50 procent 
av heltid och flertalet av de adjungerade professorerna upp-
bär ingen lön från kth.

Figur	19

Anställda lärare per åldersgrupp 2015 (årsarbetskrafter1))

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

Professor 0 2 73 129 53 20 277
Gästprofessor 0 1 4 6 2 1 14
Adjungerad	professor 0 0 3 8 2 1 14
Lektor 0 54 130 74 16 9 283
Biträdande	lektor	2) 0 42 13 3 0 0 58
Adjunkt 0 18 48 53 21 13 153
Gästlärare 0 5 3 2 0 0 10
TOTALT ANTAL LÄRARE 0 122 275 274 94 45 810

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

Nyrekrytering av lärare (antal individer)
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Totalt
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kvinnor
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Professor 19 3 16 14 4 10 16 4 12 34 9 25
Kallad	professor 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2
Gästprofessor 4 0 4 6 3 3 11 4 7 7 2 5
Adjungerad	professor 8 4 4 17 2 15 8 2 6 6 1 5
Lektor 49 19 30 35 4 31 45 5 40 39 13 26
Biträdande	lektor 16 0 16 24 8 16 5 0 5 11 2 9
Adjunkt 16 6 10 27 13 14 35 18 17 35 13 22
Gästlärare 22 13 9 27 17 10 36 23 13 65 39 26

Källa:	HR+

Lektorer, adjunkter och gästlärare 
Antalet lektorer har ökat med 25 årsarbetskrafter till 283 
(kvinnor med tio till 62 och män med 16 till 221). Andelen 
kvinnor har ökat med två procentenheter till 22 procent  
jämfört med föregående år. Under året har 49 nya lektorer 
utsetts (19 kvinnor och 30 män). Andelen kvinnor av de 
nyanställda var 39 procent.

Antalet adjunkter har minskat med tio årsarbetskrafter 
till 154 (kvinnor med tre till 44 och män med sju till 110). 
Andelen kvinnor inom denna kategori är oförändrat 29  
procent jämfört med 2014.

Antalet gästlärare har minskat med en årsarbetskraft till 
tio (kvinnor är oförändrat fem och män är oförändrat sex). 
Andelen kvinnliga gästlärare är oförändrat 45 procent. Gäst-
lärare vid kth har tidsbegränsade anställningar och omfatt-
ningen är oftast deltid.
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Meriteringsanställningar: biträdande lektor  
och postdoktor 
Sedan 2013 finns en anställning för meritering reglerad i hög-
skoleförordningen. En lärare får anställas tillsvidare i högst 
fyra år för att kunna utveckla sin självständighet som fors-
kare och få meriter som kan ge behörighet till en annan 
läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för.

Vid kth bildar biträdande lektorer tillsammans med post-
doktorer kategorin meriteringsanställningar. Antalet meri-
teringsanställningar har under 2015 ökat med 13 årsarbets-
krafter till 179 (kvinnor är oförändrat 41 och män har ökat 
med 13 till 138). Andelen kvinnor som har meriteringsanställ-
ningarna utgör 23 procent vilket är en minskning med två 
procentenheter jämfört med 2014.

Antalet biträdande lektorer har minskat med sex årsar-
betskrafter till 58 (kvinnor har minskat med sex till 13 och 
män med en till 45). Andelen kvinnor har minskat med åtta 
procentenheter till 22 procent jämfört med 2014. Under året 
har 16 biträdande lektorer rekryterats (inga kvinnor och 16 
män). kth kommer under 2016 särskilt att följa upp 2015 års 
rekrytering av biträdande lektorer mot bakgrund av påtag-
ligt försämrad könsbalans. I enlighet med karriärsystemet 
Tenure Track ska kth rekrytera biträdande lektorer som 
den huvudsakliga vägen in i karriärsystemet istället för att 
anställa forskarassistenter. År 2015 ingår en manlig forskar-
assistent i redovisningen av biträdande lektorer.

Antalet postdoktorer har ökat med 20 årsarbetskrafter till 
122 (kvinnor med sex till 28 och män med 14 till 93). Andelen 
kvinnor är 23 procent, vilket är en ökning med en procenten-
het jämfört med 2014. Postdoktor är en tidsbegränsad 
anställning om högst två år.

Forskare och forskningsingenjörer
Forskare och forskningsingenjörer har ökat med sju årsar-
betskrafter till 568 (kvinnor med sju till 162 och män är oför-
ändrat 406). Andelen kvinnor är 29 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet sedan föregående år.

Doktorander med anställning
Doktorander med anställning har under 2015 minskat med  
38 årsarbetskrafter till 1 005 (kvinnor med 14 till 288 och män 
med 24 till 717). För doktorander med anställning var andelen 
kvinnor 29 procent vilket är oförändrat jämfört med 2014.

Teknisk och administrativ personal
Den tekniska och administrativa personalen, inklusive bib-
liotekspersonalen, har minskat med sex årsarbetskrafter till 

1 018 (kvinnor har minskat med nio till 642 och män har ökat 
med fyra till 377). Andelen kvinnor har minskat med en pro-
centenhet till 63 procent jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid, har ökat till två pro-
cent under 2015. Andelen långtidssjuka (60 dagar eller mer) 
är oförändrat 48 procent av den totala sjukfrånvaron. Anta-
let långtidssjuka, mätt i årsarbetskrafter, har ökat med fem 
årsarbetskrafter till 34 under 2015 jämfört med 29 under 2014 
och 23 under 2013.

Figur	21

Sjukfrånvaro 2012–2015
beräknat enligt ESV:s riktlinjer

2015 2014 2013 2012

Totalt 2,0 % 1,7 % 1,4 % 1,5 %

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

Antal	långtidssjuka	mätt	i	års-
arbetskrafter 34,0 29,0 23,2 24,0

Andel sjukfrånvaro av beräknad 
total arbetstid

Kvinnor 3,5 % 2,9 % 2,5 % 2,5 %
Män 1,2 % 1,0 % 0,8 % 1,0 %

Anställda	t.	o.	m.	29	år 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 %
Anställda	30–49	år 1,8 % 1,6 % 1,3 % 1,4 %
Anställda	fr.	o.	m.	50	år 3,1 % 2,6 % 2,2 % 2,5 %

Källa:	VIS
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Lokaler
KTH växer
kth disponerar vid utgången av 2015 cirka 276 000 m2 lokal-
area, vilket är en ökning med cirka 4,5 procent jämfört med 
föregående år (264 000 m2). Under de senaste tre åren har, 
som konsekvens av kth:s expansion av verksamheten, flera 
omfattande lokalprojekt pågått. Ökningen av lokalbeståndet 
beror bland annat på att kth i augusti flyttade in i de om-
byggda lokalerna i entréhuset på Drottning Kristinas väg 
4–8 samt i det nybyggda huset för Arkitekturskolan. Ande-
len tomställda eller outnyttjade lokaler är vid utgången av 
2015 fortsatt för låg, cirka två procent av den totala hyrda 
arean. För att möta ett växande lokalbehov och löpande 
lokalförändringar bör andelen disponibla lokaler ligga runt 
tre procent. 

Större byggnadsprojekt som avslutades  
under 2015
•  I början av januari var lokalerna i byggnad 43:1 på Valhalla- 

vägen 79 klara för inflyttning. Hyresgäster är Openlab, 
Stockholms Akademiska Forum (Staf) och KIC InnoEn-
ergy som tillsammans delar på cirka 2 400 m2.

•  I augusti lämnade Arkitekturskolan sina lokaler på 
 Östermalmsgatan och flyttade in i ett nytt hus på Osquars 
 backe 5. Huset omfattar cirka 7 000 m2 loa (lokalarea) och 

hyreskontraktet är tecknat på 15 år. I november tilldelades 
byggnaden Kasper Salin-priset.

•  I augusti flyttade avdelningen för studentservice och it-
supporten in i det ombyggda entréhuset på Drottning 
Kristinas väg 4–8. De nya lokalerna omfattar 4 000 m2 loa 
och inrymmer också ett mindre café, som drivs av Tek-
niska Högskolans Studentkår (ths), samt ett antal studie-
platser och utställningsyta.

•  I anslutning till entréhuset och det nya arkitekturhuset 
har platsen och gatan  utanför utformats som ett gång-
fartsområde, där trafiken och hastigheten anpassas till de 
gående. Byggnaderna och entréplatsen invigdes med tal 
och musik i oktober.

•  I oktober tog kth över byggnad 43:12 med ny adress  
Brinellvägen 22, som blivit helt ombyggd. Lokalerna ska 
inrymma utbildningen för byggteknik och design vilken 
flyttar från kth Haninge till kth Campus våren 2016. 
Lokalerna omfattar cirka 3 900 m2.

Mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt 
som avslutades under 2015
Under sommarperioden är det möjligt att utföra mer omfat-
tande ombyggnads- och renoveringsarbeten i lärosalar och 
studieytor och under 2015 berördes följande lokaler:
•  I byggnad 50:16 på Osquldas väg 6 har sal q1 renoverats. 

Salen har fått nya ytskikt och ny fast hörsalsinredning.
•  Sex datasalar på Teknikringen 14 har renoverats och 

byggts om med ny teknisk lösning.
•  Lokaler som tidigare inrymde kth-Post har under hösten 

byggts om till en sektionslokal för maskinsektionen inom 
ths. Upprustningen av sektionslokaler kommer att pågå 
även under 2016.

Övriga pågående byggprojekt
•  Under sommaren 2015 startade bygget av det nya under-

visningshuset på Brinellvägen 26–28. Som en markering 
för starten invigdes bygget med en första gjutning i sep-
tember. Det nya huset på ca 2 800 m2 ska stå inflyttnings-
klart i oktober 2016.

•  Bygget av det nya huset för skolan för teknik och hälsa i 
Huddinge har pågått under hela 2015. Lokalerna kommer 
att delas med Röda Korsets Högskola och byggnaden kom-
mer att ligga i direkt anslutning till Karolinska Universi-
tetssjukhuset. Huset är klart för inflyttning i juni 2016. 
Totalt omfattar projektet drygt 12 000 m2.

•  I anslutning till befintligt hus på Teknikringen 10 har nu 
bygget av nya kontor och möteslokaler för institutionen 
för transportvetenskap och institutionen för hållbar 
utveckling, miljövetenskap och teknik (seed) påbörjats. 
Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning höstterminen 
2017.

•  På Teknikringen 29–33, skolan för elektro- och systemtek-
nik, har förberedelser för renovering och mindre hyres-
gästanpassningar påbörjats. Majoriteten av hyresgästerna 
flyttas till ersättningslokaler. Återflyttningen är planerad 
till vårterminen 2017.

Tomma och tillgängliga lokaler
Vid årsskiftet 2015–2016 finns det färre lediga lokaler än 
någonsin tidigare. På ett par adresser finns det mindre kon-
torsenheter på 50–300 m2 samt enstaka labblokaler. På Bri-
nellvägen 23 lämnar institutionen för byggvetenskap en 
större hall.

Student- och gästforskarbostäder
Ett regeringsbeslut har givit kth möjlighet att upplåta lägen-
heter i andra hand till studenter och gästforskare. kth för-
medlar idag ett stort antal studentlägenheter och student-
rum till utbytesstudenter, masterstudenter från utlandet 
samt gästforskare.

Under 2015 kunde kth förmedla boende till 1 486 studenter. 
Hyresbeståndet uppgår till 1 101 rum och lägenheter. Belägg-
ningsgraden har varit cirka 81 procent utslaget över hela 
året. Under sommaren utförs underhåll och städning av 
bostäderna.

kth Relocation startade sin verksamhet i slutet av 2012 och 
förmedlar boende till gästforskare. kth Relocation har ett 
totalt innehav av 190 bostäder fördelade över Storstockholm. 
Beläggningsgraden är 98 procent. Undantagna den höga 
beläggningen är 31 studentrum i Flemingsberg och 40 bostä-
der på Campus Roslagen. Dessa har en beläggningsgrad på 
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cirka 80 procent utslaget över året.
Utöver dessa boenden finns också två pensionat, Matsäll-

skapet i Solna, med en beläggningsgrad på cirka 65 procent 
utslaget över året, samt Wallqvistska huset, med en belägg-
ningsgrad på cirka 70 procent. Totalt har drygt 800 inre-
sande gästforskare och nyanställda utländska gästforskare 
och doktorander fått sitt boende via kth Relocation 2015. För 
forskningsinstitutet Nordita, som tidigare inkvarterade 
samtliga forskarskolegäster på hotell, har kostnaderna 
minskat väsentligt sedan de under 2015 utnyttjat kth:s båda 
pensionat. Under 2015 har samtliga personer som tagit kon-
takt med kth Relocation med en bostadsförfrågan fått ett 
erbjudande.

Ett nytt studenthus, med adress Drottning Kristinas väg 
43, stod färdigt i februari 2015 på centrala kth Campus med 
lägenheter för både studenter och gästforskare. Det centrala 
läget och den nyskapande arkitekturen gör huset till ett 
populärt boendealternativ bland både studenter och fors-
kare.

Det fortsatta arbetet med att uppföra studentbostäder på 
kth:s campusområde fortgår och i november påbörjade 
ByggVesta arbetet på Drottning Kristinas väg 32. Planerna 
är att bygga närmare 700 studentbostäder på kth:s campus 
vid Valhallavägen, med plats för cirka 960 studenter med 
inflyttning från 2017.

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

Ekonomi
Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat med 
drygt tre procent, från 738 till 761 mnkr. Mediekostnaderna, i 
huvudsak el och kyla, har minskat från 50 till 47 mnkr. 
Minskningen beror främst på lägre energipriser.

De lokalrelaterade kostnaderna för förmedling av bostä-
der till utländska studenter och gästforskare har ökat med 
cirka 12 mnkr, från 55 till 67 mnkr.

AlbaNova – Fysikcentrum – bedömning av 
finansiell risk
kth och Stockholms universitet tecknade år 2001 ett 25-årigt 
hyresavtal för Fysikcentrum. Fastighetsägare är Fysikhuset 
Stockholm KB. Avtalet är baserat på att universiteten under 
hyresperioden betalar ränta och amortering på ett 25-årigt 
obligationslån på 1 200 mnkr. Den fastställda amorterings-
planen innebär att cirka 30 procent av lånet amorteras under 
de första 20 åren. Om staten efter 20 år beslutar att utnyttja 
sin option att förvärva kommanditbolaget måste den återstå-
ende delen av lånet amorteras vilket innebär att lånet då är 
helt återbetalt år 2020. Om staten däremot inte utnyttjar sin 

option efter 20 år skall återstående lån helt amorteras av 
under hyrestidens avslutande fem år så att lånet är helt åter-
betalt år 2025. Obligationslånet löper med real ränta, vilket 
innebär att kapitalskulden, räntan och amorteringen årligen 
inflationsjusteras.

