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Utveckling och bevarande av excellenta miljöer på KTH 

Per-Anders Östling 
 
 
 

Inledning 

Begreppet excellens omfattar forskning, utbildning, samverkan etc. och mäts på olika sätt: 
bibliometri, indikatorer, impact, Peer Review, självärderingar etc. En del av dessa ligger 
delvis i konflikt med varandra, mycket utbildning kan medföra att blir ont om tid över till att 
forska. I realiteten är det svårt att uppvisa excellens i samtliga områden.  
 
Föreliggande rapport är baserad på 15 intervjuer med prefekter för avdelningar som under 
flera år uppvisat excellenta bibliometriska värden. Samtalen har behandlat frågor kring vad 
som krävs för att också i framtiden kunna bedriva forskning, utbildning och samverkan i 
världsklass samt vad som behövs för att stärka den befintliga verksamheten.1  
 

Excellenta miljöer 

En förutsättning för att bedriva världsledande forskning och utbildning är att skapa en 
kreativ och hållbar miljö. Idag bedrivs nydanade forskning framför allt som ett lagarbete. För 
att vara framgångsrik krävs en dynamisk mix av personer som sammantaget säkerställer att 
avdelningen bedriver utbildning, forskning och samverkan i världsklass. Miljön skall 
innefatta både etablerade toppforskare, bra lärare, bra forskare, lovande yngre forskare och 
doktorander. Miljön skall vara mottagande, diversifierad och jämställd. Miljön skall ha 
möjlighet att åtminstone delvis kunna bedriva nyfikenhetsdriven forskning. Samtliga skall ha 
tillfälle att bedriva forskning. För att uppnå detta krävs resurser och ett skickligt akademiskt 
ledarskap som klarar av att prioritera och fatta svåra beslut samt bedriva ett långsiktigt 
arbete och bygga upp fakulteten ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.  
 
För att nå hög kvalitet krävs regelbundna utvärderingar och tydliga målsättningar. Excellenta 
resultat i RAE måste resultera i kännbara belöningar för dem som presterar bra samt krav på 
åtgärder för dem som faller ut mindre väl i utvärderingen.  
 
 

                                                        
1 Det som redovisas i rapporten är de intervjuades åsikter, de behöver inte med bestämdhet överensstämma med verkliga 
förhållanden. 
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Ledarskap 

En internationellt slagkraftig forskningsmiljö kräver ett skickligt och handlingskraftigt 
ledarskap. KTH måste identifiera och utnämna bra ledare samt satsa på framgångsrika 
chefer. En skicklig ledare måste vara förmögen att hantera toppforskare, få sin personal att 
publicera excellent forskning i framstående tidskrifter samt bedriva och utveckla 
verksamheten också i övrigt. 
 
KTH:s högsta ledning måste våga agera utifrån resultaten i RAE och belöna dem som 
presterar bra och kräva resultat av dem som presterar mindre väl. KTH:s ledning, såväl 
övergripande som på skolnivå, måste fatta obekväma beslut, inte minst avseende 
prioriteringar och avveckling, samt dra in professurer som inte lägre efterfrågas.  
 
Ett förslag är att samtliga professurer som upphör genom pensionering skall kunna dras in av 
rektor. Om rektor finner att professuren fortfarande är relevant kan han eller hon välja att 
åter utlysa tjänsten. Befinns professuren irrelevant kan rektor inrätta en professur inom ett 
annat ämne.  
 

Forskningsstrategi 

KTH skall ha en hög ambitionsnivå, tillhöra de främsta i världen och vara ett högt rankat 
universitet. Det måste finnas utrymme för att bedriva nyfikenhetsdriven forskning och 
realisera djärva och nyskapande idéer. Det är viktigt att starta nya forskningsområden med 
betoning på banbrytande forskning. Det är intressant, nydanande forskning samt nya 
lösningar på aktuella problem och frågeställningar som blir högt citerade och som får stort 
genomslag också i övrigt. I detta avseende är det viktigt att ha insikt om vilka 
forskningsområden som ur ett längre perspektiv har goda framtidsmöjligheter. 
 
KTH:s publikationer skall synas i ledande tidsskrifter eller ledande Conference Proceedings 
som är centrala inom respektive ämne. Fokus måste ligga vid kvalitet och inte vid kvantitet. 
Det är bättre att publicera ett fåtal bra artiklar eller Conference Proceedings än ett stort antal 
medelmåttiga publikationer. Det är viktigt att avdelningen redan initialt granskar de 
publikationer som skickas in för publicering i syfte att säkerställa att de håller tillräckligt hög 
kvalitet. Det är viktigt att ställa höga krav på doktorander och tydligt klargöra vad som krävs 
för att skriva en bra avhandling.  
 
