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et är mer och mer uppenbart
att människan inte står över
naturen, utan är en del av
den. Det känns därför angeläget att erinra om att redan
de gamla grekerna hävdade
att det anstår människan att söka komma
underfund med naturens helhet. Inte med
avsikt att härska över naturen, utan för att
kunna inrätta sitt liv i harmoni med naturens
grundsatser.
Genom att människan har begåvats med
förmågan att kopiera och att, på gott och
ont, nyttja den kunskap och problemlösning som det tagit naturen miljontals år att
utveckla, så har människan också ett ansvar
för en hållbar framtid.

D

HÅLLBAR TEKNIKVETENSKAPLIG
UTVECKLING

Grundförutsättningarna för hållbar teknikvetenskaplig utveckling i harmoni med
jordens samlade resurser och varierande
förutsättningar har tagit ett betydande steg
framåt under 2008 tack vare den allmänna
debatten. Det gäller även på Chalmers.
Jag är stolt över det engagemang som
medarbetare och studenter visar när det
gäller att utveckla Chalmers vision för en
hållbar framtid.
Vad är då viktigt för att vi ska lyckas med
konkreta avtryck av hållbar teknikvetenskaplig utveckling i samhället? Det är att
företrädare för olika delar av Chalmers och
våra samarbetspartners bejakar varandras
bidrag till en gemensam målbild. Det är ett
samspel mellan ny grundläggande kunskap
och kunskap som tillämpas i samverkan
med transdisciplinära team. Det är förmåga att koppla olika former av profilerad
systemsyn med framsynt detaljkunskap
och det är ett samspel med relevanta aktörer i samhälle och näringsliv. I framtiden
kommer det också att gälla förmågan att
bryta igenom hämmande barriärer för en
hållbar framtid, t ex av odemokratisk eller
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”Jag är stolt över det
engagemang som
medarbetare och
studenter visar när
det gäller att utveckla
Chalmers vision för
en hållbar framtid.”
diskriminerande karaktär. Det är därför
viktigt att Chalmers medvetet medverkar
även i dessa utmaningar.
STYRKOR SOM VÄXER

Det finns en insikt hos forskningsfinansiärer inom landet och i Europa om vikten av
att arbeta med finansieringsformer som
ger tillväxt i samhället inom områden där
universiteten är starka. Det har lett till att
vi nu har andra och tredje generationens
långsiktiga finansieringsformer för olika
typer av centrumbildningar och nätverk,

där olika ämnesinstitutioners perspektiv
samverkar. En positiv effekt är att transdisciplinär forskning utvecklas kraftigt, liksom
samverkan med olika aktörer i samhället.
För att få tillväxt bör utbyte kontinuerligt
ske av ny kunskap och kompetens inom centrumbildningar, liksom mellan centrumbildningar. På Chalmers arbetar vi därför med
att låta verksamheten kopplas vetenskapligt
till institutioner med ämnesdjup samt att den
kopplas strategiskt till en paraplyorganisation som synliggör det styrkeområde där
tillväxt skapas. Dessa paraplyorganisationer
kan med fördel utgöra en samlad röst för
samverkande akademiska partners.
Exempel på styrkeområden där Chalmers
har stort ansvar är:
• miljöområdet, samlat genom Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum
• bioområdet, som synliggörs genom
GöteborgBio
• energi och material, som alltmer samverkar från gemensam resursbas och där
Chalmers energicentrum omformas som
övergripande nod
• data/IT-området, där IT-universitetet omformas för en ny övergripande roll
• innovationsområdet, där GoINN utgör den
samlande noden.
• hållbara transporter, där SAFER, Wingquist Laboratory och Lighthouse är nationella multicentrum
• samhällsbygnad med Urban Futures som
blir drivkraft för fler styrkeområden.
Under 2008 har vi sett hur styrkeområden kan gynnas av samverkan, t ex genom
gemensam forskarskola, kopplade masterutbildningar, långsiktiga samarbeten med
företags strategiska ledning samt utveckling
av mötesplatser som forskningsinfrastrukturer och innovationsmiljöer. Det är viktigt
att styrkeområdena ständigt får näringstillskott från grundläggande vetenskaper och
utbildning. Chalmers interna arbetssätt med
systematisk utveckling ger oss en viktig
möjlighet att koordinera processer istället

”Genom att utveckla samverkan
med det omgivande samhället
inom utbildning, forskning och
innovationsprocess blir Chalmers
en attraktiv mötesplats.”

för strukturer, vilket är en stor fördel då vi
strävar mot tillväxt i våra styrkeområden.
Genom Chalmers Initiativ har vi redan idag
incitament som belönar utveckling av styrkeområden enligt Chalmers vision och målbild.
Denna utveckling kommer att förstärkas
av den förändring av belöningsstruktur för
högskolan som tagits på nationell nivå, där
kvalitet premieras framför kvantitet.
Högskolans omställning för att möta morgondagens behov av kunskap och kompetens har präglat den svenska debatten under
2008. Det stora antalet utredningar kring
bl a resurstilldelningssystem, befattningssystem, autonomi och internationalisering
sprider en känsla av osäkerhet, men öppnar
samtidigt för nya möjligheter då en delvis
ny roll för högskolan växer fram. Chalmers
som stiftelsehögskola har här stor styrka i
sina frihetsgrader kombinerade med ansvar.
Chalmers har stora möjligheter som inte
utnyttjats fullt ut än. En uppenbar möjlighet
finns i teknikvetenskapen i sig själv och dess
underutnyttjade mervärden. Inom Chalmers
ser jag en positiv kraft växa fram kring ett intresse för teknikvetenskapens förhållningssätt till problemlösning och samhällsutveckling. Genom att utveckla samverkan med
det omgivande samhället inom utbildning,
forskning och innovationsprocess blir Chalmers en attraktiv mötesplats. Under 2008
har vi sett nya samverkansformer utvecklas
inom alla dessa tre områden. Ett exempel
är Lindholmen Science Park som tar ett
nationellt ansvar för en neutral mötesplats
inom transportindustrin. På motsvarande
sätt koordineras nu Chalmers Teknikpark
för att möta innovativa mervärden inom
samhällsbyggnad, energi och material.
TEKNIKVETENSKAPENS ROLL OCH
SEMINARIEKULTURENS NYSTART