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

Under 2015 har kth och Stockholms universitet fört dialo-
ger med utbildningsdepartementet, Akademiska Hus AB 
och Statens fastighetsverk. Dessa diskussioner har resulte-
rat i att Statens fastighetsverk i sitt regleringsbrev för år 2016 
fått i uppdrag att förbereda statens utnyttjande av optionen.
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Ekonomi- resultat, resursanvändning 
och finansiering
Ekonomiskt resultat och kapitalförändring
Årets resultat på 22 mnkr är en minskning jämfört med före-
gående år då resultatet uppgick till 83 mnkr och är något 
bättre än vad som prognosticerats för året. Prognosen för 
året var ett negativt resultat på 15 mnkr. De 22 mnkr fördelar 
sig med ett positivt resultat för verksamheten inom grund-
läggande högskoleutbildning med 41 mnkr och med ett nega-
tivt resultat för verksamheten inom forskning och forskar-
utbildning med 19 mnkr.

En del i förklaring till det positiva resultatet 2014 var att 
kth hade 34 mnkr i anslagsmedel kopplat till satsningen på 
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) som inte fördelats 
mellan de medverkande lärosätena, Karolinska Institutet 
(ki), Stockholms universitet (su) och Uppsala universitet 
(uu). Motsvarande belopp för 2015 är 15 mnkr. Under året har 
kth transfererat del av tidigare års ofördelade anslagsmedel 
till de medverkande lärosätena, vilket påverkat resultatet 
negativt med tio mnkr.

Omsättningen har ökat med tre procent och uppgår till  
4 786 mnkr, mätt som verksamhetens intäkter och medel som 
erhålls för finansiering av transfereringar. De tio senaste 
åren har kth:s omsättning, enligt denna definition, ökat 
med närmare 71 procent.

Myndighetskapitalet uppgår till 777 mnkr, vilket fortsatt 
motsvarar ungefär 16 procent av omsättningen enligt ovan-
stående definition. Det långsiktiga målet är att myndighets-
kapitalet ska uppgå till tio procent av omsättningen. Under 
året har beslut om investeringar finansierade av myndig-
hetskapital fattats, investeringarna påbörjas under det kom-
mande året.

Figur	22	
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Figur	23

Resultat

(mnkr) 2015 2014

Intäkter 4	352				 4	243
	 Kostnader 4	329 4	158
Resultat 23 84
Resultat	dotterföretag -1 -2
Intäkter	för	transfereringar 435 394
Lämnade	bidrag	(kostnader	för	transfereringar) 435 394
Resultat 22 83
Källa: Agresso

Figur	24

Kapitalutveckling

(mnkr)
Utgående

balans 2015
Resultat

2015
Resultat

2014
Ingående

balans 2014
Grundutbildning 135 35 41 59
Beställd	utbildning 9 2 0 6
Uppdragsutbildning -1 3 -5 1
Forskn	och	forskarutb 620 -22 48 592
Uppdragsforskning 15 4 -2 14
Total 777 22 83 672

Källa: Agresso

Intäkter
Verksamhetens intäkter ökade tre procent och är nu 4 352 
mnkr, 109 mnkr mer än 2014.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Intäkterna utgör fortsatt 31 procent av de totala intäkterna 
och uppgår till 1 363 mnkr vilket är en ökning med ungefär 
tre procent jämfört med föregående år.

Intäkterna från grundutbildningsanslaget har ökat med 
knappt en procent och uppgår till 1 070 mnkr. Under året har 
kth haft en överproduktion av prestationer inom utbildning 
på grund och avancerad nivå och därför avräknat hela tak-
beloppet och även de knappt tre mnkr som fanns som ingå-
ende överföringsbelopp.  Under året erhöll kth också drygt 
tio mnkr genom kvalitetsbaserad resursfördelning.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 
16 procent och uppgår till 224 mnkr. Ökningen förklaras 
främst av att intäkter för studieavgifter ökat med 18 mnkr 
jämfört med föregående år och ökad uthyrning av student-
bostäder med fem mnkr. Under höstterminen 2015 registre-
rades 440 nya betalande studenter på kth vilket är en ökning 
med 24 procent jämfört med föregående år. Många av de 
betalande studenterna hyr sin bostad via kth-bostad. För 
andra året i rad uppvisar utbildningen av studieavgiftsskyl-
diga studenter ett överskott med en mnkr. Det ackumulerade 
underskottet för den avgiftsfinansierade utbildningen är 
numera drygt sex mnkr. Under året har kth intensifierat 
rekryteringsarbetet vilket ökat kostnaderna.

Källa: Agresso
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Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna utgör 69 procent av de totala intäkterna och upp-
går till 2 988 mnkr vilket är en ökning med ungefär två pro-
cent jämfört med tidigare år.

Intäkterna från forskning och forskarutbildningsanslaget 
har minskat med nio mnkr jämfört med 2014 och beror 
främst på att kth under året transfererat nio mnkr av tidi-
gare års ofördelade anslag för SciLifeLab samtidigt som 
årets anslagsmedel fördelats i större omfattning jämfört med 
2014. Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat 
med 39 mnkr. Bland annat har intäkter kopplat till kth:s ser-
vice med bostäder för personal som rekryterats från utlan-
det ökat med sex mnkr. Under året har ungefär 200 personer 
fler än föregående år fått hjälp med att ordna boende. Verk-
samheten inom SciLifeLab fortsätter att öka intäkterna inom 
denna grupp och jämfört med föregående år är ökningen nio 
mnkr.

Intäkter av bidrag ökar med 40 mnkr och den största 
ökningen är kopplat till 2014 års satsning på en ny superdator 
där bidragen ökat utfallet med 24 mnkr.

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

Svenska	företag	
och	org.	
13,7	%	(13,4	%)

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

Övriga	statliga	
15,5	%	(14,2	%)

Figur	26

Forskningens finansiering 2015 (2014)
Intäkter totalt 2 988 (2 922) mnkr

Forsknings-	och		
forskarutbildnings-
anslag	
37,9	%	(39,1	%)

Forskningsråd	
14,1	%	(13,7	%)

Vinnova
5,2	%	(5,1	%)

Figur	27

Intäkter av bidrag till forskning
Största finansiärerna (mnkr) 2015 För ändring (%)

Vetenskapsrådet	(VR) 345 6
EU 277 -4
Vinnova 157 5
Wallenbergstiftelserna 138 5
Statens	energimyndighet	(STEM) 118 9
FORMAS 72 7

Källa: Agresso

EUs	institutioner		
7,3	%	(7,7	%)

Figur	28

KTH:s finansiering 2015 (2014)
Intäkter totalt 4 352 (4 243) mnkr

Grundutbildnings-
anslag	
24,6	%	(25,1	%)

Forskning	och	forskar-	
utbildningsanslag	
26,0	%	(26,9	%)

Övrigt	/	Privata		
15,2	%	(14,3	%)

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

Övriga	statliga		
myndigheter	
15,5	%	(14,7	%)

Forskningsråd	
9,7	%	(9,4	%)

Figur	25	

KTH:s verksamheter 2015 (2014)
Intäkter totalt 4 352 (4 243) mnkr

Grundutbildning		
30,2	%	(30,2	%)

Uppdragsutbildning	
0,7	%	(0,6	%)

Beställd	utbildning	
0,4	%	(0,4	%)

Forskn	och	
forskarutbildning		
66,5	%	(66,7	%)

Uppdragsforskning		
2,2	%	(2,1	%)

Källa: Agresso

Källa: Agresso

Källa: Agresso
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Samfinansiering
kth har samfinansierat den bidragsfinansierade verksam-
heten under 2015 med 147 mnkr (134 mnkr). Ett arbete sker 
fortsatt inom lärosätet för att nå ökad kvalitet i uppgifterna 
om hur stor del av anslagsmedlen som är uppbundna till 
samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet.

Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med fyra procent och 
uppgår nu till 4 329 mnkr.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kostnaderna utgör även i år 31 procent av de totala kostna-
derna och uppgår till 1 323 mnkr, en ökning med 39 mnkr 
jämfört med föregående år. Det är framför allt lokalkostna-
der som står för ökningen, bland annat till följd av att nya 
och renoverade lokaler tagits i bruk, till exempel Arkitektur-
skolans nya lokaler, men även kopplat till den expanderande 
verksamheten inom kth-Bostad med anledning av fler beta-
lande studenter.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnaderna utgör fortsatt 69 procent av de totala kostna-
derna och uppgår till 3 006 mnkr vilket är en ökning med 131 
mnkr jämfört med föregående år, drygt fyra procent.

Personalkostnaderna ökar med 78 mnkr. Under året har 
antalet årsarbetskrafter minskat med 16. Ökningen av perso-
nalkostnaderna är en direkt effekt av den årliga lönerevisio-
nen.

Lokalkostnaderna ökar något och det beror på utökad 
verksamhet då nya och renoverade lokaler tagits i bruk men 
också på grund av att verksamheten vid kth Relocation ökat 
under året.

Avskrivningskostnaderna ökar med 44 mnkr till följd av 
genomförda investeringar, till exempel den nya superdatorn 
med 32 mnkr, vid SciLifeLab med fyra mnkr samt nya och 
renoverade lokaler som tagits i bruk.

Figur	30

Verksamhetens kostnader
(mnkr) 2015 2014

Kostnader	för	personal 2	643 2	565
Kostnader	för	lokaler 761 738
Övriga	driftkostnader 698 680
Finansiella	kostnader 6 4
Avskrivningar	och	nedskrivningar 221 171
Totalt 4 329 4 158

Källa: Agresso

KTH Holding AB
Koncernen kth Holding AB, fastställer sin årsredovisning i 
maj/juni. Vid januari månads utgång har bolaget redovisat 
ett prognosticerat negativt resultat på en mnkr för moderbo-
laget. Något prognosticerat resultat för koncernen låter sig 
inte göras. I samband med delårsrapporten 2016 bokförs det 
faktiska resultatet som en förändring i balansräkningen. 
Under året har kth Holding AB erhållit ytterligare en mnkr i 
kapitaltillskott.

Transfereringar
Transfereringarna har ökat med 41 mnkr jämfört med före-
gående år. Det är framför allt transfereringar av medel som 
erhållits för verksamhet inom SciLifeLab som ökat. Av de 
anslagsmedel kth erhåller för SciLifeLab har 194 mnkr 
transfererats till Linköpings universitet, ki, su, Umeå Uni-
versitet och uu. Under 2014 transfererades 178 mnkr till med-
verkande lärosäten. 

Under året har kth även transfererat tio mnkr av tidigare 
års anslag till medverkande lärosäten inom SciLifeLab. I 
kth:s resultat för 2015 återfinns 15 mnkr av det anslag som 
kth erhållit för samarbetet inom SciLifeLab. Beslut om för-
delning fattas under kommande år och kommer att påverka 
framtida transfereringar.

Figur	29	

KTH:s kostnader 2015 (2014) 
Kostnader totalt 4 329 (4 158) mnkr

Personalkostnader		
61,1	%	(61,7	%)

Avskrivningar	
5,1	%	(4,1	%)

Lokalkostnader		
17,6	%	(17,7	%)

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

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

Källa: Agresso
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Figur	31
Extern finansiering och transfereringar 2013–2015 (tkr)
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Oförbrukade bidrag (förskott) och upplupna 
bidragsintäkter (fordringar)
De oförbrukade bidragen har ökat med 34 mnkr under året 
och uppgår nu till 953 mnkr vilket motsvarar ungefär 22 pro-
cent av verksamhetens intäkter.  Förskotten från 
Vetenskapsrådet (vr) har ökat med 24 mnkr. Under 2015 
beviljades kth bidrag om 254 mnkr av vr och var det univer-
sitet som erhöll mest medel inom nt-utlysningen. Förskott 
från de största bidragsgivarna är de samma som under 2014 
och omnämns i figur 32.

kth:s förbrukningstakt avseende bidrag från statliga 
myndigheter i enlighet med Högskolornas forum för redo-
visningsfrågor (hfr) redovisningsråd beräkningsmodell är 
1,66. Det indikerar att bidragen omsätts snabbare än ett år. 
Förbrukningstakten är den samma som för 2014.

Upplupna bidragsintäkter har minskat sedan föregående 
år med 17 mnkr och uppgår nu till 343 mnkr.

Figur	32

Oförbrukade bidrag
Största bidragsgivarna (mnkr) 2015 Förändring (%)

Vetenskapsrådet	(VR) 267 10
EU 110 9
FORMAS 99 -9
Statens	energimyndighet	(STEM) 87 7
Vinnova 81 2

Källa: Agresso

Källa: Agresso
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Kostnad per prestationstyp
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheterna kommentera verk-
samhetens resultat i förhållande till de uppgifter som fram-
går av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i 
förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något 
annat beslut. Resultatredovisningen ska främst visa hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på 
volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas enligt den 
indelning som myndigheten bestämmer om inte regeringen 
beslutat annat. Landets universitet har samrått angående 
hur måtten som beskrivs nedan ska tas fram. De framtagna 
uppgifterna bör dock inte jämföras mellan lärosäten efter-
som varje lärosäte är unikt på många olika sätt. De bör 
enbart användas som ett mått över tid för ett och samma 
lärosäte.

Mått för kostnad per prestation i Väsentliga uppgifter
För utbildning på grundnivå och avancerad nivå används 
måtten kostnad per helårsstudent (hst) respektive kostnad 
per helårsprestation (hpr). För dessa gäller att med kostnad 
ska avses kostnaden för utbildning enligt resultaträkningen, 
vilket innebär att kostnader för uppdragsutbildning och 
beställd utbildning inte ska ingå. Antalet hst och hpr inklu-
derar således inte heller uppdragsutbildning och beställd 
utbildning. hst och hpr som utförts av de studenter som 
betalar studieavgift ingår dock i underlaget. 