För att vara framgångsrik krävs att avdelningen har en genomtänkt publiceringsstrategi, att 
publikationerna är lättillgängliga, synliga och sökbara. För att uppnå hög synlighet är det 
viktigt att arrangera konferenser, forskarutbyten och att det finns möjlighet till 
välfinansierade Sabbaticals samt att bjuda in framstående gästforskare. 
 
I dagsläget är det på grund av låg basfinansiering svårt för vissa avdelningar att ha en 
forskningsstrategi, framför allt beroende på en hög andel externfinansiering och brist på 
större forskningsfinansiärer inom området. Detta medför att man i alltför hög grad söker 
forskningsmässigt ointressanta projekt för att klara finansieringen, vilket får följden att man 
inte vågar ta risker inom forskningen. Konsekvensen är medelmåttiga publikationer som inte 
blir välciterade eller får något djupare genomslag i övrigt.  
 
Det är viktigt att ha ett masterprogram i ämnen där forskningen håller hög klass, något som 
attraherar betalande studenter och internationell talang. Detta säkerställer på sikt framtida 
rekrytering och tillgång till forskare inom området.  
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Ökat behov av tvärvetenskap och interdisciplinärt samarbete  

Flera prefekter understryker att det är alltför mycket silotänkt inom KTH. Det är svårt att 
skapa interdisciplinära samarbeten och det är just inom interdisciplinära forskningsprojekt 
och möten mellan olika forskningsområden som nydanande forskning uppstår. Det är 
därmed viktigt att sammanfoga experter från olika områden och skapa mötesplatser samt 
utvecklingsprogram. Det är därför viktigt att göra strategiska satsningar på internt samarbete 
som förenar olika discipliner över flera skolor.  
 
Konkreta förslag är att skapa ett nationellt AI center eller en ämnesövergripande satsning på 
Big data. En möjlighet är att skapa tvärvetenskapliga forskningsområden kring en större 
infrastruktur likt SciLifeLab. Ett annat förslag är att skapa tidsbegränsade femåriga 
forskningscentra med forskare från olika discipliner, ett upplägg som visat sig vara 
framgångsrikt internationellt.  
 

Infrastruktur 

Högkvalitativ infrastruktur är en förutsättning för att bedriva världsledande forskning. Idag 
är det dock svårt att finansiera både labb och teknisk personal. En långsiktig strategi krävs 
för att bemöta detta och se till att befintlig utrustning är tillgänglig för så många forskare som 
möjligt. 
 
Stundtals är det mycket långa upphandlingstider för att köpa in instrument. Detta betyder att 
det dröjer innan man kan börja arbeta med forskningsprojektet, fastän att man redan har 
forskare på plats. 
 

Rekrytering 

Det är svårt att underskatta betydelsen av rekrytering. Ambitionsnivån är högt satt: de 
främsta lärarna och forskarna skall vara vid KTH. Vid tillsättning av tjänster är det viktigt att 
ha ett strategiskt perspektiv och nogsamt överväga vad som behövs ur ett längre 
tidsperspektiv. Viktigt är att rekrytera personer som är intresserade av att bygga upp och 
vidareutveckla verksamheten/miljön.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att fakultetstjänster framför allt är lärartjänster. Ett problem 
med detta är att de tillsätts med utgångspunkt från nuvarande undervisningsbehov, inte efter 
nya forskningsområden, samt att många i realiteten är mer intresserade av att forska än av 
att undervisa.  
 
Rekryteringsprocessen måste bli snabbare. Åtminstone några bättre forskare har avstått från 
KTH på grund av att de fått andra anställningar under tillsättningstiden.  
 
Konkreta förslag är att ta in externa rekryterare samt tillsätta en sökkommitté för att 
identifiera lämpliga forskare och lärare som skulle passa in i den aktuella forskningsmiljön. 
Flera anser att avdelningen borde få större inflytande över vilka som rekryteras samtidigt 
som man måste undvika internrekrytering.  
 
Merparten betonar att den tidigare satsningen på tillsättningen av de tjugo lektoraten med 
tillhörande paket var en lyckosam modell som borde genomföras igen. Några föreslog att 
man borde rekrytera lovande postdocs, som, om de är tillräckligt bra, sedan fasas in i Tenure 
Track.   
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Merparten, dock inte samtliga, ställer sig tvekande gentemot rekrytering av etablerade 
toppforskare. Misslyckade rekryteringar av toppforskare har genomförts tidigare och lämnat 
en viss eftersmak. En viktig faktor vid rekrytering av toppforskare är att det måste finnas 
tillräckligt bra finansiering inom forskningsområdet, samt att både miljön och ledarskapet 
skall ha förmåga att hantera en sådan person. Några varnade för risken att man får hit 
personer som är på väg att varva ned samt att basfinansieringen i realiteten och villkoren i 
övrigt inte är tillräckligt bra för att kunna locka hit forskare från mer välfinansierade 
universitet som EPFL. 
 