Inrättandet av Chalmers centrum för teknikvetenskapligt lärande för hållbar utveckling var
ett viktigt steg under 2008 och en drivkraft
för bl a en förändrad syn på didaktisk förmåga

i skolan och problemlösande ledarskap i
samhället. Om ungdomar får upp ögonen
för det tekniska universitetets samhällsutvecklande synsätt och ansvarstagande är
det också troligt att de i högre grad söker
sig till högskolan för att få medverka till att
forma en hållbar framtid. Det gör mig stolt att
Chalmers nu tar steg i denna riktning.
Jag vill också framhålla initiativet under året
att starta den nya seminarieserien ”Chalmers
med andra ögon”. Den är tänkt att lyfta fram
svårhanterliga frågor som teknikvetenskapen
tidigare avstått från att hantera och där det
finns stora möjligheter att utveckla tillit och
bli en naturlig partner/ledare för utveckling
mot en hållbar framtid. Att öppna alla dörrar
och utveckla sätt att hantera svåra frågor är
något som passar Chalmers. Även Chalmers
initiativseminarier har haft en god utveckling
under sitt andra år och det finns allt fler
exempel att visa upp, där dessa transdisciplinära seminarier med inslag av internationellt
framstående forskare inom nya gränssnitt
för Chalmers ger unik hävstångseffekt för
kontaktskapande vid rätt tidpunkt.
Vi har ett komplext uppdrag, som säger
att Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt
universitet med global attraktionskraft och
att Chalmers ska bedriva internationellt erkänd utbildning och forskning kopplad till en
professionell innovationsprocess. I praktiken
betyder det att studenter och forskare vinner
på att få ökade kontakter i framtiden. Seminariets återkomst under 2008 är ett viktigt
verktyg för att lyckas med vårt uppdrag.
UTMANINGAR BLIR MÖJLIGHETER

Chalmers har nu lagt sin vision med en
stark utmaning att kraftsamla för en hållbar
framtid. Detta i en tid då förtroendet för
samhällets ekonomiska strukturer urholkas i
skrämmande takt. Den kris som nu drabbar
finansiella institutioner och en rad industrinäringar berör hela samhället. Företag
riskerar att gå förlorade och kompetens
att skingras. Men samtidigt vet vi att en

snabb satsning på fortbildning, forskning
och innovation konkret kan bidra till att de
teknikomställningar som är nödvändiga för
ett hållbart samhälle nu har en reell möjlighet
att faktiskt införas. Några aktuella områden är energi/drivmedel, material, logistik,
kommunikation och IT. Dessa områden
bör få naturlig koppling till grundläggande
kunskapsområden, modern affärskunskap
och strategisk kompetensutveckling. Under
hösten har Chalmers samordnat presenterat
ett erbjudande av omfattande kunskapslyft
väl anpassat att utgöra ett första steg för
industriella omställningar och möjligheter.
Som ett led i globaliseringens påverkan
på samhällets spelregler har under året
en insikt börjat spridas om hur högskolan
bör utveckla en förnyad roll i samhället.
En roll som innebär ansvar för möten som
förändrar. Målet är att inge tillit i samhället
för kunskapsutveckling mot långsiktiga mål
och en hållbar framtid.
EKONOMISK STÄLLNING

Chalmers ekonomiska ställning har under
de senaste åren utvecklats väl. För 2008
uppgår driftsresultatet till 46 mnkr, vilket
är något bättre än planerat och bl a beror
på en god utveckling av grundutbildningen.
Det positiva ekonomiska resultatet bidrar
därmed till att kunna fortsätta de satsningar
som påbörjats inom olika områden.
ÅRETS TACK

Jag vill framföra ett varmt tack till alla fantastiska medarbetare och studenter på
Chalmers som gett näring till 2008 års
framåtanda. Särskilt tack till alla som har
lagt mycket tid och kraft på att utveckla våra
rutiner och systematiska processer till en
högre grad av professionalism.
Avancez!
Karin Markides
Rektor och vd
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– EN VÄG IN I FRAMTIDEN
Chalmers initiativ är en långsiktig strategi för hur Chalmers
utbildning och forskning, genom ökad samverkan över gränser,
ska möta framtidens globala utmaningar och möjligheter. Den
utgår från att Chalmers spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen
och visar vägen mot visionen ”Chalmers för en hållbar framtid”.
Chalmers initiativ utvecklas nu som ett antal styrkeområden
på tvären över Chalmers institutioner, där profilerad forskning
inom styrkeområdet är tätt sammankopplad med utbildning och
näringslivssamverkan.

7

INITIATIVRIKA REKTORER
Chalmers initiativ har bidragit till att sätta fokus på behovet av ökad samverkan mellan discipliner, något
som nu visar sig ha varit en viktig förberedelse när vi söker strategiska fakultetsmedel. Fr v: Stefan Bengtsson,
prorektor med ansvar för initiativet Material och bio, John Holmberg, vicerektor med ansvar för initiativet
System och miljö samt Anna Dubois, vicerektor med ansvar för initiativet Industri och kommunikation.

Initiativseminarierna och tillhörande workshops har gett
studenter och doktorander möjlighet att möta och diskutera
med internationella forskare. Fr v: Regina Ciancio och Johan
Börjesson lyssnar till Dr Christrian Kisielowski från National
Center for Electron Microscopy, Lawrence Berkeley National
Laboratory i Kalifornien.