För forskning och utbildning på forskarnivå används 
måttet kostnad per refereegranskad vetenskaplig publika-
tion. För detta gäller att med kostnad ska avses kostnaden 
för forskning och forskarutbildning samt kostnaden för 
uppdragsforskning enligt resultaträkningen eftersom det är 
svårt att skilja på publikationer utifrån hur forskningen 
finansierats. Refereegranskade vetenskapliga publikationer 
är artiklar och forskningsöversikter som genomgått gransk-
ning av oberoende forskare och som presenterar nya insikter 
i vetenskaplig form. Uppgiften om antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer har hämtats ur kth:s publika-
tionsdatabas diva. Denna innehåller dels poster som impor-
terats från Web of Science, dels bibliografiska data som fors-
karna själva registrerat. I bägge fallen finns en viss 
eftersläpning i registreringen, vilket gör att den uppgift som 
lämnas i årsredovisningen bör betraktas som preliminär. 
Erfarenhetsmässigt brukar dock det mer definitiva värdet 
inte avvika med mer än fem procent från den preliminära 
skattningen. På grund av eftersläpning i registreringen i 
publikationsdatabaserna har uppgifterna om antal artiklar 
för 2013 och 2014 uppdaterats med ett mer definitivt värde. 
Förändringen jämfört med det uppskattade värdet för ett år 
sedan var cirka en procent.

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

Prestationer och kostnader inom utbildning  
på forskarnivå
Att särskilja utbildning på forskarnivå från forskning är 
svårt då en avsevärd del av utbildningen består i att delta i 
forskningsprojekt och aktivt forska. Det är inte möjligt att 
direkt ur redovisningssystemet få ut kostnaden för utbild-
ning på forskarnivå eller kostnaden för en doktorand. 
Huvuddelen av beräkningen får därför göras med hjälp av 
efterkalkyler och uppskattningar. En del av doktoranderna 
på kth har inte sin anställning på lärosätet utan istället vid 
något företag, en myndighet eller annan organisation, så 
kallade företagsdoktorander. De beräkningar som gjorts 
omfattar därför enbart de doktorander som har anställning 
vid kth.

Genomsnittskostnaden för en doktorand på kth beräknas 
till 1 483 tkr för 2015. Motsvarande kostnad för 2014 och 2013 
var 1 460 tkr respektive 1 414 tkr. Uppgifterna bygger till en 
del på antaganden varför den ska ses som ungefärlig. I 
denna genomsnittskostnad ingår kostnad för:
• lön som fås direkt ur ekonomi- och personalredovisnings-

systemen
• drift, lokaler och utrustning (avskrivningskostnader). 

Dessa kostnader har proportionerats utifrån antal 
anställda årsarbetskrafter inom verksamhetsgrenen 
forskning och utbildning på forskarnivå

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

• indirekta kostnader som beräknas till 44,17 procent av 
lönekostnaden inom forskning och utbildning på forskar-
nivå. Under föregående år var påläggsprocenten 43,75
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Stiftelseförvaltning
kth förvaltar för närvarande 113 privaträttsliga stiftelser 
genom anknuten förvaltning. Stiftelserna har bildats genom 
olika donationer till kth. 

De två äldsta stiftelserna har sina ursprung i gåvor från 
1866, då de donerades till kth:s föregångare, Kongl. Teknolo-
giska Institutet. Gåvorna kom från Fabriksidkaren Joh. 
Michaelson och Wällofliga Borgeståndet och avsåg att skapa 
stipendiefonder för medellösa elever som utmärkt sig för flit, 
goda anlag och ett hedervärt uppträdande. Stiftelserna delar 
fortfarande ut stipendier till studenter vid kth.

Ändamålsförvaltning
I stiftelseförordnandet (donationshandlingen) anges varje 
stiftelses ändamål. Under 2015 delade de kth-anknutna stif-
telserna ut 20 mnkr. Den största gruppen av kth:s anknutna 
stiftelser, 55 stycken till antalet, ger stipendier till studerande 
på grundnivå och avancerad nivå. Från dessa stiftelser 
beslutades att dela ut sju mnkr genom 365 stipendier. Av 
dessa utgör cirka fyra mnkr medel från den största av de 
stiftelser som kth förvaltar, Stiftelsen Henrik Göranssons 
Sandviken Stipendiefond. Stiftelsen har ett kapital på 99 
mnkr vilket huvudsakligen ska vara placerade i värdepap-
per relaterade till Sandvik AB. 25 stiftelser delar ut resebi-
drag till lärare, forskare och forskarstuderande och från 
dessa delades ut bidrag om totalt cirka fyra mnkr genom 212 
stipendier. Övriga stiftelser bidrar till forskningsverksam-
heten vid kth. Under året beslutades att dela ut bidrag om 
totalt cirka nio mnkr fördelat på 80 stipendier till sådan 
verksamhet.

Den näst största stiftelsen som kth förvaltar är Stiftelsen 
kth:s stora pris ur 1944 års donation. Donatorn, som önskar 
förbli anonym, föreskrev att priset skulle gå till en svensk 
medborgare som bland annat genom epokgörande upptäck-
ter, sinnrika tillämpningar eller konstnärlig insats haft stor 
betydelse för Sverige. Priset för 2015 var på 1,2 mnkr och 
delades ut i samband med kth:s promotions- och installa-
tionshögtid. Priset tilldelades kosmologen Max Tegmark. 
Universitetsstyrelsens motivering lyder ”Genom att vidga 
och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på 
universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kos-
mologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargär-
ning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet 
genom att utveckla nydanande idéer och verktyg. Hans teo-
rier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande 
sammanhang.”

Stiftelserna betalar årligen en förvaltningsavgift till kth 
för de kostnader som uppkommer i samband med förvalt-
ningen. Avgiften 2015 uppgick till 1,5 mnkr.

Kapitalförvaltning
Kapitalet för de anknutna stiftelserna förvaltas diskretio-
närt av två externa kapitalförvaltare. Det innebär att kapi-
talförvaltaren har rätt att genomföra omplaceringar i port-
följen, inom de ramar som anges i kth:s placeringspolicy för 
dess anknutna stiftelser. Den totala stiftelseförmögenheten 
uppgick vid årets slut till 647 mnkr (648 mnkr 2014).

Figur	33

Stiftelsernas värde
Stiftelsekapital 647 mnkr per 2015-12-31

Antal Kapital

Stiftelser	15–102	mnkr 10 342
Stiftelser	5–15	mnkr 23 196
Stiftelser	1–5	mnkr 40 86
Stiftelser	upp	till	1	mnkr 40 23
Summa 113 647

Källa: Stiftelsernas årsredovisningar
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Finansiell redovisning
Redovisnings- och värderingsprinciper

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

kth använder Baskontoplan 1999 för statliga myndigheter 
(bas-S 99) som utvecklats av esv. Kontoplanen bygger på 
samma grundprinciper som baskontoplanen för företag,  
eu bas97.

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

Brytdag för den löpande redovisningen avseende räken-
skapsåret 2015 har varit den 5 januari 2016. Som periodav-
gränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr. Om 
inget annat anges nedan redovisas beloppen i tusental kro-
nor (tkr), avrundningseffekter kan förekomma.

Undantag från vissa bestämmelser för universitet och 
högskolor enligt regleringsbrevet
Enligt bilaga 5 till regleringsbrev för budgetåret 2015 avse-
ende universitet och högskolor (regeringsbeslut 2014-12-22) 
medges universitet och högskolor undantag gällande bland 
annat: 

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

och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas 
räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med 
de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes rän-
tekonto i Riksgäldskontoret.

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

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

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

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

hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys
Enligt punkt 6 i tidigare nämnd bilaga 5 till regleringsbrev 
medges universitet och högskolor undantag från bestäm-
melsen enligt 2 kap 4 § förordningen (2000:605) andra stycket 
om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovis-
ningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till reger-
ingen.

Finansiering av anläggningstillgångar
Enligt punkt 7 i tidigare nämnd bilaga 5 till regleringsbrev 
medges universitet och högskolor undantag från 2 kap 1 § 
första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.

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

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

kth fördelar sedan 2010 de gemensamma kostnaderna 
med utgångspunkt från den modell som föreslagits av Sveri-
ges universitets- och högskoleförbund.

Förändrad redovisningsprincip
kth har inte genomfört några förändringar under året.

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

De donationsmedel som per 31 december 2011 utgjordes av 
kortfristiga placeringar (svenska aktier samt utländska vär-
depappersfonder) avyttrades under år 2012. De likvida medel 
som erhölls i samband med att de kortfristiga placeringarna 
avyttrades finns nu på ett konto hos Riksgäldskontoret. De 
medel som vid bokslutstillfället ännu inte har förbrukats för 
sitt ändamål har periodiserats som oförbrukade bidrag. Av 
de oförbrukade medlen utgörs 44 mnkr av Kerstin och Rune 
Jonassons donation. Behovet av likvida medel, för investe-
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ringar med koppling till donationen, de närmaste åren mot-
svarar det som redovisats som oförbrukat bidrag. Nya dona-
tioner intäktsförs som bidrag.

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

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

delsförändringar i kth Holding AB)
• Uppdragsforskning

Transfereringar
kth särredovisar transfereringar då dessa inte represente-
rar någon egentlig resursförbrukning inom kth. Transfere-
ringar är medel som är avsedda att användas för 
finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt 
till stipendier med mera. Exempel på transfereringar är när 
kth är koordinator och förmedlar medel från eu vidare till 
andra samarbetspartner. kth transfererar även anslag inom 
Strategiska forskningsområden (sfo) och Science for Life 
Laboratory (SciLifeLab).

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

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

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

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

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

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

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

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

KIC InnoEnergy SE
Med riksdagens tillstånd, i enlighet med propositionen För-
djupad samverkan inom forskning, utbildning och innova-
tion – hållbar energi, har kth använt 90 tkr år 2011 till för-
värv av en aktie i europabolaget kic InnoEnergy se. kth har 
ett bemyndigande avseende kapitaltillskott till kic InnoEn-
ergy SE. Se vidare avsnittet Anslagsredovisning.

Invärderad konst
Under 2012 invärderade kth konst från Statens konstråd. 
Under 2013 återlämnades en del av denna konst samtidigt 
som kth invärderade ny konst från Statens konstråd i enlig-
het med 5 kap. 3 § fåb. Under 2014 och 2015 har inga föränd-
ringar skett i det redovisade värdet. Per 31 december 2015 
uppgick den invärderade konsten till ett värde av 596 tkr, vil-
ket återfinns under rubriken statskapital.

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

Verksamhetens intäkter Not 2015 2014 2013 2012 2011 

Intäkter	av	anslag 1 2	202	935	 2	204	918	 2	021	228	 2	011	781	 1	970	901	
Intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar 2 497	627	 426	998	 423	844	 384	963	 328	890	
Intäkter	av	bidrag 1	647	845	 1	603	381	 1	576	814	 1	522	060	 1	431	031	
Finansiella	intäkter 3 3	164	 7	528	 16	236	 29	035	 24	563	
Summa Verksamhetens intäkter 4 351 571 4 242 825 4 038 122 3 947 839 3 755 385 

Verksamhetens kostnader
Kostnader	för	personal 4 2	643	190	 2	565	289	 2	460	926	 2	372	901	 2	197	870	
Kostnader	för	lokaler 761	362	 737	816	 698	343	 643	665	 621	401	
Övriga	driftkostnader 697	741	 679	637	 684	704	 678	153	 630	460	
Finansiella	kostnader 3 5	762	 4	175	 5	527	 7	655	 15	420	
Avskrivningar	och	nedskrivningar 220	756	 171	463	 181	860	 188	791	 182	205	
Summa Verksamhetens kostnader 4 328 810 4 158 380 4 031 359 3 891 163 3 647 357 

Summa Verksamhetsutfall 22 761 84 445 6 762 56 676 108 029 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 5 -1 011 -1 806 1 337 1 091 -463 

Transfereringar
Medel	som	erhållits	från	statens	budget	för	finansiering	av	bidrag 257	783	 231	449	 249	144	 131	048	 92	368	
Medel	som	erhållits	från	myndigheter	för	finansiering	av	bidrag 128	269	 118	301	 90	320	 101	428	 93	573	
Övriga	erhållna	medel	för	finansiering	av	bidrag 6 48	465	 43	937	 41	288	 34	001	 42	354	
Lämnade	bidrag 7 434	516	 393	687	 380	751	 266	478	 228	296	
Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring 8 21 750 82 639 8 099 57 767 107 565 

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

Totalt
Grund-

utbildning
Beställd

utbildning
Uppdrags-
utbildning

Forskn	och
forskarutb

Uppdrags-
forskningNot

Verksamhetens intäkter
Intäkter	av	anslag 1 2	202	935	 1	070	459	 0	 0	 1	132	476	 0	
Intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar 2 497	627	 176	957	 17	922	 29	458	 176	957	 96	334	
Intäkter	av	bidrag 1	647	845	 68	031	 0	 0	 1	579	814	 0	
Finansiella	intäkter 3 3	164	 579	 0	 39	 2	430	 116	
Summa Verksamhetens intäkter 4 351 571 1 316 026 17 922 29 497 2 891 678 96 450 

Verksamhetens kostnader
Kostnader	för	personal 4 2	643	190	 755	410	 2	708	 13	367	 1	827	843	 43	862	
Kostnader	för	lokaler 761	362	 288	479	 763	 1	875	 462	628	 7	617	
Övriga	driftkostnader 697	741	 203	961	 12	194	 11	004	 432	093	 38	489	
Finansiella	kostnader 3 5	762	 1	182	 0	 3	 4	269	 307	
Avskrivningar	och	nedskrivningar 220	756	 31	844	 0	 122	 186	283	 2	506	
Summa Verksamhetens kostnader 4 328 810 1 280 877 15 665 26 372 2 913 116 92 780 

Summa Verksamhetsutfall 22 761 35 149 2 257 3 125 -21 439 3 669 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 5 -1 011 0 0 0 -1 011 0 

Transfereringar
Medel	som	erhållits	från	statens	budget	för	finansiering	av	bidrag 257	783	 2	705	 0	 0	 255	077	 0	
Medel	som	erhållits	från	myndigheter	för	finansiering	av	bidrag 128	269	 28	661	 0	 0	 99	608	 0	
Övriga	erhållna	medel	för	finansiering	av	bidrag 6 48	465	 346	 0	 0	 48	118	 0	
Lämnade	bidrag 7 434	516	 31	713	 0	 0	 402	803	 0	
Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring 8 21 750 35 149 2 257 3 125 -22 450 3 669 

