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Sveriges största tekniska universitet
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4000
årsarbetskrafter

17500
studenter

313
professorer

1 600
doktorander

2 800
forskande personal

1/3
kvinnor

2 100
internationella

100000
alumner i 100 länder

19
internationella alumnföreningar
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Var arbetar KTH:s alumner

5%
Konsulttjänster

9%
Informations-

teknik

7%
Program-

och 

projektledning

5%
Konst och 

design
3%

Produkthantering

15%
Affärs-

utveckling
21%
Ingenjörs-

vetenskap

5%
Forskning

10%
Verksamhet

5%
Försäljning

3%
Finans

7%
Utbildning

5%
Annat



KTH Flemingsberg

KTH Solna

KTH Kista

KTH Campus

KTH Södertälje

2 km



KTH:s skolor och institutioner 
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Arkitektur 

och samhällsbyggnad

Elektroteknik och 

datavetenskap

Industriell teknik och 

management

Kemi, bioteknologi och 

hälsa
Teknikvetenskap

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Hållbar utveckling, 

miljövetenskap och teknik 

(SEED)

Samhällsplanering 

och miljö

Datavetenskap

Elektroteknik

Intelligenta system 

Människocentrerad teknik

Energiteknik

Hållbar 

produktionsutveckling

Industriell ekonomi och 

organisation

Industriell produktion

Lärande

Maskinkonstruktion

Materialvetenskap

Fiber och polymerteknik

Genteknologi

Industriell bioteknologi

Ingenjörspedagogik

Kemi

Kemiteknik

Medicinsk teknik och 

hälsosystem

Proteinvetenskap

Teoretisk kemi och biologi

Fysik

Matematik

Teknisk mekanik

Tillämpad fysik



• Examensarbeten är ett viktigt inslag i KTH:s grundutbildning och bidrar till ökad 
arbetslivsanknytning i utbildningen. Varje år genomförs ca 3000 exjobb på KTH. 

• För företagen är det en viktig källa till ny kompetens och en ingång till vidare samarbeten 
med KTH.

• För studenterna är det ett steg in i arbetslivet och ökad näringslivskoppling under tiden 
som student.

• Sedan 2012 har KTH Exjobbportal drivits av Näringslivssamverkan på GVS med syfte att 
bli en central portal för publicering och förmedling av examensarbeten. 

Exjobb KTH
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KTH Exjobbportal

• Vad är KTH Exjobbportal?

‒ En annonsplats för förmedling av uppdrag.

> Exjobb

> Säsongs- och extrajobb

‒ Kostnadsfritt för uppdragsgivare

‒ Ca 1300 uppdrag, varav ca 800 exjobb 

‒ Ca 1000 uppdragsgivare 

‒ Ca 400-500 prenumeranter 

‒ Modul i CRM

‒ www.kth.se/exjobb

• Vad vi gör:

‒ Ansvarar för KTH Exjobbportal

> Godkänner och publicerar annonser

> Användarsupport

> Underhåll och utveckling av systemet

• Öka användarvänlighet
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http://www.kth.se/exjobb


Behov/ inkommande frågeställningar
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Jag kan inte logga in 

på min profil                 

- uppdragsgivare

Vi vill anställa en 

student för exjobb. 

Anställningsform?

-uppdragsgivare

Jag vill lägga upp 

annons, kan ni 

göra det åt mig?

-uppdragsgivare

Vi vill anlita en 

student för exjobb. 

Hur skriver vi 

annons?

-uppdragsgivare

Jag behöver ändra i 

min annons, kan ni 

göra det åt mig?

-uppdragsgivare

Kan jag skriva på 

sekretessavtal? 

Olika info på olika 

ställen på KTH.

-handledare

Företaget betalar 

inte ut pengarna för 

exjobbet, vad göra?

-student

De förslag som 

kommer in håller 

inte måttet

-handledare
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Kth.se/samverkan/exjobb
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• För studenter och lärare på KTH (via THS, studentwebb, skärmar, mässor mm.)

‒ THS nyhetsbrev mot 9000 studenter

‒ Via Exjobbsmässor/dagar

‒ Via studentwebben 

‒ Skärmar

‒ Skolkommunikatörer

‒ Skolnätverk (PA-nätverk och liknande)

• Till potentiella arbetsgivare – (via nyhetsbrev, mässor, alumninätverk, deltagande
informationsträffar, science parks)

‒ Målgruppsanpassade utskick ca 4 ggr per år. Skapa mervärde hos målgruppen. 
Genomsnittlig öppningsfrekvens ca 30%.

‒ Målgruppsanpassat material

Öka medvetenhet av KTH Exjobbportal
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• Exempelvis utbildning av
handledare/examinatorer

• Exjobbsmässor, 
exjobbsdagar, (ex. 
Exjobbsmässan i Kista)

• Informationsträffar gällande
utformning av exjobb

• Support via exjobb@kth.se

Support till KTH:s skolor och avdelningar

mailto:exjobb@kth.se


• ”Godkänner” scientific approach eller akademisk höjd 

• Rådger/kommenterar  gällande

• Regler/guidelines för exjobb 

• Lärandemål

• Bedömningskriterier  

• Rådger/kommenterar gällande överenskommelser/avtal

˃ Anställningsform

˃ Ersättning

˃ NDA:s/Confidentiality agreements

Vad vi INTE gör…
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