NYA INNOVATIVA MÖTEN
halmers initiativ är en process för att förstärka tillväxten i Chalmers styrkeområden. Chalmers initiativ har
initierats av rektor och är en
metodik för att identifiera
möjligheter genom att hela verksamheten
betraktas ur olika perspektiv. Tillväxt i styrkeområdena stimuleras genom att incitament
och stödstrukturer skapas på alla nivåer.
Under 2008 har Chalmers inlett processen med att identifiera och utveckla 5–10
styrkeområden med högsta relevans för
tillväxt och konkurrenskraft. Metoderna för
detta är många. Styrkeområden kan t ex
byggas genom
• samverkan mellan dynamiska centrumbildningar och inomvetenskapliga miljöer
• samordning av masterutbildningar till
branschorienterade akademier
• forskarskolor som öppnar upp för samspel
mellan olika delar av ett styrkeområde
• innovationsnoder som profileras för specifika behov inom olika styrkeområden.
Inom Chalmers initiativ finns hittills tre
perspektiv: Material och bio (leds av prorektor Stefan Bengtsson), System och miljö
(leds av vicerektor John Holmberg) och
Industri och kommunikation (leds av vicerektor Anna Dubois). Det första ordet i varje
ordpar representerar en bred ingång och
det andra ordet en mer specifik ambition.
Perspektiven vilar på unik kunskap och
kompetens och genom dem berörs alla
delar av Chalmers verksamhet.
Utvecklingsstrategin utnyttjar inre och
yttre synergieffekter för att understödja
långsiktiga kunskapsutvecklingsprojekt.
Centralt för utvecklingsstrategin är de mötesplatser mellan forskning, näringsliv och
samhälle som Chalmers erbjuder och där
högskolans studenter, lärare och forskare
samspelar med och utvecklar sina nätverk
och möter omvärldens behov.

C
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Arbetet under året har i hög grad inriktats på att framkalla en gemensam bild av
Chalmers och en delad syn på högskolans
roll i världen. Målet är en än mer dynamisk
verksamhetskultur på Chalmers, där lusten
till forskning, undervisning och samverkan är
optimal. Individer och grupper ska trivas och
ska enklare kunna beträda nya territorier och
ingå i nya sammanhang, där de kan använda
sina kunskapsdjup inom nya områden.
CHALMERS OCH OMVÄRLDEN

Forskningen i världen växer och skapar
nya starka forskningsnationer, bland annat
i Asien och Latinamerika. Det skapar ökad
konkurrens, men innebär även nya möjligheter till samarbete. Som tekniskt universitet
bör Chalmers kunna fylla en viktig roll att
leda och utveckla nya mötesplatser, organisations- och samarbetsformer som samlar
olika aktörer från akademi, näringsliv och
samhället i övrigt. Samtidigt förändras den
enskilde forskarens roll, vilket ställer nya
krav på befintliga forskningsorganisationer
och självreflektion kring forskarrollen och
dess framtid.
Regeringens historiska forsknings- och
innovationsproposition som presenterades i
oktober 2008 innehåller flera komponenter
som uppvisar stora likheter med grundtankarna i Chalmers initiativ och som stödjer
och påskyndar den utveckling som Chalmers redan inlett – att ställa om sin forskning för att bättre stödja utvecklingen mot
en hållbar framtid. Ett exempel är det nya
konceptet av tvärdisciplinära och gränsöverskridande strategiska områden som ska
stödjas med strategiska forskningsmedel
som lärosätena söker i konkurrens. Propositionen ställer kvalitet och excellens i fokus
och betonar nyttiggörande av forskningen
inom svensk industri. Universiteten förväntas söka de strategiska medlen inom sina
respektive styrkeområden och tilldelningen

är förknippad med ett nationellt ansvar för att
bygga upp svensk forskning inom respektive
område till högsta internationella klass.
Uttalade strategier för hur forskningen ska
utföras i samverkan med företag och andra
samhällsintressenter ska vara en del av
universitetens ansökan.
Morgondagens tekniska lösningar måste
ha tydligare fokus på människans samtliga
levnadsvillkor och på jordens hållbara utveckling ur ett globalt och långsiktigt perspektiv. Stora omställningar av övergripande
infrastruktur kan sannolikt förväntas, t ex
inom områden som energi, transport och
husbyggnation. Dagens tekniska lösningar
måste omvandlas så att de passar bättre i
det komplexa samspelet mellan ekologiska,
sociala och ekonomiska system. Chalmers
verksamhet måste ligga i linje med denna
inriktning om högskolan ska få samhällets
förtroende att medverka till de framtida
lösningarna.

Gemensamt för initiativseminarierna
är de kreativa mötena mellan
människor från industrin, samhällsinstitutioner, forskare, studenter
och allmänhet. Vi är speciellt stolta
över att ha lyckats attrahera många
ungdomar till våra seminarier.

Rebecka Laggren, från Sollebrunnskolan, instruerar
Johan Carlsten och Anna Dubois i konsten att bygga
städer, i spelet Sim City.

INITIATIVSEMINARIER 2008
nitiativseminarier är en del i strategin
för att lyfta fram framstående insatser
och nya styrkeområden. Ett initiativseminarium ska genom medverkan
av nationellt/internationellt ledande
forskare eller debattörer utmana Chalmers och Chalmers forskare på ett sätt som
är ovanligt i normala seminarier. Seminarierna ska peka på utmaningar där Chalmers
kunskap positivt kan bidra till utvecklingen
mot ett hållbart samhälle. Under året har ett
stort antal världsledande forskare kommit
till Chalmers för att vid initiativseminarier
presentera sina senaste rön och möta internationella kollegor samt Chalmers forskare,
studerande och omvärld.
Seminarierna ska öka Chalmers synlighet och stimulera till nya samarbeten inom
högskolan och med samhället, industrin och
andra aktörer och organisationer runt om i
världen. Under 2008 har initiativseminarier
hållits på fyra teman som beskrivs nedan:
• Utveckling av hållbart samhällsbyggande
• Visualisering – ett globalt språk
• Den mänskliga faktorn
• Teknik och byggande för en åldrande
befolkning.
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UTVECKLING AV HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Mer än hälften av jordens befolkning bor i
städer. Majoriteten saknar grundläggande
livskvaliteter. Akuta problem är brist på
bostäder och rent vatten. På initiativ av
institutionerna för Arkitektur och Bygg- och
miljöteknik träffades representanter för samhälle, näringsliv och akademi under två dagar
för att dela erfarenheter och diskutera drivkrafterna för ett hållbart samhällsbyggande.
Med stöd från internationella gäster blickade
seminariet framåt i en viktig diskussion om
våra barns och barnbarns framtid.
Under första dagen diskuterades globala utmaningar med bl a arkitekten Gert