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

Not 2015-12-31  2014-12-31  

TILLGÅNGAR
I. Immateriella anläggningstillgångar 9 0 43 
Rättigheter	och	andra	immateriella	anläggningstillgångar 0	 43	

II. Materiella anläggningstillgångar 10 705 843 658 054 
Förbättringsutgifter	på	annans	fastighet 215	476	 190	168	
Maskiner,	inventarier,	installationer	m.m. 479	319	 447	797	
Pågående	nyanläggningar 11	048	 20	089	

III. Finansiella anläggningstillgångar 11 21 821 21 981 
Andelar	i	hel-	och	delägda	företag 21	731	 21	891	
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav 90	 90	

VI. Kortfristiga fordringar 12 125 921 136 986 
Kundfordringar 25	251	 34	295	
Fordringar	hos	andra	myndigheter 98	271	 100	149	
Övriga	kortfristiga	fordringar 2	399	 2	542	

VII. Periodavgränsningsposter 13 504 610 508 299 
Förutbetalda	kostnader 157	646	 145	444	
Upplupna	bidragsintäkter 342	760	 359	977	
Övriga	upplupna	intäkter 4	204	 2	877	

VIII. Avräkning med statsverket 14 0 -2 952 
Avräkning	med	statsverket 0	 -2	952	

X. Kassa och bank 15 1 364 417 1 296 584 
Behållning	räntekonto	i	Riksgäldskontoret 1	274	169	 1	201	640	
Kassa	och	bank 90	248	 94	943	

Summa Tillgångar 2 722 611 2 618 994 

KAPITAL OCH SKULDER
I. Myndighetskapital 16 777 454 754 853 
Statskapital 17 22	521	 21	521	
Resultatandelar	i	hel-	och	delägda	företag 18 817	 2	773	
Balanserad	kapitalförändring 19 732	366	 647	921	
Kapitalförändring	enligt	resultaträkningen 21	750	 82	639	

III. Avsättningar 34 332 31 764 
Avsättningar	för	pensioner	och	liknande	förpliktelser 20 10	418	 8	942	
Övriga	avsättningar 21 23	914	 22	822	

IV. Skulder m.m. 859 547 795 405 
Lån	i	Riksgäldskontoret 22 524	441	 465	420	
Kortfristiga	skulder	till	andra	myndigheter 81	468	 77	907	
Leverantörsskulder 69	965	 76	871	
Övriga	kortfristiga	skulder 23 183	645	 175	207	
Depositioner 28	 0	

V. Periodavgränsningsposter 24 1 051 278 1 036 971 
Upplupna	kostnader 89	390	 109	438	
Oförbrukade	bidrag 952	499	 918	815	
Övriga förutbetalda intäkter 9	389	 8 718 

Summa Kapital och Skulder 2 722 611 2 618 994 

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

Litt Anslag

Ingående
överförings-

belopp

Årets tilldel-
ning 

enligt
Reglerings-

brev

Omdispone-
rade

anslagsbe-
lopp

Totalt dispo-
nibelt belopp

Utgifter som
avräknats 

mot
anslagen

Utgående
överförings-

belopp
16	2:17 KTH:	Utbildning	på	grund-	och	avancerad	nivå	(Ramanslag) 2	952 1	059	612 1	062	564 1	062	564 0
16	2:17:1 Takbelopp	(ram) 2	952 1	059	612 1	062	564 1	062	564 0

16	2:18 KTH:	Forskning	och	utbildning	på	forskarnivå	
(Ramanslag) 1	387	553 1	387	553 1	387	553 0

16	2:18:2 Basresurs	(ram) 1 387 553 1 387 553 1 387 553 0

16	2:65 Särskilda	medel	till	universitet	och	högskolor		
(Ramanslag) 10	370 230 10	600 10	600 0

16	2:65:69 Kvalitetsbaserad	resursfördelning	(ram) 10 370 -306 10 064 10 064 0
16	2:65:98 Kvalitetsförstärkning	(ram) 536 536 536 0

Summa 2 952 2 457 535 230 2 460 717 2 460 717 0

KTH	har	inget	att	redovisa	mot	inkomsttitel	2394.

Under	2015	har	KTH	betalat	100	000	euro,	vilket	motsvarar	939	tkr,	i	kapitaltillskott	till	KIC	Inno	Energy	SE

KTH	har	bemyndigande	att	besluta	om	en	årlig	medlemsavgift	på	högst	900	tkr	inom	KIC	Raw	materials
Under	2015	har	ingen	sådan	medlemsavgift	tagits	ut	av	EIT	Raw	Materials

KTH	har	bemyndigande	att	besluta	om	en	årlig	medlemsavgift	på	högst	675	tkr	under	2015	inom		KIC	Healthy	living
Under	2015	betalades	medlemsavgiften	om	50	000	euro,	vilket	motsvarar	472	tkr

I	anslaget	för	forskning	och	utbildning	på	forskarnivå	ingår	medel	för	de	strategiska	forskningsområdena	(SFO)	samt	uppbyggnad		
av	infrastruktur	och	läkemedelsutveckling	vid	SciLifeLab.	Inom	SFO	har	101	127	tkr	transfereats	under	2015.	Inom	uppbyggnad	av	infrastruktur	har	107	826	tkr	
transfererats	och	inom	läkemedelsutveckling	25	906	tkr.	Totalt	234	859	tkr

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

Specifikation av ersättningar till grundutbildning

Helårsstudenter Helårsprestationer

Teknik-
natur

Verksamhets-
förlagd  

utbildning Design Övrigt
Teknik-

natur

Verksamhets-
förlagd  

utbildning Design Övrigt

16	2:17:1	
Grundutbildning 11	406,93 5,51 123,00 708,36 9	530,58 5,39 123,00 629,83
Summa antal 11 406,93 5,51 123,00 708,36 9 530,58 5,39 123,00 629,83
"Prislapp" 51 753 kr 43 099 kr 146 654 kr 29 140 kr 43 644 kr 50 758 kr 89 351 kr 19 777 kr

Anslagskonsekvenser

Anslag som presta- 
tionerna motsvarar

HPR från december  
föregående år

Utnyttjade sparade
anslag

Utnyttjade
sparade helårs-

prestationer Avräknade anslag
Takbelopp (Grundut-

bildning) anslag

16	2:17:1
Grundutbildning	 1	068	933 9	989 2	952 0 1	062	564 1	059	612
Summa 1 068 933 9 989 2 952 0 1 062 564 1 059 612

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag/Anslagsbenämning
Tilldelat

bemyndigande
Ingående

åtaganden
Utestående
åtaganden År 2016

16	2:18:2
KTH:Forskn	och		forskarutbildning 4	500 1	800 900 900

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

Noter till resultaträkningen

Not 1. Intäkter av anslag 
2015 2014

Erhållna anslag
Utbildning	på	grund	och	avancerad	nivå 1	062	564 1	057	794
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 387 553 1 370 646
Särskilda medel till universitet och högskolor 10 600 7 926
Summa 2 460 717 2 436 366
Transferering av anslagsmedel
Utbildning på grund och avancerad nivå -2 705 -2 551
Forskning och utbildning på forskarnivå -255 077 -228 897
Summa -257 783 -231 449
Anslag enligt resultaträkning
Utbildning på grund och avancerad nivå 1 059 859 1 055 243
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 132 476 1 141 749
Särskilda medel till universitet och högskolor 10 600 7 926
Summa 2 202 935 2 204 918

Bilaga 3 Redovisning av takbelopp 

Tabell	1	Redovisning	av	antal	helårsstudenter	(HST)	och	helårsprestationer	(HPR)
Utfall	avseende	perioden	2015-01-01	–	2015-12-31

Utbildningsområde Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
Ersättn. (tkr)

HPR
Ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 367 315 10	687 6	221 16	908
Juridik 47 45 1	365 896 2	261
Samhällsvetenskap 295 270 8	589 5	339 13	929
Naturvetenskap 2	305 1	832 119	300 79	947 199	247
Teknik 9	102 7	699 471	043 336	006 807	049
Verksamhetsförlagd	utb. 6 5 238 274 511
Design 123 123 18	038 10	990 29	029
Summa 12 244 10 289 629 260 439 673 1 068 933

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

Takbelopp (tkr) 1 059 612
Redovisningen	visar	att	lärosätet	kommer	över	takbeloppet	med	(tkr)	 9	321
Redovisningen	visar	att	lärosätet	kommer	under	takbeloppet	med	(tkr)	 0

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. Totalt antal utbildade 
helårsstudenter 357 inom design. Högst får 123 avräknas inom det aktuella 
utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot 
utbildningsområdet Teknik

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

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

1	059	612
2	952

1 062 564

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

9	989
1	068	933

0
1 078 923

Summa (A-B)1) -16 358
1)	Positiv	summa	förs	till	tabell	över	anslagssparandet	nedan
Negativ	summa	förs	till	tabell	över	överproduktion	nedan

Tabell.	Anslagssparande
Totalt	utgående	anslagssparande	(A-B)
–	Ev.	anslagssparande	över	10	%	av	takbeloppet	2)

Utgående anslagssparande

0
0
0

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

Utgående överproduktion

16	358
0

16 358

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

2015 2014

Beställd	utbildning 17	922 16	685
Uppdragsutbildning 29	458 23	391
Uppdragsforskning 96	334 86	903
Studieavgifter 76	615 58	976
Intäkter	enligt	§	4	avgiftsförordningen	 253	207 205	859

varav	upplåtande	av	bostadslägenhet 59	178 48	098
varav	int	av	lokaler	med	undantag		i	regl.brev 26	760 24	041

Övriga	intäkter 24	091 35	184
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 497 627 426 998
I intäkter av avgifter och andra ersättningar ingår:
Tjänsteexport,	intäkter 22	996 20	952

Icke-statliga	medel	enligt	6	kap,	1	§	kapital-	
försörjningsförordningen,	sponsring 4	629 1	963

Intäkter	enligt	§	4	avgiftsförordningen	i		
förhållande	till	totala	kostnader 5,8	% 5,0	%

Justerade	intäkter	1)	enligt	§	4	i	förhållande	till	
totala	kostnader 3,9 % 3,2 %

1)	Justering	med	hänsyn	tagen	till	att	upplåtande	av	bostadslägenhet		sker	
enligt	särskilt	beslut	av	regeringen	samt	att	tillhandahållandet	av	lokaler	
som	utsprungligt	hyrts	för	lärosätets	verksamhet	har	undantag	från	4	§	i	
avgiftsförordningen	i	regleringsbrevet	för	2015.		 	

Not 3. Finansiella intäkter och kostnader
2015 2014

Finansiella intäkter
Ränta	på	räntekontot	hos	Riksgäldskontoret 1	179 6	279
Övriga	finansiella	intäkter 1	984 1	249
Summa 3 164 7 528
Finansiella kostnader
Ränta	på	lån	hos	Riksgäldskontoret 0 1	983
Övriga	finansiella	kostnader 5	762 2	192
Summa 5 762 4 175

Not 4. Kostnader för personal
2015 2014

Löner	och	arvoden	1) 1	731	238 1	686	634
Arbetsgivaravgifter	och	avtalsförsäkringar 712	034 672	041
Pensionskostnader 97	066 98	160
Övriga	personalkostnader 102	852 108	454
Summa 2 643 190 2 565 289
1)	varav	arvode	till	styrelsen	och	ej	anställd	personal,	85	533	tkr	
Information	om	sjukskrivning	finnes	i	figur	21,	”Sjukfrånvaro	2012–2015”,	under	avsnitt	
Personal	/	Sjukfrånvaro.

Not 5. Resultat från andelar i hel- och delägda företag
2015 2014

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

Verksamhet

Över-/
underskott 
t.o.m. 2013

Över-/
underskott

2014 Intäkter1) 2015 Kostnader 2015

Över-/ 
underskott 

2015

Ack. över/
underskott 

utgående 2015

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd	utbildning 5	980 412 17	922 15	665 2	257 8	650
Uppdragsutbildning 658 -4	824 29	497 26	372 3	125 -1	041
Utbildning	av	studieavgiftsskyldiga	studenter -10	101 2	647 76	615 75	716 899 -6	555
Summering -3 462 -1 765 124 034 117 753 6 281 1 054
Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 13	613 -2	247 96	450 92	780 3	670 15	036
Summering 13 613 -2 247 96 450 92 780 3 670 15 036

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning 
inte gäller

Upplåtande	av	bostadslägenhet	
–	utbytesprogram	och	gästforskare -37	239 -12	080 32	262 44	236 -11	974 -61	294
Upplåtande	av	bostadslägenhet	2) 	
–	regeringsbeslut	(U2010/4277/UH) -17	892 -4	159 26	916 33	380 -6	464 -28	515
Summering -55 132 -16 239 59 178 77 616 -18 438 -89 809
1)	Intäkterna	innefattar	intäkter	av	avgifter	och	finansiella	intäkter	 	 	 	 	 	
2)	Ackumulerat	underskott	avseende	upplåtande	av	bostadslägenhet	visar	hur	mycket	av	verksamhetens	kostnader	som	inte	täckts	av	avgifter,	underskottet	har	finan-
sierats	via	fullkostnadsmodellen.