KTH måste hitta ett sätt att lösa tvåkroppsproblematiken beträffande forskarpar. Framför 
allt kvinnliga toppforskare är vanligen gift med en annan forskare som härmed måste 
erbjudas tjänst. 
 
Enighet råder kring att det blivit allt mer komplicerat och tidskrävande att rekrytera 
doktorander, sommarjobbare etc.  
 

Karriärvägar 

Tenure Track bör ses över och det är viktigt att inte förlänga anställningen med personer som 
kommit in i systemet och sedermera inte visat sig vara tillräckligt bra eller utvecklats som 
önskat. Ett problem med det nya systemet är att de flesta i slutändan blir professorer. En 
negativ konsekvens är sålunda att lönekostnaderna ökar samtidigt som många professorer i 
realiteten får utföra samma arbetsuppgifter som en lektor utför idag. 
 
Nya karriärvägar för forskartjänster efterfrågas. Till exempel skulle man kunna inför en 
karriärstege med tillhörande lönestegring. Förslag till nya positioner vore till exempel 
forskande professor eller förste forskare. Också andra former av belöningssystem efterfrågas 
för fakultetsanställda. 
 
Några understryker att de som inte kommit in i Tenure Track har hamnat i skuggan och att 
deras karriärmöjligheter och villkor bör ses över. 
 
 

Resurser och finansiering 

Finansieringsförutsättningarna varierar mellan olika ämnen. Vissa har relativt goda 
finansieringsmöjligheter från större forskningsfinansiärer och/ eller näringsliv medan andra 
har sämre förutsättningar.  
 
Basfinansieringen framställs som otillräcklig. Några efterfrågar en basfinansiering som grovt 
förenklat bygger på att fakultetstjänsterna är helt finansierade av lärosätet samtidigt som den 
övriga verksamheten inklusive finansiering av doktorander bedrivs med externa medel. En 
högre andel basfinansiering skulle vid sidan av arbetsro medföra att man slipper söka mindre 
intressanta forskningsprojekt och istället kan fokusera sig på dem som finansierar nydanade 
forskning och som ligger inom avdelningens forskningsinriktning och strategi.  
 
Enighet råder kring att det är positivt att verksamheten är delvis externfinansierad. Detta 
framställs som kvalitetsdrivande, stimulerar utveckling och förhindrar att man sänker 
ambitionsnivån. Extern finansiering resulterar också i förlängningen att mindre bra forskare 
försvinner ut ur systemet. Det är emellertid viktigt att det finns en dynamisk och hållbar 
balans mellan intern och extern finansiering 
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Det är oerhört tidskrävande att söka externa medel som därmed tar tid från forskning, 
utbildning och samverkan etc. Det borde därmed i högre grad finnas interna eller externa 
specialister som skriver forskningsansökningar, något som sannolikt på sikt skulle ge en ökad 
beviljandegrad. En åtgärd som bland annat visat sig vara framgångsrik på DTU.  
 
Kravet på motfinansiering är ett stort problem. Framgångsrika avdelningar måste i allt högre 
grad använda sina tillgängliga medel, som egentligen skall användas till andra ändamål, för 
att bekosta motfinansiering. Ett förslag är att inrätta en central pott som kan tas från rektors 
strategiska medel och användas till motfinansiering.  
 
Flera efterfrågar utökad prestationsbaserad finansiering, bland annat efter bibliometri eller 
andra forskningsmässiga prestationer samt insatser i RAE.  
 
De nya reglerna för stipendier har medfört en rad ekonomiska och juridiska problem och 
riskerar minska antalet doktorander. 
 
Den höga graden av externfinansiering skapar interna spänningar inom avdelningen mellan 
de som får medel och de som inte får det.  
 

Administration/ OH kostnader 

Prefekterna understryker att det är för mycket administrativt arbete, som av allt att döma 
skapar en hel del frustration bland lärande och forskande personal, och att den 
administrativa bördan har ökat under senare år. Utvecklingen har resulterat i att lärare och 
forskare i allt högre grad själva får utföra administrativt arbete, vilket stjäl tid från utbildning 
och forskning. Flera betonar att administrationen snarare är myndighetsutövande än 
verksamhetsstödjande.  

OH kostnaderna framställs som alltför höga och att forskningsfinansiärerna blir allt mer 
obenägna att betala OH. 

Kritik riktas mot Juridiska avdelningen som beskrivs som alltför för långsam och överdrivit 
försiktig. Flera efterfrågar att de borde vara mer pragmatiska.  

Mer stöd för koordinering av stora projekt (exempelvis stora EU projekt) efterfrågas. 
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