Wingårdh, Larry Toups (chefsarkitekt vid
Nasa) och Marco Keiner (chef för UNHABITAT, FNs organ för boende och bosättning). Elever från Sollebrunnsskolan
och dokumentärfilmaren Bengt Nilsson
medverkade också. Journalisten Alexandra
Pascalidou var moderator. Dag två diskuterades motsvarande frågeställningar på
regional nivå med representanter från Passivhuscentrum, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgsregionen, Förvaltnings
AB Framtiden och Chalmers.
Den internationella delen av seminariet
spelades in och Chalmers partneruniversitet
inom Alliance of Global Sustainability (MIT,
ETH och University of Tokyo) kunde via
webbsändning ta del av mötet. Seminariet
kommer att tjäna som grund för bygget
av Chalmers Samhällsbyggnadsnod – en
mötesplats för undervisning, forskning,
innovation och debatt.
VISUALISERING
– ETT GLOBALT SPRÅK

I april 2008 samarrangerades den årliga
konferensen Visual Forum med ett initiativseminarium. Regional spetskompetens
ur både användar- och forskarperspektiv
presenterades tillsammans med senaste
rön från hela världen. Digital visualisering
är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att
göra komplexa frågor synliga, från vetenskapens mysterier till drömmar om framtiden.
Redan nu kan produktutvecklare testa sina
produkter virtuellt och läkare kan obducera utan ett enda snitt. Visualisering är ett
hett område för både företag och forskare.
I den virtuella verkligheten går det enkelt
och snabbt att samarbeta, även över långa
avstånd. Visualisering har kopplingar till
många områden på Chalmers. Det är ett tillväxtområde för regionen och ger möjlighet
till snabb kunskapsöverföring, t ex mellan
upplevelseindustri och forskning. Visualise-

ring är också ett viktigt verktyg för att korsa
gränser inom utbildning och för att hantera
komplexa processer i framtidens hållbara
samhälle. Konstnärer och spelutvecklare,
produktutvecklare och forskare möttes på
konferensen, där 31 talare från fem länder
gav presentationer inom fyra temaområden:
utbildning, marknadsföring, virtuell utveckling samt virtuella världar.
DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

Människa-maskininteraktion (MMI), människa-datorinteraktion (MDI), människamaskinsystem och människa-tekniksystem
är begrepp som beskriver det forskningsområde där man studerar samspelet mellan
människa och tekniken. Det kan handla om
utformning av kontrollrummet i ett kraftverk,
en flygmaskins cockpit eller om hjärt-lungmaskinens användargränssnitt, men också
om vardagsprodukter som mobiltelefoner,
DVD-spelare, mikrovågsugnar och parkeringsautomater. Målet är effektiv, säker och
tillfredsställande design men också bättre
konkurrenskraft.
Seminariet lockade många deltagare
från allmänhet och näringsliv. Arrangörerna
kunde välkomna ca 190 deltagare, som fick
möjlighet att lära mer om aktuell forskning
inom området. Representanter för bland
annat Saab Microwave Systems, Vattenfall,
Volvo Cars, Volvo 3P, Banverket, Philips
och Stena Line mötte forskare, lärare och
studenter från Luleå tekniska universitet,
universiteten i Göteborg och Linköping,
Tekniska Högskolan i Jönköping samt
Chalmers.
TEKNIK OCH BYGGANDE
FÖR EN ÅLDRANDE BEFOLKNING

Sverige står inför en kraftigt ökande andel
äldre i befolkningen, vilket kommer att medföra stora utmaningar för samhällets alla
delar. Det kräver forskning med samarbeten
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över många vetenskapliga discipliner. Syftet
med seminariet var dels att belysa hur man
kan hantera den problematiska demografin
samtidigt som man skapar goda livsbetingelser för människor, dels att skapa kopplingar
och samarbeten mellan forskarsamhälle,
näringsliv och den offentliga sektorn. Seminariets första dag var öppen för allmänheten
och handlade om hur äldre göteborgare ser

på sitt framtida boende. Dag två riktade sig till
forskare, näringsliv, offentlig sektor och journalister. Frågor kring det åldrande samhället
är aktuella i hela den industrialiserade världen, inte minst i Asien. Professor Junichiro
Okata vid University of Tokyo och professor
Jung Shin Choi vid The Catholic University
of South Korea berättade om forskning kring
de äldres situation i sina respektive länder.

Områden som behandlades på seminariet
var hälsa/medicin och kost, trafik och transporter, boende och byggande samt IT och
kommunikation. Äldre människor vill likt alla
andra behålla hälsan, ha så stor rörlighet som
möjligt, goda kommunikationsmöjligheter och
sociala kontakter. En viktig slutsats var att
tekniska lösningar som är bra för äldre personer oftast är bra för personer i alla åldrar.

ANDRA CHALMERSINITIATIV
UNDER ÅRET
ånga initiativ tas på
Chalmers. En del större, en del mindre, men
alla med stor potential
för framtiden. Här följer
ett urval av de initiativ
som togs under 2008 inom forskning och
utbildning. Gemensamt för dem är att de
representerar bredd, tvärdisciplinärt tänkande och angreppssätt och ett påtagligt
nyttiggörandeperspektiv.