KTH	Holding	AB -1	011 -1	806
Summa -1 011 -1 806

Not 6. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2015 2014

Wallenbergstiftelserna 14	516 6	768
EU 13	215 21	287
Stiftelsen	Strategisk	Forskning	(SSF) 11	113 7	133
Ringhals	AB 3	166 1	629
Stiftelsen	Kunskap-	och	Kompetensutveckling	(KK) 1	447 1	026
Forsmark	Kraft	AB 1	384 845
Övrigt 3	623 5	248
Summa 48 465 43 937

Not 7. Lämnade bidrag
2015 2014

Statliga	myndigheter 333	398 291	695
Privata	företag 43	454 47	214
Enskilda	personer 44	257 41	802
Övrigt 13	407 12	976
Summa 434 516 393 687

Not 8. Årets kapitalförändring
2015 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 531 36 702
Utbildning	enligt	uppdrag	i	regleringsbrev 35	149 41	114
Beställd	utbildning 2	257 412
Uppdragsutbildning 3	125 -4	824
Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 
utbildning på forskarnivå -18 781 45 937

Utbildning	på	forskarnivå	och	forskning	1) -22	450 48	184
Uppdragsforskning 3	669 -2	247
Summa 21 750 82 639
1) Varav KTH Holding AB -1	011 -1	806

N OT ER
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Noter till balansräkningen

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

2015 2014

Utgifter för utveckling
Ingående	anskaffningsvärde 21	392 21	436
Årets	försäljning/utrangering -3	007 -43
Utgående anskaffningsvärde 18 385 21 392
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -21	392 -21	409
Årets	avskrivningar 0 -26
Återförd	avskrivning	på	sålt/utrangerat 3	007 43
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 385 -21 392
Restvärde 0 0

Utgifter för immateriella rättigheter

Ingående	anskaffningsvärde 26	934 26	934
Utgående anskaffningsvärde 26 934 26 934
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -26 891 -26 774
Årets	avskrivningar -43 -118
Återförd	avskrivning	på	sålt/utrangerat 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 934 -26 891
Restvärde 0 43
Summa restvärde 0 43

Not 10. Materiella tillgångar
2015 2014

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående	anskaffningsvärde 579	158 545	681
Årets	anskaffningar 66	650 60	399
Årets	försäljning/utrangering -13	007 -26	923
Utgående anskaffningsvärde 632 802 579 158
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -388	991 -378	255
Årets	avskrivningar -33	815 -31	334
Återförd	avskrivning	på	sålt/utrangerat 5	480 20	598
Utgående ackumulerade avskrivningar -417 326 -388 991
Restvärde 1) 215 476 190 168

Maskiner, inventarier, installationer m m
Ingående	anskaffningsvärde 1	623	261 1	453	129

Årets	anskaffningar 203	742 247	300
Årets	slutförda	pågående	nyanläggningar 16	036 6	061
Årets försäljning/utrangering -54	323 -83	229
Utgående anskaffningsvärde 1 788 715 1 623 261
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -1	175	464 -1	114	272
Årets	avskrivningar -186	898 -140	055
Återförd	avskrivning	på	sålt/utrangerat 52	965 78	863
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 309 396 -1 175 464
Restvärde 479 319 447 797

Pågående nyanläggningar
Ingående	anskaffningsvärde 20	089 10	657
Årets	anskaffningar 7	417 15	541
Årets	slutförda	pågående	nyanläggningar -16	036 -6	061
Årets	försäljning/utrangering -423 -48
Utgående anskaffningsvärde 11 048 20 089
Restvärde 11 048 20 089
Summa restvärde 705 843 658 054
1)	Varav	Pågående	förbättringsutgifter 45 296 43 963

Not 11. Finansiella anäggningstillgångar
2015 2014

Andelar i hel- och delägda företag 1)

IB 21	891 22	984
Under	året	förändring -161 -1	093
Summa Andelar i hel- och delägda företag 21 731 21 891
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2)

IB 90 90
Summa Andra långfr värdepappersinnehav 90 90
Totalt
IB 21	981 23	074
Under	året	förändring -161 -1	093
Summa Totalt 21 821 21 981

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

Not 12. Kortfristiga fordringar
2015 2014

Kundfordringar 25	251 34	295
Fordringar	hos	andra	myndigheter 98	271 100	149

varav	mervärdesskatt 54	467 73	404
Övriga	kortfristiga	fordringar 2	399 2	542

varav	fordringar	på	personal 1	188 1	718
Summa 125 921 136 986

Not 13. Periodavgränsningsposter på tillgångssidan 
2015 2014

Förutbetalda	kostnader 157	646 145	444
varav	Förutbetalda	hyreskostnader 131	817 118	694

Upplupna	bidragsintäkter,	statliga 58	546 86	671
Upplupna	bidragsintäkter,	ej	statliga 284	213 273	307
Övriga	upplupna	intäkter 4	204 2	877
Summa 504 610 508 299

Not 14. Avräkning med statsverket
2015 2014

Anslag i räntebärande flöde
Ingående	balans -2	952 -27	989
Redovisat	mot	anslag 2	460	717 2	436	366
Anslagsmedel som tillförts räntekontot -2 457 765 -2 411 330
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 -2 952

Not 15. Kassa bank m.m.
2015 2014

Behållning	räntekonto	Riksgäldskontoret 1	274	169 1	201	640
SEB 89	933 94	343
ICA	Banken 314 597
Kontantkassa 0 3
Summa 1 364 417 1 296 584
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Not 16. Specifikation av myndighetskapitalet
2015 2014

Statskapital	1) 596 596
Balanserad	kapitalförändring 732	366 647	921
Kapitalförändring	enligt	resultaträkningen 22	761 84	445
Summa KTH exklusive KTH Holding AB 755 723 732 962
Statskapital	2) 21	925 20	925
Resultatandelar	i	hel-	och	delägda	företag	3) 817 2	773
Kapitalförändring	enligt	resultaträkningen	4) -1	011 -1	806
Summa KTH Holding AB 21 731 21 891
Statskapital 22	521 21	521
Resultatandelar	i	hel-	och	delägda	företag 817 2	773
Balanserad	kapitalförändring 732	366 647	921
Kapitalförändring	enligt	resultaträkningen 21	750 82	639
Summa Totalt 777 454 754 853

1)	Kulturtillgångar	från	Statens	konstråd.	Förändring	0	tkr
2)	Kapitaltillskott	KTH	Holding	AB	1	000	tkr
3)	KTH	Holding	AB	resultatandelar		-1	956	tkr
4)	Föregående	års	kapitalförändring	är	överförd	till	Aktier	och	andelar		
	 	 KTH	Holding	AB	1	806	tkr

Not 17. Statskapital
2015 2014

Kulturtillgångar från statens konstråd
IB 596 596
Summa Kulturtillgångar fr statens konstråd 596 596
KTH Holding AB
IB 20	925 19	925
Årets	kapitaltillskott 1	000 1	000
Summa KTH Holding AB 21 925 20 925
Totalt
IB 21	521 20	521
Under	året	förändring 1	000 1	000
Summa Totalt 22 521 21 521

Not 18. Resultatandelar i hel- och delägda företag
2015 2014

KTH Holding AB
IB	 2	773 1	723
Under	året	förändring -1	956 1	050
Summa KTH Holding AB 817 2 773

Not 19. Balanserad kapitalförändring
2015 2014

IB	Balanserad	kapitalförändring 647	921 641	159
IB	Kapitalförändring	föregående	år 82	639 8	099

Balanserad	kapitalförändring	KTH	Holding	AB	
överfört	till	Andelar	i	hel-	och	delägda	företag 1	806 -1	337

Summa 732 366 647 921

Kapitalförändring per område 2015

Balanserad
kapital

för	ändring	
(A)

Årets	
kapital-

förändring	
(B)

	
	

Summa
(A+B)

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Utbildning	enligt	uppdrag	i		
regleringsbrev 99	998 35	149 135	147

Avgifter	enligt	bilaga	4 2	227 5	382 7	608
Summa 102 225 40 531 142 755

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå

Utbildning	på	forskarnivå	och	
forskning 618	775 -22	450 596	325

Avgifter	enligt	bilaga	4 11	366 3	669 15	035
Summa 630 141 -18 781 611 360
Summa Totalt 732 366 21 750 754 116

KTH	har	ej	redovisat	förändring	av	myndighetskapital	enligt	bilaga	i	ESV	Cirkulär	
2014:8	då	Universitet	och	Högskolor	ska	redovisa	kapitalförändring	per	område	
enligt	bilaga	2	i	Regleringsbrevet.	KTH	redovisar	anslagsfinansierad	verksamhet	och	
bidragsfinansierad	verksamhet	inom	de	två	verksamhetsgrenarna,	Grundutbild-
ning	och	Forskning	och	forskarutbildning.	I	och	med	införandet	av	SUHF:s	fullkost-
nadsmodell	2010	och	kravet	om	full	kostnadstäckning	och	krav	på	samfinansiering	
av	bidragsfinansierad	verksamhet	bedömer	KTH	att	den	bidragsfinansierade	
verksamheten	inte	genererar	något	myndighetskapital.	Den	avgiftsbelagda	verk-
samhetens,	Beställd	utbildning,	Uppdragsutbildning	och	Uppdragsforskning,	kapi-
talförändring	redovisas	i	ovanstående	not	under	de	båda	rubrikerna	Avgifter	enligt	
bilaga	4.	Specifikation	av	Statskapital	återfinns	i	not	17	

Not 20. Avsättningar till pensioner
2015 2014

Ingående	avsättning 8	942 9	882
Årets	pensionskostnad 5	750 2	999
Årets	pensionsutbetalningar -4	275 -3	938
Utgående avsättning 10 418 8 942

Not 21. Övriga avsättningar
2015 2014

Utgående avsättning 23 914 22 822

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

Not 22. Lån i Riksgäldskontoret
2015 2014

Ingående	balans 465	420 411	866
Nyupptagna	lån 191	330 178	391
Årets	amorteringar -132	309 -124	836
Summa 524 441 465 420

KTH	disponerar	en	låneram	på	560	000	tkr	i	Riksgäldskontoret	enligt	regleringsbeslut		
III:17	U2015/03655/UH.
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Not 23. Kortfristiga skulder
2015 2014

Personalens	källskatt 49	186 43	934
Övriga	kortfristiga	skulder	-	utomstatliga 134	459 131	273

varav	koordinatorsmedel 89	933 94	342
Summa 183 645 175 207

Not 24. Periodavgränsningsposter på skuldsidan

2015 2014

Upplupna	löner 5	017 20	798
Semesterlöneskuld 58	461 57	727
Övriga	upplupna	kostnader 25	911 30	913
Oförbrukade	bidrag	statliga 626	766 601	198

varav	transfereringar 0 368
Oförbrukade	bidrag	ej	statliga	1) 325	733 317	617

varav	transfereringar 0 130
Övriga	förutbetalda	intäkter 9	389 8	718
Summa 1 051 278 1 036 971

1)	44	mnkr	avser	donation.	Se	ytterligare	information	under	avsnitt	Finansiell	redovisning	/	
Redovisnings-	och	värderingsprinciper	/	Donation

Förbrukning bidrag från statliga myndigheter

2015

Intäkter	av	bidrag	från	statliga	myndigheter	(A) 946	017
Upplupna	bidragsintäkter	–	inomstatliga	(B) 58	546
Oförbrukade	bidrag	–	inomstatliga	(C)	 626	766

Förbrukningstakt	A/(C-B)		 1,66

Inomstatliga	oförbrukade	bidrag
förväntas	tas	i	anspråk	inom	följande	tidsintervall

Inom	tre	månadader 260	872
Från	tre	månader	till	ett	år 365	894
Totalt 626 766

Informationen	har	tagits	fram	i	enlighet	med	HfR	redovisningsråds	rekommendation.	
Metoden	innebär	en	schablonberäkning	av	den	genomsnittliga	omsättningshastigheten/
förbrukningstakten.	Förbrukningstakten	för	bidragsverksamhet	med	statlig	finansiering	
bedöms	sammantaget	vara	linjär

Not 25. Ansvarsförbindelser 
Se	avsnittet	Lokaler/Albanova	–	Fysikcentrum	–	Bedömning	av	finansiell	risk
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Väsentliga uppgifter
2015 2014 2013 2012 2011

Utbildning och forskning
Totalt	antal	helårsstudenter	1) 12	244 12	004 11	143 12	377 13	363
–	andel	kvinnor	% 33 32 31 31 30
–	andel	män	% 67 68 69 69 70
Kostnad	per	helårsstudent 99	951 99	751 105	117 95	008 86	996
Totalt	antal	helårsprestationer	1) 10	289 10	207 8	742 10	895 11	253
–	andel	kvinnor	% 33 32 32 31 31
–	andel	män	% 67 68 68 69 69
Kostnad	per	helårsprestation 118	853 117	314 134	479 107	915 103	376
Totalt	antal	studieavgiftsskyldiga	studenter	(hst) 571 420 330 239 67
–	andel	kvinnor	% 28 28 44 31 36
–	andel	män	% 72 72 56 69 64
Totalt	antal	nyantagna	doktorander 284 305 316 420 350
–	andel	kvinnor	% 32 29 30 34 29
–	andel	män	% 68 71 70 66 71
Totalt	antal		doktorander	med	någon	aktivitet 2074 2	168 2	184 2	160 1	968
–	andel	kvinnor	% 31 30 30 29 29
–	andel	män	% 69 70 70 71 71
Totalt	antal	doktorander	med	doktorandanställning	(årsarb.) 1	005 1	043 998 966 870
–	andel	kvinnor	% 29 29 30 30 29
–	andel	män	% 71 71 70 70 71
Totalt	antal	doktorander	med	utbildningsbidrag	(årsarb.) 0 2 37 68 79
–	andel	kvinnor	% 0 0 35 32 33
–	andel	män	% 0 100 65 68 67
Genomsnittlig	studietid	för	licentiatexamen 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8
Genomsnittlig	studietid	för	doktorsexamen 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1
Totalt	antal	doktorsexamina 328 279 252 235 235
–	andel	kvinnor	% 31 26 25 24 26
–	andel	män	% 69 74 75 76 74
Totalt	antal	licentiatexamina 122 125 135 153 150
–	andel	kvinnor	% 31 30 27 30 31
–	andel	män	% 69 70 73 70 69
Totalt	antal	refereegranskade	vetenskapliga	publikationer	2) 2	850 2	725 2	579 2	340 2	119
Kostnad	per	refereegranskad	vetenskaplig	publikation	 1	054	700 1	054	894 1	077	610 1	128	528 1	131	945
Personal
Totala	antalet	årsarbetskrafter 3	656 3	672 3	621 3	542 3	375
–	andel	kvinnor	% 37 37 36 36 35
–	andel	män	% 63 63 64 64 65
Medelantalet	anställda 5	233 5	157 4	906 4	811 4	615
Totalt	antal	lärare		(årsarb.) 810 810 827 848 839
–	andel	kvinnor	% 21 21 21 21 19
–	andel	män	% 79 79 79 79 81
Antal	disputerade	lärare(årsarb.) 646 635 636 648 628
–	andel	kvinnor	% 19 19 19 19 17
–	andel	män	% 81 81 81 81 83
Antal	professorer	(årsarb.) 305 311 303 299 295
–	andel	kvinnor	% 15 15 14 13 11
–	andel	män	% 85 85 86 87 89
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Ekonomi 2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter	totalt	inkl	transfereringar	i	mnkr	-varav 4	786 4	637 4	419 4	214 3	941
Utb	på	grundnivå	och	avancerad	nivå	(mnkr) 1	395 1	352 1	236 1	277 1	234
–	andel	anslag	% 77 79 77 80 85
–	andel	externa	intäkter	% 21 21 23 20 15
Forskning	och	utbildning	på	forskarnivå	(mnkr) 3	391 3	284 3	183 2	937 2	707
–	andel	anslag	% 33 35 33 34 34
–	andel	externa	intäkter	% 67 65 67 66 66
Kostnader	totalt	inkl	transfereringar	i	mnkr	 4	763 4	552 4	412 4	158 3	833
–andel	personal	% 55 56 56 57 57
–	andel	lokaler	% 16 16 16 16 15
Lokalkostnader 3) per kvm (kr) 2 759 2 788 2 617 2 458 2 421
Balansomslutning (mnkr), 2 723 2 619 2 535 2 598 2 557
– varav oförbrukade bidrag 952 919 989 1 011 1 084
– varav årets kapitalförändring 22 83 8 58 108
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 777 755 672 663 603
1) exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2) uppgifterna för 2015 är preliminära och uppgifterna för 2014 har uppdaterats sedan 
årsredovisningen för 2014 på grund av eftersläpning i registrering i DiVA
3) enligt resultaträkningen
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KTH:s styrelse 2015

