
From: Susann Boij <sboij@kth.se> 

Subject: Till KTH:s fakultet vid skolan för Teknikvetenskap 

Date: 18 May 2022 at 09:18:19 CEST 

To: skolkollegium@sci.kth.se 

Cc: Sofia Ritzén <ritzen@kth.se> 

 

Till skolkollegiet vid skolan för Teknikvetenskap  

Vi vill på detta sätt meddela att dekanus för KTH:s fakultet, Anders Forsgren, kontaktat rektor 

och begärt att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan. Ni kan läsa mer i 

bifogade brev. 

En kort information kommer också i samband med skolkollegiets möte idag kl 13.00, 

https://kth-se.zoom.us/j/64051507243. 

Vänliga hälsningar 

Susann Boij, ordförande och Felix Ryde, vice ordförande i skolkollegiet vid skolan för 

Teknikvetenskap 

---------------------------- 

Till KTH:s fakultet 

 

Jag har just skickat ett meddelande till rektor och begärt att få avsluta mitt uppdrag som 

dekanus med omedelbar verkan, innefattande ordförandeskap i olika nämnder och råd. Jag har 

haft ert förtroende att verka som dekanus, ett förtroende som nu är skadat. Det är inte för mig 

avgörande om jag fattat rätt eller fel beslut i ett enskilt ärende. Jag har skickat ett meddelande 

till styrelsen angående det kallelseärende som diskuterats, som underlag för deras fortsatta 

hantering (bifogat nedan). Min bedömning är dock att jag inte är bäst lämpad att leda det 

fortsatta arbetet i den situation som uppstått, oavsett vad som händer. Jag anser därför att det 

bästa för KTH är att någon annan får förtroendet att vara dekanus.  

 

"Ett KTH" handlar för mig bland annat om att vi behöver kunna känna och visa tillit, respekt 

och förtroende för varandra i våra olika roller. Jag upplever tyvärr att detta inte genomsyrar 

verksamheten inom delar av organisationen som jag inte lett men som varit viktiga för mig i 

min roll som dekanus. Den tillit och det förtroende jag skulle behöva känna för att fortsätta 

som dekanus saknas. 

 

Jag vill passa på att tacka alla er i fakulteten, och andra medarbetare, som jag i rollen som 

dekanus haft förmånen att få arbeta tillsammans med i olika sammanhang där vi gemensamt 

gjort viktiga bidrag till KTH:s verksamhet. Det gäller såväl omfattande arbete inom olika råd 

och nämnder som enstaka möten med individuella medarbetare. Ni vet själva vilka ni är. Jag 

ser fram emot att träffa er fortsatt i andra sammanhang i min roll som professor. 

 

Anders Forsgren 
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