M
”ACADEMIES”

Under 2008 bildades Chalmers Automotive Academy utifrån insikten att många av
Chalmers nya masterprogram på olika sätt
har relevans för fordonsindustrin. Konceptet
är att gruppera och presentera sammanhörande program ur ett branschperspektiv.
Idén har blivit förebild för liknande initiativ
och diskussioner förs nu kring att bilda en
Chalmers Energy Academy och en Chalmers Academy of Built Environment.
”Academies” av det här slaget har visat
sig kunna svara mot flera behov. När utbildningarna presenteras branschvis ger
det bättre överblick, både för intresserade
studenter och för branschföreträdare. En
webbportal samlar det utbildningsutbud
som är relevant för en viss bransch. Med

årliga möten mellan branschen och Chalmers blir återkopplingen effektivare och
möjligheten att svara mot externa behov
ökar. Strukturen utvidgar effektivt studenternas kontakt med branschen och skapar
fler möjligheter till arbetsintegrerat lärande,
studiebesök, projekt- och examensarbeten.
För branschen blir det en arena för effektivare rekrytering och information om Chalmers utbildningsprogram. För Chalmers
underlättas studentrekryteringen genom
att möjliga karriärvägar blir tydligare. En
”academy” är främst en arena för utbildning,
men den bidrar även till att visa utbildningens forskningsanknytning och forskningens
industrirelevans.
UTBILDNINGSLYFT

Chalmers har svarat på omvärldsbehov
inom utbildningsområdet genom snabba
svar dels på en inbjudan från Skolverket
om fortbildning av lärare (Lärarlyftet), dels
på hur Chalmers kan bidra i den snabbt
uppkomna fordonskrisen som slår hårt mot
Västsverige (Ingenjörslyftet).
LÄRARLYFTET

Regeringen har beslutat att satsa 3,6 miljarder under fyra år för att 30 000 grund- och
gymnasielärare ska få möjlighet att fortbilda

sig vid universitet och högskolor. Satsningen
organiseras av Skolverket och kallas ”Lärarlyftet”. Chalmers beviljades medel för två
inriktningar: Kemi- och bioteknik respektive
Mötet mellan arkitektur och teknik. Utbildningen ges på halvfart i en blandning av
distans- och campusutbildning, så att det
passar med lärarnas ordinarie skolarbete.
Den första modulen på 15 hp är gemensam för de två inriktningarna och genomfördes under hösten 2008. Där poängteras
perspektivfrågor om vad hållbar utveckling är
och vilka utmaningar mänskligheten står inför.
Som exemplifiering kommer klimatfrågorna
in och ett brett systemtänkande genomsyrar
utbildningen för att göra den lösningsinriktad. Tillsammans ska deltagarnas samlade
kompetenser och erfarenheter utnyttjas för
att skapa pedagogiska metoder och verktyg
som kan utveckla lärandeformerna.
Hittills har ganska få skollärare sökt sig till
de anordnade utbildningarna i Lärarlyftet.
Nio lärare har följt Chalmers två kurser i
den första omgången. För Chalmers är det
dock viktigt att etablera sig som aktör för
den svenska skolan. På sikt blir alla som
fortbildat sig ett slags ambassadörer för
Chalmers och för teknikens möjligheter att
bidra till en hållbar värld.

w

Chalmers vision styrde valet
Guoguo Lui från Kina kom till Sverige 2007, inspirerad av en vän
som studerat på KTH i Stockholm. Det var Chalmers profil med
hållbar utveckling som fick henne att välja Göteborg och masterprogrammet Design and Construction Project Management.
”Jag tycker Chalmers är en mycket bra högskola med fint internationellt nätverk. Jag har bland annat kommit i kontakt med Alliance
of Global Sustainability, AGS, när jag deltog i en konferens i
Zürich. Vid ett av Chalmers initiativseminarer fick jag hålla ett kort
anförande om hur byggnationen inför Shanghai Expo 2010 inriktas
på hållbart byggande – en ny trend i Kina, där det finns ett växande
intresse att visa att man bryr sig om miljön”, berättar Guoguo.

Guoguo Lui, masterstudent från Kina.
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Under året har Chalmers beslutat inrätta ett
Centrum för teknikvetenskapligt lärande för
hållbar utveckling med docent Magdalena
Svanström som föreståndare på halvtid.
Lärarlyftskurserna blir en viktig komponent
i detta centrum, som på allvar ska komma
igång under 2009.
INGENJÖRSLYFTET

När krisen i fordonsindustrin slog till under
hösten kunde Chalmers med nya och kompletterande resurser erbjuda såväl många
drabbade individer och företag som regionen
i sin helhet ett omfattande kunskapslyft.
Genom att utlysa ”Ingenjörslyftet” ges ett
differentierat utbud av utbildningar med olika
mål som bygger vidare på individens kunskaper och utbildningsnivå. En specialutformad
teknisk bastermin vänder sig till en stor andel
av de varslade/friställda genom att den endast kräver gymnasieutbildning. Basterminen
är inriktad på elektronik och datateknik och
ger en garanterad plats på högskoleingenjörsutbildningen i dessa discipliner.
Andra särskilt utpekade möjligheter inom
Ingenjörslyftet är påbyggnad av en tidigare
ingenjörsutbildning med en modern masterexamen eller att de som börjat jobba
utan att avsluta sin grundexamen (arkitekt,
högskole- eller civilingenjör) kan använda
konjunkturläget för att med en individuell
plan fullfölja sin examen.
Chalmers har även beredskap för att
inrätta en forskarskola för hållbara och effektiva transporter. En sådan skulle kunna
ge ett starkt bidrag till en omställning av
fordons- och transportsystemen och till en
utveckling av fordonsindustrin och dess
kopplingar till energisystemet och andra
relaterade områden.
Sammanlagt kan nästan tusen personer
beredas utbildning genom Ingenjörslyftets
olika komponenter.
ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Frågor som både industri, politiker och
konsumenter ställer omfattar vilka fördelar
olika drivmedel har ur effektivitets- och kli-