ORDFÖRANDE

Börje Ekholm
CEO	Patricia	Industries
Ledamot	fr.	o.	m.	2008-07-01
Ordförande	fr.	o.	m.	2010-05-01

Ordförande	i:
Nasdaq OMX Inc

Ledamot	i:
Alibaba Inc
Chalmers Innovation AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Trinble Inc and Choate Rosemary Hall
Investor AB (t. o. m. 2015-05-13)

REKTOR

Peter Gudmundson
Professor	i	materialmekanik,	KTH
Rektor	fr.	o.	m.	2007-11-12
Ledamot	fr.	o.	m.	2007-11-12

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

FÖRETRÄDARE FÖR ALLMÄNNA  
INTRESSEN

Helene Biström
Civilingenjör
Ledamot	fr.	o.	m.	2010-05-01

Ordförande	i:
Cramo OY, Helsingfors
Sveaskog AB

Li Felländer-Tsai 
Professor	i	ortopedi,	Karolinska	Institutet
Ledamot	fr.	o.	m.	2010-05-01

Ledamot	i:
Vator Securities AB
Sophiahemmet AB

Jan-Anders Månson
Professor	i	materialvetenskap,	École	Polytechnique	
Fédérale	de	Lausanne,	EPFL,	Schweiz
Ledamot	fr.	o.	m.	2012-06-14

Ledamot	i:
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 
Technology
HEXPOL AB
EELCEE Ltd
QEESTAR Co. Ltd

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

Ledamot	i:
IP-Only Holding AB
DoCu Nordic Holding AB

Johan Wibergh
Teknikchef	Vodafone
Ledamot	fr.	o.	m.	2010-05-01

Ledamot	i:
Teknikföretagen
Svenskt näringsliv

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

Ledamot	i:
Skanska Infrastructure AB
Skanska UK
Skanska Latin America

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör	Patent-	och	registreringsverket
Ledamot	fr.	o.	m.	2010-05-01

Ledamot	i:
Försvarets materielverk
Arbetsgivarverket
SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN

Malin Selleby
Professor	i	termodynamisk	modellering
Ledamot	fr.	o.	m.	2013-05-01

Ledamot	i:
Stiftelsen för tillämpad termodynamik

Oscar Tjernberg
Professor	i	materialfysik
Ledamot	fr.	o.	m.	2013-05-01

Ledamot	i:
Tjernkraft HOG AB
Spinn-Y AB
Sävar Vind AB
In-Grid Pictures Lina Bertling AB

Anna-Karin Tornberg
Professor	i	numerisk	analys
Ledamot	fr.	o.	m.	2013-05-01

FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA

Pontus Gard
Kårordförande	2015-07-01–2016-06-30
Ledamot	2015-07-01–2016-06-30

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

Anna Johansson
Kårordförande	2013-07-01–2014-06-30
Ledamot	2013-07-01–2015-06-30

Cecilia Molinder
Kårordförande	2014-10-07–2015-06-30
Ledamot	2014-10-07–2016-06-30

Ledamot	i:
THS Konsulter AB

Erik Widman 
Ledamot	2014-07-01–2015-06-30
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K T H:S S T Y REL SE 2015

Arvoden med mera till högskolans ledning
Enligt 7 kap. 2 § Förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheten i årsredovisningen 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida 
åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna i 
myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd 
som utsetts av regeringen, och de ledande befattningshavare 
vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa perso-
ner ska myndigheten också uppge uppdrag som styrelse- 
eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt upp-
drag som styrelseledamot i aktiebolag. Samtliga angivna 
ersättningar avser kalenderåret 2015 och redovisas exklusive 
sociala avgifter. Styrelsearvode utgår inte till personal 
anställd vid kth. Studeranderepresentanterna, som inte är 
anställda av kth, har avstått från sina styrelsearvoden och 
låtit ersättningarna oavkortat gå till Tekniska Högskolans 
Studentkår (ths).

Ordförande (kr)

Börje	Ekholm 66	000

Rektor 

Peter	Gudmundson 1	339	783

Allmänrepresentanter

Helene	Biström 28	000
Li	Felländer-Tsai	 28	000
Jan-Anders	Månson	 28	000
Elisabeth	Thand	Ringqvist	 28	000
Johan	Wibergh	 28	000
Mats	Williamson 28	000
Susanne	Ås	Sivborg	 28	000

Lärarrepresentanter

Malin	Selleby 801	325
Oscar	Tjernberg 725	955
Anna-Karin	Tornberg 843	412

Studeranderepresentanter

Johan	Gärdebo 321	457
Cecilia	Molinder 10	265
Erik	Widman	 383	486



KTH:S ÅRSREDOVISNING 2015 | 77

Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2015
Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2015. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

STOCKHOLM den 18 februari 2016

 

 Börje Ekholm, ordförande  Peter Gudmundson, rektor

 Helene Biström Li Felländer-Tsai

 Jan-Anders Månson Elisabeth Thand Ringqvist

 Johan Wibergh Mats Williamson

 Susanne Ås Sivborg Malin Selleby

 Oscar Tjernberg Anna-Karin Tornberg

 Pontus Gard Johan Gärdebo

 Cecilia Molinder
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Licentiatuppsatser
BIOLOGI

Biologisk	fysik
Turdalieva, Aizat
Synthesis	and	Optical	Properties	of	ZnO	and	CdSe	
Nanoparticle	Based	Biomarkers	

DATA- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
(DATATEKNIK)

Datalogi
Aguilar Fruto, Javier
Towards	Scalable	Performance	Analysis	of	MPI	
Parallel	Applications	

Bodriagov, Oleksandr
Social	Networks	and	Privacy	

Greschbach, Benjamin
Privacy	Analysis	and	Protocols	for	Decentralized	
Online	Social	Networks	

Polacek, Lukas
Efficient	Use	of	Exponential	Size	Linear	Programs	

Informations-	och		
kommunikationsteknik
Apanasevic, Tatjana
Challenges	Related	to	the	Introduction	of		
Innovative	Services	in	the	Market	–	Mobile	Payment	
Services	in	the	Swedish	Retail	Industry

Kargarrazi, Saleh
Bipolar	Silicon	Carbide	Integrated	Circuits	for	High	
Temperature	Power	Applications	

Katic, Janko
Efficient	Energy	Harvesting	Interface	for		
Implantable	Biosensors	

Liu, Ying
Towards	Elastic	High	Performance	Distributed	
Storage	Systems	in	the	Cloud	

Moeen, Mahdi
Design,	Modelling	and	Characterization	of	Si/SiGe	
Structures	for	IR	Bolometer	Applications	

Paul, Ruma Rani
An	Empirical	Study	of	the	Global	Behavior	of		
Structured	Overlay	Networks	as	Complex	Systems	

Smedfors, Katarina
Ohmic	Contacts	for	High	Temperature	Integrated	
Circuits	in	Silicon	Carbide	

Tal-	och	musikkommunikation
Selamtzis, Andreas
Electroglottographic	analysis	of	phonatory		
dynamics	and	states	

ELEKTROTEKNIK OCH ELEKTRONIK

Elektro-	och	systemteknik
Amin, Shoaib
Characterization	and	Linearization	of		
Multi-channel	RF	Power	Amplifiers	

Ebadat, Afrooz
On	Application	Oriented	Experiment	Design	for	
Closed-loop	System	Identification	

Everitt, Niklas
Identification	of	Modules	in	Acyclic	Dynamic		
Networks:	A	Geometric	Analysis	of	Stochastic	
Model	Errors	

Liljeblad, Elisabet
Structures	and	Processes	at	the	Mercury		
Magnetopause	

Magnusson, Jesper
On	the	design	of	hybrid	DC-breakers	consisting	of	a	
mechanical	switch	and	semiconductor	devices	

Setiadi, Agung Chris
Model	predictive	control	of	resistive	wall	models	in	
the	reversed-field	pinch	

Elektronik	och	datorsystem
Malik, Omer
Pragma-Based	Approach	For	Mapping	DSP	
Functions	On	A	Coarse	Grained	Reconfigurable	
Architecture	

Kommunikationssystem
Solsona Belenguer, Jordi
Topics	in	engineering	methods	for	IT	–	Moving	
towards	an	interdisciplinary	design	space	

Telekommunikation
Ramachandran, Prasadh
Impedance	matching	of	terminal	antennas	for	
energy	efficient	radio	performance	

FILOSOFI, ETIK OCH RELIGION

Filosofi
Jerkert, Jesper
Philosophical	Issues	in	Medical	Intervention	
Research	

FYSIK

Fysik
Claisse, Antoine Julien
Open	porosity	fission	gas	release	model	applied	to	
nuclear	fuels	

Leong, Miu Yoong
DSP-based	Coherent	Optical	Systems:	Receiver	
Sensitivity	and	Coding	Aspects	

Malkki, Pertti
The	manufacturing	of	uranium	nitride	for	possible	
use	in	light	water	reactors	

Mirsakiyeva, Amina
Quantum	Mechanical	Calculations	of		
Thermoelectrical	Polymers	and	Organic	Molecules	

Pan, Fan
Gilbert	damping	of	doped	permalloy	from	first	
principles	calculations	

	

Sellin, Karl
Phase	transitions	and	vortex	structures	in		
multicomponent	superconductors	

HÄLSOVETENSKAP

Teknik	och	hälsa
Renström, Jonas
Senior	Managers	and	Lean	–	The	importance	of	
becoming	a	practitioner	

KEMITEKNIK

Fiber-	och	polymervetenskap
Djahedi, Cyrus
Deformation	of	cellulose	allomorphs	studied	by	
molecular	dynamics	

Fagerland, Jenny
Synthesis	and	Characterization	of	Self-Assembling	
Low	Molecular	Weight	Copolymers	for		
Bioengineering	Applications

Li, Wangshu
LDPE/AI2O3	Nanocomposites	and	Reduced	
Graphene	Oxide	Filled	PDMS	Used	as	Insulating	
and	Electric	Field	Grading	Materials	in	HVDC	Cable	
Systems

Liu, Dongming
Functional	polyethylene-aluminum	oxide		
nanocomposites	for	insulation	materials	in		
high-voltage	direct-current	(HVDC)	cables

Maleki, Laleh
Chemical	Pathways	to	Hemicellulose-rich	Biomass	
Hydrogels	

Morais De Carvalho, Danila
Study	on	the	structure	and	properties	of	xylan	
extracted	from	eucalyptus,	sugarcane	bagasse	and	
sugarcane	straw

Tavast, Daniel
Improved	Usage	of	Wood	Raw	Material	through	
Modification	of	the	Kraft	Process	

Torron Timhagen, Susana
Telechelic	polymers	derived	from	natural	resources	
as	building	blocks	for	polymer	thermosets	

Wu, Duo
Closed-loop	strategy	for	recycling	of	starch	and	poly	
(lactic	acid)	into	new	materials	

MASKINTEKNIK

Energiteknik
Khan, Mohammad Ershad Ullah
Feasibility	Analysis	of	Biogas	Based	Polygeneration	
for	Rural	Development	in	Bangladesh	

Kliatsko, Aleh
Energy	Conservation	and	Service	Efficiency	in	
Buildings	Explored	as	Situations	of	Opportunity	for	
City	Transformation

Examina utfärdade under 2015
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L I CEN T I AT UPP SAT SER

Topel Capriles, Monika
Steam	Turbine	Thermal	Modeling	for	Improved	
Transient	Operation	

Zhang, Xiaoxiang
Numerical	Study	on	Combustion	Features	of		
Gasified	Biomass	Gas	

Farkostteknik
Davari, Mohammad Mehdi
A	tyre	model	for	energy	studies	in	vehicle	dynamics	
simulations	

Gil Gomez, Gaspar
Towards	Efficient	Vehicle	Dynamics	Evaluation	
using	Correlations	of	Objective	Metrics	and		
Subjective	Assessments

Hossein Nia, Saeed
An	Investigation	of	the	Iron-Ore	Wheel	Damages	
using	Vehicle	Dynamics	Simulation

Liu, Zhendong
Numerical	study	on	multi-pantograph	railway	
operation	at	high	speed	

Olausson, Katrin
On	Evaluation	and	Modelling	of	Human	Exposure	
to	Vibration	and	Shock	on	Planing	High-Speed	Craft	

Parra Martinez, Juan Pablo
On	the	ECO2	multifunctional	design	paradigm	and	
tools	for	acoustic	tailoring	

Pignier, Nicolas
Sound	propagation	from	sustainable	ground		
vehicles:	from	aeroacoustic	sources	to	urban	noise	

Qazizadeh, Alireza
Development	and	On-Track	Tests	of	Active	Vertical	
Secondary	Suspension	for	Passenger	Trains	

Rynell, Anders
Acoustic	characterization	of	an	underhood	cooling	
module	for	a	heavy	duty	vehicle	

Song, Yubao
Properties	of	vibration	and	sound	transmission	of	
plates	with	stop	bands	

Industriell	ekonomi	och	organisation
Abid, Muhammad
Global	Supply	Chain	Design	–	Exploring		
configurational	and	coordination	factors

Khalatina, Maria
Strategic	Oil	and	Gas	Alliances	at	the	Present	Stage	
of	the	European	Gas	Market	Development	By	the	
Nord	Stream	Example

Morgunova, Maria
Arctic	Offshore	Hydrocarbon	Resource		
Development	–	Past,	Present	and	Vision	of		
the	Future	

Industriell	produktion
De Sousa Dias Ferreira, Joao
Bio-Inspired	Self-Organisation	in	Evolvable		
Production	Systems	

Fahlkrans, Johan
Effects	of	manufacturing	chain	on	mechanical		
performance	–	Study	on	heat	treatment	of		
powertrain	components

Fu, Qilin
Joint	Interface	Effects	on	Machining	System		
Vibration	

Khodaee Kalatehbali, Alireza
Gear	Rolling	for	Production	of	High	Gears	

Ratanathavorn, Wallop
Development	and	evaluation	of	hybrid	joining	for	
metals	to	polymers	using	friction	stir	welding	

Tolf, Erik
Challenges	in	Resistance	Welding	of	Ultra	High	
Strength	Steels	

Maskinkonstruktion
Sosa Torres, Mario
Running-in	of	gears	from	a	surface	transformation	
and	efficiency	point	of	view

Teknisk	akustik
Kårekull, Oscar
Predicting	flow-generated	noise	from	HVAC	
components	

MATEMATIK

Matematik
Behm, Gustav
Carleman-Sobolev	classes	and	Green's	potentials	
for	weighted	Laplacians	

Saedén Ståhl, Gustav
Rees	algebras	of	modules	and	Quot	schemes	of	
points	

Öberg, Sebastian
Modeling	mapping	spaces	with	short	hammocks	

Tillämpad	matematik	och		
beräkningsmatematik
Hallgren, Jonas
Continuous	time	Graphical	Models	and		
Decomposition	Sampling	

Kadir, S M Ashraful
Error	Estimation	and	Adaptive	Methods	for		
Molecular	Dynamics	

Westerborn, Johan
On	particle-based	online	smoothing	and	parameter	
inference	in	general	hidden	Markov	models	

MATERIALTEKNIK

Hållfasthetslära
Abdulamir Sadek, Salar
Improved	Models	for	the	Probability	of	High	Cycle	
Fatigue	

Grytsan, Andrii
Computational	model	of	abdominal	aortic		
aneurysm	inception	and	evolution	

Linvill, Eric
Development	of	Finite	Element	Models	for	3-D	
Forming	Processes	of	Paper	and	Paperboard	

Sandberg, Daniel
Use	of	Experiments,	Computations	and	Models	for	
HCF	Design	

Srinivasa, Prashanth
Non-linear	mechanics	of	nanocellulose	foams	

Teknisk	materialvetenskap
Arzpeyma, Niloofar
Numerical	Study	of	the	Gas	Flow	and	Heat	Transfer	
during	Electromagnetic	Stirring	and	Post		
Combustion	in	EAFs

Chen, Rongzhen
Exploring	the	Electronic	and	Optical	Properties	of	
Cu(In,Ga)Se2	

Dong, Zhihua
Temperature	dependent	mechanical	properties	
of	as-cast	steels	–	Experimental	and	theoretical	
studies	

Hosseinzadeh Delandar, Arash
Numerical	Modeling	of	Plasticity	in	FCC	Crystalline	
Materials	using	Discrete	Dislocation	Dynamics	

Li, Ruihuan
First-principles	study	of	the	multiple	He	trapping	in	
defects	in	vanadium	and	SiC	

Li, Wei
First-principles	description	of	planar	faults	in	
metals	and	alloys

Médioni, Charlotte
Influence	of	Stirring	on	the	Inclusion		
Characteristics	during	Vacuum	Degassing	in	a	Ladle	

Safavi Nick, Seyed Arash
Relationship	between	motion	of	bubbles	and	
agglomeration	of	inclusions	into	clusters	during	
solidication	of	continuously	cast	steel

Tian, Liyun
Density	Functional	Study	of	Elastic	Properties	of	
Metallic	Alloys	

Xu, Yonggui
A	study	of	bubble	behaviors	in	a	liquid	steel	bath	

Zguns, Pjotrs
First	Principles	Modelling	of	Clean	Energy	Materials	

Ånmark, Niclas
Inclusion	Characteristics	and	Their	Link	to	Tool	
Wear	in	Metal	Cutting	of	Clean	Steels	Suitable	for	
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Glavas, Lidija
From	Macromolecular	Design	to	Supramolecular	
Self-assembly	

Ibn Yaich, Anas
Strategies	for	Renewable	Barriers	with	Enhanced	
Performance	

Johansson Salazar-Sandoval, Eric J
Ceria	Nanoparticle	Hybrid	Materials	–	Interfacial	
Design	and	Structure	Control	

Karabulut, Erdem
Functional	Layer-by-Layer	films	and	aerogels	of	
cellulose	nanofibrils	

Li, Dongfang
Wood	Cellulose	Activation,	Dissolution,	and		
Hydrophobization	

Linde, Erik
Polymeric	materials	in	nuclear	power	plants	–	
Lifetime	prediction,	condition	monitoring	and	
simulation	of	ageing

Marais, Andrew
Tailored	Cellulosic	Materials	by	Physical	Adsorption	
of	Polyelectrolyte	

Mongkhontreerat, Surinthra
Advanced	Functional	Thin	Films	and	Networks	
towards	Biological	Applications	

Nugroho, Robertus Wahyu Nayan
Modification	of	Polymeric	Particles	via	Surface	
Grafting	for	3D	Scaffold	Design	

Olin, Pontus
Fundamentals	of	Wetting	and	Mechanical		
Durability	of	Superhydrophobic	Coatings	

Olsén, Peter
Functional	Degradable	Polymers	From	the		
Monomeric	Point	of	View	

Ovaskainen, Louise
Superhydrophobic	Coatings	of	Wax	and	Polymers	
Sprayed	from	Supercritical	Solutions	

Prakobna, Kasinee
Biocomposites	Based	on	Core-Shell	Cellulose		
Nanofibers	–	Preparation,	Structure,	and	Properties	

Sjöstedt, Anna
Preparation	and	characterization	of	nanoporous	
cellulose	fibres	and	their	use	in	new	material	
concepts	

Tchang Cervin, Nicholas
Porous	Materials	from	Cellulose	Nanofibrils	

Zhao, Weifeng
Engineering	and	Functionalization	of	Hemicellulose	
Hydrogels	

Zhao, Yadong
Towards	Large-scale	and	Feasible	Exploitation	of	
Tunicate	Cellulose	and	Cellulose	Nanocrystals	for	
Different	Applications

Kemiteknik
Andersson, Robert
Catalytic	conversion	of	syngas	to	higher	alcohols	
over	MoS2-based	catalysts	

Gonzalez Arcos, Angelica Viviana
RhPt	and	Ni	Based	Catalysts	for	Fuel	Reforming	in	
Energy	Conversion	

Guan, Tingting
Biomass-fuelled	PEM	Fuel	Cell	systems	for	small	
and	medium-sized	enterprises

Karlsson, Rasmus
Theoretical	and	Experimental	Studies	of	Electrode	
and	Electrolyte	Processes	in	Industrial		
Electrosynthesis	

Klass, Verena
Battery	Health	Estimation	in	Electric	Vehicles	

Larsson, Mårten
The	role	of	methane	and	hydrogen	in	a	fossil-free	
Swedish	transport	sector	

Lundgren, Henrik
Thermal	Aspects	and	Electrolyte	Mass	Transport	in	
Lithium-ion	Batteries	

Nemanova, Vera
Biomass	Gasification	in	ABFB:	Tar	Mitigation	

Velasco Calsina, Jorge
Catalytic	partial	oxidation	of	methane	over	nickel	
and	ruthenium	based	catalysts	for	GTL	applications	

Wikström, Martina
Electric	vehicles	in	action	

Ziethén Granlund, Moa
Fuel	Reforming	for	Hydrogen	Production	in		
Heavy-Duty	Vehicle	Applications	

Polymerteknologi
Atari Jabarzadeh, Sevil
Prevention	of	Biofilm	Formation	on	Silicone	Rubber	
Materials	for	Outdoor	High	Voltage	Insulators	

Larsson, Emma
Thermoresponsive	cellulose-based	composites	by	
polymer	modification	

Porsch, Christian
Exploring	Amphiphilic	PEGMA-Based	Architectures	
as	Nanoparticles	for	Drug	Delivery	

KONST

Arkitektur
Nobel, Andreas
Dimmer	på	upplysningen	–	text,	form	och		
formgivning	
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MASKINTEKNIK

Energiteknik
Anwar, Zahid
Flow	boiling	heat	transfer,	pressure	drop	and	dryout	
characteristics	of	low	GWP	refrigerants	in	a	vertical	
mini-channel

Araoz Ramos, Joseph Adhemar
Thermodynamic	analysis	of	Stirling	engine	systems	
–	Applications	for	combined	heat	and	power	

Baina Veizaga, Fabiola
Externally	fired	gas	turbine	cycle	based	on	biomass	
gasification	gas	as	fuel	

Bitaraf Haghighi, Ehsan
Single	Phase	Convective	Heat	Transfer	With		
Nanofluids:	An	Experimental	Approach	

Chen, Jianyong
Investigation	of	Vapor	Ejectors	in	Heat	Driven	
Ejector	Refrigeration	Systems	

Mader, Gunda
Economic	analysis	of	air-water	heat	pump		
technologies	with	a	screening	method	

Martin Callizo, Claudi
Flow	Boiling	Heat	Transfer	in	Single	Vertical		
Channels	of	Small	Diameter	

Pacini, Henrique
The	Development	of	Bioethanol	Markets	under	
Sustainability	Requirements	

Wang, Wujun
Development	of	an	Impinging	Receiver	for	Solar	
Dish-Brayton	Systems	

Farkostteknik
Dirks, Babette
Simulation	and	Measurement	of	Wheel	on	Rail	
Fatigue	and	Wear	

Schneider, Christof
Recyclable	self-reinforced	ductile	fiber	composite	
materials	for	structural	applications	

Flyg-	och	rymdteknik
Otero Sola, Evelyn
Acceleration	of	Compressible	Flow	Simulations	
with	Edge	Using	Implicit	Time	Stepping	

Zhang, Mengmeng
Contributions	to	Variable	Fidelity	MDO	Framework	
for	Collaborative	and	Integrated	Aircraft	Design	

Fordonsteknik
Edrén, Johannes
Motion	modelling	and	control	strategies	of		
over-actuated	vehicles	

Wanner, Daniel
Controlling	over-actuated	road	vehicles	during	
failure	conditions	

	
	

Industriell	ekonomi	och	organisation
Birkie, Seyoum Eshetu
Be	lean	to	be	resilient:	Setting	capabilities	for	
turbulent	times	

Boon, Edward Cornelis Jacobus
Deal	of	the	day	–	An	Assessment	of	a	New	Form	of	
Sales	Promotion	

Freilich, Jonatan
When	Innovation	Is	Not	Enough	–	The	Managerial	
Challenges	of	Technology	Change	In		
Pharmaceutical	R&D	

Karakaya, Emrah
Diffusion	of	dynamic	innovations:	A	case	study	of	
residential	solar	PV	systems	

Levihn, Fabian
Investments,	system	dynamics,	energy		
management,	and	policy:	a	solution	to	the		
metric	problem	of	bottom-up	supply	curves	

Lilford, Neil Frank
An	exploration	of	factors	determining	salesperson	
effectiveness	

Long, Vicky Xiaoyan
A	technological	capabilities	perspective	on	catching	
up:	the	case	of	the	Chinese	information	and		
communications	technology	industry	

Sriwannawit, Pranpreya
Power	to	the	people:	Diffusion	of	renewable		
electricity	in	rural	areas	of	developing	countries	

Industriell	produktion
Akillioglu, Hakan
Demand	Responsive	Planning	–	A	dynamic	and	
responsive	planning	framework	based	on	workload	
control	theory	for	cyber-physical	production	
systems

Fu, Qilin
High	dynamic	stiffness	nano-structured		
composites	for	vibration	control	–	A	Study		
of	applications	in	joint	interfaces	and		
machining	systems	

Mikler, Jerzy
On	Improvement	Of	Maintenance	Function	–		
A	Reference	Model	And	Improvement	Methodology	

Pervaiz, Salman
Numerical	and	Experimental	Investigations	of	the	
Machinability	of	Ti6AI4V	Energy	Efficiency	and	
Sustainable	Cooling/Lubrication	Strategies

Werke, Mats
Principles	for	modelling	of	manufacturing		
sequences	

Maskinkonstruktion
Bergendahl, Magnus
Collaboration	and	competition	in	firm-internal	
ideation	management:	Two	alternatives	–	and	a	
third	way	out

Cha, Matthew
Dynamic	Performance	and	Design	Aspects	of		
Compliant	Fluid	Film	Bearings	

Malmquist, Daniel
A	Tool	for	Holistic	Optimization	of	Mechatronic	
Design	Concepts	

Pirnazarov, Abdurasul
Forestry	machine	and	soil	interaction	for		
sustainable	forestry	

Stetler, Katarina
Innovation	under	pressure	–	Reclaiming	the		
micro-level	exploration	space	

Teknisk	akustik
Hynninen, Antti
Acoustic	In-duct	Characterization	of	Fluid	Machines	
with	Applications	to	Medium	Speed	IC-engines

MATEMATIK

Matematik
Aas, Erik
A	Markov	Process	on	Cyclic	Words

Duse, Erik
On	Uniformly	Random	Discrete	Interlacing	Systems	
–	Asymptotics	and	Universal	Edge	Fluctuations	
with	Applications	to	Lozenge	Tiling	Models

Greco, Ornella
Bounds	on	Hilbert	Functions	and	Betti	Numbers	of	
Veronese	Modules	