matperspektiv samt hur de olika alternativen
kan rangordnas. Det är även intressant att
veta vilka drivmedel som under olika förutsättningar kan bli ekonomiskt intressanta
på kort och lång sikt.
För att besvara dessa frågor krävs sammanställning och utvärdering av information och forskningsresultat. Sverige har
flera starka forskningsmiljöer som på olika
sätt arbetar med produktion av alternativa
drivmedel. Ett stort antal forskningsprojekt
pågår för att på olika nivåer utveckla processer och teknik eller studera systemkonsekvenser. Problemet är att de ofta arbetat
oberoende av varandra.
Chalmers har, i enlighet med initiativtanken, tillsammans med andra aktörer
förberett ett nationellt kunskapscentrum
för alternativa drivmedel. Uppbyggnaden
baseras på dialog och aktiv samverkan med
Sveriges samtliga starka forskningsmiljöer
och andra intressenter som verkar inom
området. Dialog pågår med:
• högskolor och forskningsgrupper, inklusive
pilotanläggningar för bl a etanolproduktion, svartlutsförgasning och förgasning
av biomassa för drivmedel
• viktiga industriella intressenter inom bränsleproduktion såsom processindustri, energiföretag, skogsindustri, transportindustri
och leverantörer av processutrustning
• starka konsultmiljöer som är involverade
i t ex teknikutveckling, projektering av anläggningar och strategisk planering
• myndigheter inom miljö- och energiområdet med ansvar för forskning och utveckling, utformning av styrmedel, infrastrukturfrågor och klimatstrategier.
SYSTEMBIOLOGI

Systembiologi är ett nytt synsätt inom biologi och medicin som väcker hopp om att
kunna ta fram helt nya läkemedel, medicinska behandlingar, livsmedel och innovativa
bioteknikprocesser för t ex biobränslen.
Systembiologi har helhetsperspektiv på
biologin och studerar hela system av interaktioner mellan molekyler, gener, celler

och organ, istället för att titta på separata
komponenter eller enstaka interaktioner.
Enorma mängder av data måste samlas in
och forskningen kräver nya experimentella
metoder, matematiska modeller och datorsimuleringar som kan hantera komplexiteten.
Systembiologi är i hög grad tvärvetenskaplig och bygger på perspektiv och kompetens
från både ingenjörs- och naturvetenskap.
I samband med halvtidsutvärderingen
av Chalmers biosatsning identifierades
systembiologi som ett nytt spännande forskningsområde med stor samhällsrelevans
och där Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet var unikt lämpat att bli
ledande. Chalmers Biocentrum tog under
2006 ett initiativ som fick finansiering från
Wallenbergstiftelsen och Chalmers stiftelse. Fyra nya gränsöverskridande professurer på Chalmers kunde därmed inrättas
som vetenskaplig bas för satsningen och
som noder i samverkan inom och utanför
högskolan. Initiativet konsoliderades i oktober 2008, då Chalmers bildade ett centrum
för systembiologi. Centrumet samlar idag
ett tjugotal forskargrupper i Göteborg och
ska vara en öppen mötesplats för personer
från akademi, institut och industri.
NY SATSNING PÅ MEDICINTEKNIK

Färska utredningar visar att den viktiga
medicintekniska industrin i Sverige behöver nya idéer och förslag till djärva projekt.
Under 2008 togs därför initiativet att skapa
ett nytt västsvenskt medicintekniskt centrum, MedTech West, som ska främja tvärvetenskapliga samarbeten mellan läkare,
ingenjörer och molekylärbiologer. Målet
är bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovationer inom det medicintekniska området genom ökad samverkan
mellan akademi, vård och industri. Parterna
i MedTech West är Chalmers, Göteborgs
universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Inom ramen för satsningen
kommer fyra nya forskartjänster att finansieras under perioden 2009–2011.

SYSTEMBIOLOGI
”Om vi kan lära oss mer om naturens geniala teknik och biologins
kopplingsscheman, så kan vi förändra dagens industriella processer
och skapa nya. Ju mer vi förstår om varför en sjukdom uppstår, hur en
mikroorganism bryter ner föroreningar i naturen eller hur information
från omgivningen sprids genom en cell, desto skickligare kan vi utnyttja biologin i människans tjänst. Den nya biologin kommer i framtiden
att revolutionera de flesta industrier vi har idag”, konstaterar Catharina
Hiort, samordnare för initiativet Material och Bio.
NYTT MEDICINTEKNISKT CENTRUM
”MedTech West ska utvecklas till en dynamisk och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsmiljö i
Västsverige. Det här är ett område som är viktig för tillväxt och
välfärd i Sverige och miljön kommer att attrahera excellenta
forskare, läkare och ingenjörer. Vi räknar också med att kunna
ta hem stora nationella och internationella forskningsanslag”,
säger Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin.
Foto: Magnus Gotander/Bilduppdraget.