Lundman, Anders
Topics	in	Combinatorial	Algebraic	Geometry	

Scolamiero, Martina
Invariants	for	Multidimensional	Persistence	

Tillämpad	matematik	och		
beräkningsmatematik
Arjmand, Doghonay
Analysis	and	Applications	of	Heterogeneous		
Multiscale	Methods	for	Multiscale	Partial		
Differential	Equations

Gudmundsson, Thorbjörn
Rare-event	simulation	with	Markov	chain		
Monte	Carlo	

Löfdahl Grelsson, Björn
Topics	in	life	and	disability	insurance	

Nykvist, Johan
Topics	in	importance	sampling	and	derivatives	
pricing	

Oddsdóttir, Hildur Æsa
Macroscopic	Modeling	of	Metabolic	Reaction		
Networks	and	Dynamic	Identification	of		
Elementary	Flux	Modes	by	Column	Generation

Odland, Tove
On	Methods	for	Solving	Symmetric	Systems	of	
Linear	Equations	Arising	in	Optimization	

Svärd, Henrik
Topology	Optimization	of	Fatigue-Constrained	
Structures	
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MATERIALTEKNIK

Hållfasthetslära
Abdulamir Sadek, Salar
Probabilistic	high	cycle	fatigue	models	–	volumetric	
approaches

Andersson, Daniel
Material	Characterization	of	Powder	Materials	
using	Inverse	Modeling	

Dersjö, Tomas
Methods	for	reliability	based	design	optimization	
of	structural	components	

Linares Arregui, Irene
Mechanical	behaviour	of	a	roller	bearing	steel:	
Strength	differential	effect,	low	temperature	creep	
and	propagation	of	short	cracks

Olsson, Erik
Micromechanics	of	Powder	Compaction	

Saadati, Mahdi
On	the	mechanical	behavior	of	granite:	Constitutive	
modeling	and	application	to	percussive	drilling	

Materialvetenskap
Brusewitz Lindahl, Bonnie
Thermodynamic	investigation	of	systems	related	
to	TWIP	steels	

Sun, Weiwei
Ab initio	study	of	transition	metal	carbides	and	
actinide	compounds	

Östlin, Andreas
Electronic	Structure	Studies	and	Method		
Development	for	Complex	Materials	

Metallurgisk	processvetenskap
Alevanau, Aliaksandr
Study	of	pyrolysis	and	gasification	of	biomass	from	
the	self-organization	perspective	

Brandberg Hurtig, Jenny
Solubility	of	hydrogen	in	slags	and	its	impact	on	
ladle	refining	

Janis, Diana
A	Study	of	Different	Methods	for	Inclusion		
Characterization	towards	On-line	use	during	
Steelmaking	

Pappers-	och	massateknologi
Oinonen, Petri
A	biomimicking	approach	for	hemicellulose		
processing	

Svedberg, Anna
Improvement	of	the	retention-formation		
relationship	using	three-component	retention		
aid	systems	

Teknisk	materialvetenskap
Bu, Junfu
Advanced	BaZr03-BaCe03	Based	Proton	Conductors	
Used	for	Intermediate	Temperature	Solid	Oxide	Fuel	
Cells	(ITSOFCs)

Chen, Chao
Some	Aspects	on	Macroscopic	Mixing	in	a	Tundish	

Cheng, Yajuan
Synthesis	of	well	arrayed	structures	with	assistance	
of	statistical	experimental	design	

Cuvila, Carlos Alberto
Mild	Wet	Torrefaction	and	Characterization	of	
Woody	Biomass	from	Mozambique	for	Thermal	
Applications	

Dou, Maofeng
First	principles	study	of	oxide	semiconductors	for	
solar	energy	applications	

Ekström, Madeleine
Oxidation	and	Corrosion	Fatigue	Aspects	of	Cast	
Exhaust	Manifolds

Gauffin, Alicia
Improved	mapping	of	steel	recycling	from	an		
industrial	perspective	

Gorbatov, Oleg
Theoretical	investigation	of	copper	precipitation	
in	steel	

Kaplan, Bartek
Equilibrium	aspects	of	Cr-alloyed	cemented	
carbides	

Li, Xiaoqing
Mechanical	Properties	of	Transition	Metal	Alloys	
from	First-Principles	Theory	

Li, Yunguo
Ab initio	based	modeling	of	defects	and	disorder	in	
industrial	materials	

Mellin, Pelle
Pyrolysis	of	biomass	in	fluidized-beds:	in-situ	
formation	of	products	and	their	applications	for	
ironmaking	

MU, WANGZHONG
Microstructure	and	Inclusion	Characteristics	in	
Steels	with	Ti-oxide	and	TiN	Additions	

Ni, Peiyuan
A	study	on	Particle	Motion	and	Deposition	Rate	
Application	in	Steel	Flows	

Wang, Guisheng
Ab initio	Prediction	of	the	Mechanical	Properties	
of	Alloys	

Wang, Jing
Development	of	Graphitic	Carbon	Nitride	based	
Semiconductor	Photocatalysts	for	Organic		
PollutantDegradiation

Yang, Ying
Inclusion	Motion	under	a	Swirl	Flow	in	the		
Continuous	Casting	Process	and	Wire	Feeding		
in	the	Induction	Furnace

Zhou, Xiaobin
Mathematical	and	Physical	Simulations	of	BOF	
Converters	

Teknisk	mekanik
Fjällman, Johan
Large	Eddy	Simulations	of	Complex	Flows	in		
IC-Engine’s	Exhaust	Manifold	and	Turbine	

Hosseini, Seyed Mohammad
On	stability,	transition	and	turbulence	in		
three-dimensional	boundary-layer	flows	

Imayama, Shintaro
Studies	of	the	rotating-disk	boundary-layer	flow	

Lazeroms, Werner
Turbulence	modelling	applied	to	the	atmospheric	
boundary	layer	

Nilsson, Karl
Numerical	computations	of	wind	turbine	wakes	
and	wake	interaction	

Noorani, Azad
Particle-laden	Turbulent	Wall-bounded	Flows	in	
Moderately	Complex	Geometries	

Pouransari, Zeinab
Numerical	studies	of	turbulent	flames	in	wall-jet	
flows	

Semlitsch, Bernhard
Large	Eddy	Simulation	of	Turbulent	Compressible	
Jets

Söder, Martin
Creation	and	destruction	of	in-cylinder	flows:	Large	
eddy	simulations	of	the	intake	and	the		
compression	strokes	

Weng, Chenyang
Theoretical	and	numerical	studies	of	sound		
propagation	in	low-Mach-number	duct	flows	

Zhou, Lin
Acoustic	Characterization	of	Orifices	and	Perforated	
Liners	with	Flow	and	High-Level	Acoustic	Excitation	

MEDICINTEKNIK

Tillämpad	medicinsk	teknik
Atefi, Seyedreza
Electrical	Bioimpedance	Cerebral	Monitoring:	From	
Hypothesis	and	Simulation	to	First	Experimental	
Evidence	in	Stroke	Patients

Johnson, Jonas
The	Cardiac	State	Diagram	–	A	new	method	for	
assessing	cardiac	mechanics	

NATURRESURSTEKNIK

Industriell	ekologi
Risén, Emma
Sustainability	Aspects	of	Bioenergy	and	Nutrient	
Recovery	from	Marine	Biomass	–	Baltic	Sea	case	
studies	
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Stoll, Pia
Residential	Demand	Response	–	in	the	Context	of	
European	Union	Energy	Policy	

Mark-	och	vattenteknik
Azcarate Venegas, Juan
Beyond	impacts:	Contextualizing	strategic		
environmental	assessment	to	foster	the	inclusion	of	
multiple	values	in	strategic	planning

Elmi Mohamed, Abdullahi
Sharing	Water	in	Africa:	Comparative	Analysis	of	the	
Limpopo	and	Orange-Senqu	River	Basins	in	SADC	
and	the	Juba	and	Shabelle	River	Basins	in	the	Horn	
of	Africa

Engström, Emma
Predicting	the	Transport	of	Escherichia coli	to	
Groundwater	

Franzén, Frida
From	words	to	action	–	Lessons	from	active		
stakeholder	participation	in	water	management	

KALE, MANOJ
Bird	Species	in	Urban	and	Agricultural	Landscapes		
–	Bird	diversity	patterns	along	an	urbanisation	
gradient	and	crop	damage	caused	by	birds	on	the	
Deccan	Plateau,	India

Karlsson, Mårten
Road	Ecology	for	Environmental	Assessment	

Ormachea Muńoz, Mauricio Rodolfo
Hydrogeochemistry	of	Naturally	Occurring	Arsenic	
and	Other	Trace	Elements	in	the	Central	Bolivian	
Altiplano	–	Sources,	mobility	and	drinking	water	

quality	

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

Byggvetenskap
Ahmed, Lamis
Models	for	analysis	of	young	cast	and	sprayed	
concrete	subjected	to	impact-type	loads	

Bergman, Niclas
Aspects	of	probabilistic	serviceability	limit	state	
design	of	dry	deep	mixing

Du, Guangli
Life	cycle	assessment	of	bridges,	model		
development	and	case	studies	

Gram, Annika
Modelling	of	Bingham	Suspensional	Flow	–		
Influence	of	Viscosity	and	Particle	Properties		
Applicable	to	Cementitious	Materials

Hesaraki, Arefeh
Low-Temperature	Heating	and	Ventilation	for		
Sustainability	in	Energy-Efficient	Buildings	

Lazzarotto, Alberto
Development	in	Ground	Heat	Storage	Modeling	

Phdungsilp, Aumnad
Modeling	urban	energy	flows	at	macro	and	district	
levels	–	towards	a	sustainable	urban	metabolism	

Rahman, Md. Mashuqur
Rheology	of	cement	grout	–	Ultrasound	based		
in-line	measurement	technique	and	grouting	
design	parameters

Rahman, Mohammad Shafiqur
Characterising	the	Deformation	Behaviour	of		
Unbound	Granular	Materials	in	Pavement		
Structures	

Sangiorgio, Filippo
Safety	Format	for	Non-linear	Analysis	of	RC		
Structures	Subjected	to	Multiple	Failure	Modes	

Sattari, Amir
Investigations	of	Flow	Patterns	in	Ventilated	Rooms	
Using	Particle	Image	Velocimetry	–	Applications	in	a	
Scaled	Room	with	Rapidly	Varying	Inflow	and	over	a	
Wall-Mounted	Radiator

Yaghoobi Rafi, Jalaleddin
Study	of	Pumping	Pressure	and	Stop	Criteria	in	
Grouting	of	Rock	Fractures	

Åkesson, Anna
Peakflow	response	of	stream	networks:	implications	
of	physical	descriptions	of	streams	and	temporal	
change

Fastigheter	och	byggande
Högberg, Lovisa
Building	Sustainability	–	Studies	on	incentives	in	
construction	and	management	of	real	estate	

Staffansson Pauli, Karin
Gender	structures	in	the	real	estate	industry	

Fastighetsekonomi
Brunes, Fredrik
Essays	on	behavioural	economics	and	cost	overruns	

Geodesi	och	geoinformatik
Ssengendo, Ronald
A	height	datum	for	Uganda	based	on	a	gravimetric	
quasigeoid	model	and	GNSS/levelling	

Yousif, Osama A Rahman
Urban	Change	Detection	Using	Multitemporal	SAR	
Images	

Infrastruktur
Bin Nasir, Shahrin
Intermodal	container	transport	logistics	to	and	
from	Malaysian	ports	–	Evaluation	of	Customer	
requirements	and	environmental	effects

Gashu Adam, Achamyeleh
Peri-Urban	Land	Tenure	in	Ethiopia	

Lindfeldt, Anders
Railway	capacity	analysis	–	Methods	for	simulation		
and	evaluation	of	timetables,	delays	and		
infrastructure

Palm, Peter
Challenges	of	Commercial	Real	Estate	Management:		
An	analysis	of	the	Swedish	commercial	real	estate	
industry

Sipilä, Hans
Simulation	of	rail	traffic	–	Methods	for	timetable	
construction,	delay	modeling	and	infrastructure	
evaluation

Planering	och	beslutsanalys
Ahmadi Achachlouei, Mohammad
Exploring	the	Effects	of	ICT	on	Environmental		
Sustainability:	From	Life	Cycle	Assessment	to		
Complex	Systems	Modeling

Ejigu, Alazar Gedamu
Places	on	Becoming	–	An	Ethnographic	Case	Study	
of	a	Changing	City	and	its	Emerging	Residential	
Environments

Gorton, Dan
Aspects	of	Modeling	Fraud	Prevention	of	Online	
Financial	Services	

Noring, Maria
Valuing	ecosystem	services	–	linking	ecology	and	
policy	

Sarraf, Mohammad
Spatiality	of	Multiculturalism	

Svensson, Tony
Varför	gör	vi	inte	som	vi	säger?	Realitet,	retorik	och	
dialektik	i	svensk	stadsutveckling	med	fokus	på	
energi	och	fysiska	strukturer

Wärnhjelm, Mathias
Hållbara	inköpsresor	–	Stads-	och	handelsutveckling	
i	samverkan	

Transportvetenskap
Butt, Ali Azhar
Life	Cycle	Assessment	of	Asphalt	Roads	

Gudmarsson, Anders
Resonance	Testing	of	Asphalt	Concrete	

Khavassefat, Parisa
Vehicle-Pavement	Interaction	

Mirzadeh, Iman
More	Roads	for	the	Money	

Mwesige, Godfrey
A	Methodology	for	Operations-Based	Safety		
Appraisal	of	Two-Lane	Rural	Highways	–		
Application	in	Uganda

Rahmani, Mahmood
Urban	Travel	Time	Estimation	from	Sparse	GPS	Data	
–	An	Efficient	and	Scalable	Approach	

Salour, Farhad
Moisture	Influence	on	Structural	Behaviour	of		
Pavements	–	Field	and	Laboratory	Investigations	

UTBILDNINGSVETENSKAP

Teknikvetenskapens	lärande	och		
kommunikation
Hartell, Eva
Assidere	Necesse	Est	–	Necessities	and	complexities	
regarding	teachers'	assessment	practices	in		
technology	education
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Rolandsson, Lennart
Programmed	or	Not	–	A	study	about	programming	
teachers'	beliefs	and	intentions	in	relation	to		
curriculum

Stenbom, Stefan
Online	coaching	as	a	Relationship	of	Inquiry	–		
Exploring	one-to-one	online	education	
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