VISUALISERING – ETT GLOBALT SPRÅK
”Visualisering får en allt mer betydande roll i kunskapsöverföring och
kommunikation inom och mellan organisationer och individer. Det är
ett tillväxtområde som kommer att få stor betydelse inom forskning,
utveckling, upplevelser, sysselsättning och kunskapsöverföring. Därför ligger det väl i linje med Business Region Göteborgs övergripande
mål, som är att bidra till ekonomisk hållbar tillväxt, hög sysselsättning
samt ett differentierat näringsliv i Göteborgsregionen”, säger Lennart
Olausson, vd för Business Region Göteborg.
Foto: Parasoll.
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STUDENTKÅRENS SYN
nder det gångna året har
bland annat kårobligatoriets eventuella avskaffande
diskuterats, vilket genomsyrat stora delar av Studentkårens verksamhet.
Chalmers har också fått en ny vision och
nya målbilder kopplade till den. Studentkåren hoppas här kunna bidra på så många
sätt som möjligt och ser fram emot ett arbete
tillsammans med högskolan för en hållbar
framtid.
Studentkåren ser även stora möjligheter
med den nya ledningsstrukturen för grundutbildningen. Organisationen är ännu för
ung för att kunna utvärderas. Utskotten
behöver mer tid för att finna sin plats och
sina arbetsformer.
Under året har även Chalmers skapat
regelbundna träffar med Chalmers Studentkår, Chalmersska Ingenjörsföreningen samt
Chalmers Högskoleingenjörers Alumniförening för att diskutera gemensamma frågor
rörande varumärket Chalmers. Studentkåren är mycket positiv till denna utveckling
och anser att varumärket Chalmers är väldigt viktigt att tillsammans vårda och stärka
inför framtiden.
Under året har vi med glädje tagit emot
beskedet att civilingenjörsprogrammet i
maskinteknik belönats med utmärkelsen
”framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket. Det är naturligtvis ett hårt och
målinriktat arbete som ligger bakom detta. Vi
hoppas att utmärkelsen kan stimulera andra
utbildningsprogram att på samma sätt jobba
aktivt med studenternas utbildningsmiljö.

U

ANONYMA TENTOR

Studentkåren har under lång tid drivit frågan om att Chalmers ska införa anonyma
tentor. Från och med tentamensperioden
i oktober 2008 infördes detta och alla
salstentor på Chalmers är numera anonyma. Studentkåren tycker att det är bra
att detta har implementerats, eftersom det
minskar riskerna för att lärarna undermedvetet påverkas av vems tenta som rättas.
Dock ställer sig Studentkåren skeptisk till
administrationen kring anonyma tentor,
eftersom arbetsbördan med den har ökat
betydligt. I och med detta har risken blivit
större att resultaten inte inrapporteras inom
bestämd tidsperiod, men Studentkåren
jobbar aktivt tillsammans med högskolan
för att problemet ska minimeras inom en
snar framtid.
INTERNATIONELLA STUDENTER

Tack vare masterprogrammen som startades på Chalmers hösten 2007 har antalet
internationella studenter ökat. Detta har
bland annat lett till att det numera finns
ett större behov av att all information ska
finnas på engelska. Både högskolan och
Studentkåren har jobbat och jobbar på att
tillgodose detta behov.
De internationella studiemiljöerna som
skapats på Chalmers masterutbildningar
anses vara väldigt positiva. Det är därför
viktigt att i framtiden säkerställa både söktryck och kvalitet hos de internationella
studenterna. Till nästa år väntas, mot Studentkårens åsikt, ett förslag i en statlig
utredning om att införa studieavgifter för

internationella studenter, vilket ytterligare
betonar vikten av att se till deras behov och
möjligheter samt att agera därefter.
KÅROBLIGATORIETS
EVENTUELLA AVSKAFFANDE

Denna fråga har diskuterats mycket under
året. Utredningen som kom i början av året
föreslog att obligatoriet ska avskaffas. Från
Studentkårens sida fokuseras arbetet kring
att marknadsföra bredden av vår verksamhet, framförallt gentemot medlemmarna. Då
vi upplever att samtliga verksamhetsdelar
är välmotiverade för studenterna jobbar vi
för att kunna bibehålla dem på den höga
kvalitetsnivå de redan befinner sig på.
ARBETSLIVSINTEGRERAT LÄRANDE

Studentkåren driver sedan länge frågan om
att förändra formerna för hur näringslivet är
representerat i utbildningen. Studentkåren
anser att det är mycket viktigt att studenterna tidigt och genom hela sin utbildning
får kontakt med näringslivet för att kunna
göra väl motiverade val kring sitt framtida
arbete. Arbetet inom arbetslivsintegrerat
lärande sker i dagsläget sporadiskt på sektionerna, något som Studentkåren arbetar
för att förändra och sprida till samtliga sektioner och under en mer kontinuerlig form.
Studentkåren ser positivt på framtiden och
hoppas att integrationen mellan näringslivet
och studierna ska kunna bli ännu bättre i
framtiden.

Fr v: Sandra Siby, Erik Hammarberg, Oskar Luvö, Anders André, Jonas Pedersen,
Viktor Andersson (ordförande), Tuvstarr Dahlström, Anna Åhlund och Henrik Kristensson.
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KVALITETSARBETE
halmers policy är att kvalitetsarbetet ska vara integrerat i all verksamhet.
Målet är att åstadkomma en
kvalitetskultur, där medarbetarnas engagemang för
att nå uppsatta mål också innefattar kritisk
granskning av förutsättningar, processer
och resultat. Allt i syfte att Chalmers ska
fylla uppdraget att vara ett utåtriktat tekniskt
universitet med global attraktionskraft som
bedriver internationellt erkänd utbildning
och forskning, kopplad till en professionell
innovationsprocess.

C

VERKSAMHETSSTYRNINGEN
KOMPLETTERAS
MED RISKHANTERING

Chalmers ledning har fortsatt arbetet med
att utveckla den interna styrningen och
kontrollen, samtidigt som processen för
verksamhetsplanering har förfinats. Målet
är att säkerställa en tillräcklig kvalitet i hanteringen av all verksamhet inom högskolan,
relaterat till uppställda mål. Ett arbete har
därför påbörjats under ledning av prorektor
med att komplettera verksamhetsstyrningen
med metoder för riskhantering. Under hösten 2008 genomfördes en riskanalys och
riskvärdering på övergripande nivå för hela
Chalmers. Efter värdering av identifierade
risker kommer handlingsplaner att utarbetas för att möta de väsentligaste riskerna.
Den metodik som använts för riskanalys på
övergripande nivå kommer under 2009 att
introduceras vid institutioner och enheter.
UTMÄRKELSE FÖR FRAMSTÅENDE
UTBILDNINGSMILJÖ

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik
erhöll Högskoleverkets prestigefyllda utmärkelse för framstående utbildningsmiljö
2008. Priset ges till miljöer som kan uppvisa

mycket hög kvalitet på utbildningen. En
internationellt sammansatt expertpanel bedömer ansökningarna och gör en fördjupad
granskning genom platsbesök. Maskinteknik programmet fick beröm för att det
finns en stark koppling mellan utbildningen
och aktuell forskning samt även för utbildningens starka anknytning till industrin.
Utbildningen har också spelat en viktig roll
i utvecklingen av pedagogiska metoder som
nu används på andra högskolor i såväl Sverige som utomlands. Vidare såg man positivt
på att utbildningens kvalitetssäkringssystem
är väl utvecklat och att studenternas engagemang i systemet är stort.
EFFEKTIVARE SLUTEXAMINATION

Under 2008 gjordes en kartläggning av
processen kring utfärdande av examensbevisen. Bakgrunden är att ca 75 % av
de studerande på civilingenjörsprogrammen kräver individuell prövning av om de
fyller kraven på examen då de avvikit från
programmets utbildningsplan. Förstudien
analyserar orsaker till avvikelserna och föreslår förändringar som syftar till att skapa
gemensamma metoder och arbetssätt för
att effektivisera processen. Beslut om ett
implementeringsprojekt fattades i december
med genomförande under våren 2009.

ningens betydelse för yrkesverksamheten
samt tillfredsställelse med och synpunkter
på utbildningen. De generella slutsatserna
från pilotstudien är att alumnerna allmänt
är nöjda med sin utbildning och att de har
en god etablering på arbetsmarknaden. Utvärderingen av pilotstudien kommer att leda
till vissa förändringar av enkätens innehåll.
Planen är att under 2009 genomföra en
enkät för alla program.
UTVÄRDERING AV
FORSKARSKOLORNA

Forskarutbildningsnämnden har under
2008 tagit ytterligare ett steg i arbetet
med att systematiskt följa upp och utvärdera forskarskolorna. Som komplement
till skolornas och institutionernas interna
kvalitetsarbete enligt Chalmers arbetsordning för forskarutbildning har en ”extern”
utvärdering gjorts enligt modellen självvärdering, enkät till skolans doktorander,
extern bedömning (inklusive intervjuer) och
bedömarnas återkoppling med förslag till
förbättringar. Den externa bedömningen
har genomförts av kollegor från andra institutioner. Målet är att alla forskarskolor ska
utvärderas vart fjärde år.

ENKÄT TILL ALUMNER

Inom ramen för grundutbildningens kvalitetssäkringssystem har en pilotstudie riktad
till alumner genomförts under 2008. Pilotstudien bestod av en enkät som skickades
till examinerade från fyra civilingenjörsprogram med examensåret 2005. Syftet med
enkäten var att få en systematisk programuppföljning samt kunskap om de examinerades etablering på arbetsmarknaden.
Enkäten omfattade frågor kring det första
arbetet, nuvarande sysselsättning, utbild-

Michael Enelund,
programansvarig på
Maskinteknik, fick
uppmuntran av rektor
för utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö för att sprida
kunskap till kollegor
på Chalmers om hur
de jobbat.

Kvalitetsarbetet ska integreras i allt
vi gör. Målet är att åstadkomma en
kvalitetskultur som genomsyrar hela
verksamheten.
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I VÄRLDSKLASS
Utbildningarna på Chalmers ska bedrivas på en hög internationell nivå
både vad gäller innehåll, struktur och pedagogik.
Den positiva spiralen börjar med att rekrytera de mest motiverade
studenterna och ge dem bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina
förmågor. Vi ska erbjuda dem en god kunskapsbas, ett tätt samspel med
näringsliv och forskning och ett öppet klimat som inbjuder till debatt
om teknik, vetenskap och etik.
Under året fokuserade vi bland annat på ökad internationalisering,
jämnare könsfördelning och ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv
och samhälle.
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Utexaminerade chalmerister
ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och förberedda
för ett livslångt lärande.

GRUNDUTBILDNING
ör 2008 var Chalmers inriktningsmål för grundutbildningen följande:
• En ny ledningsstruktur för
utbildningen på grundläggande och avancerad nivå
ska implementeras
• Studenternas roll som pådrivande för en
god utbildning ska tillvaratas
• En jämnare fördelning mellan kvinnor och
män samt ökad andel studenter från studieovana miljöer ska uppnås
• Samverkan mellan utbildningar och näringsliv samt det omgivande samhället
ska utvecklas
• Utbildningarna ska bedrivas med hög
internationell nivå vad gäller såväl innehåll som struktur och pedagogik och ge
studenterna förutsättningar att arbeta i
internationella miljöer
• Behov av förnyelse identifieras genom
att kontinuerligt följa upp och utvärdera
utbildningarna på såväl program- som
kursnivå.

F

STUDENTREKRYTERING

Chalmers strategi inom studentrekrytering är ett målgruppsfokuserat utbud av
information och aktiviteter. I allt studentrekryteringsarbete är siktet inställt på att
inkludera alla – utifrån aspekter som kön,
etnicitet och social bakgrund. Chalmers
strävan är att öka andelen studenter från
de grupper som är underrepresenterade
i grund- och forskarutbildningen. Detta
kan berika studiemiljön samtidigt som det
bidrar till att de som utbildas vid Chalmers
bättre motsvarar sammansättningen av
samhället i stort.
Andelen kvinnliga studenter på Chalmers
motsvarar inte fördelningen i samhället och
detta gäller särskilt på utbildningar inom
elektro-, data- och IT-området samt automation och mekatronik. En översyn har gjorts
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för att analysera och förbättra genusmönster i rekryteringen inom dessa områden.
Den etniska mångfalden är dock bättre
representerad inom högskoleutbildningar
i teknik än i övriga utbildningar. De treåriga
utbildningarna vid Chalmers har haft lättare
att attrahera en större etnisk och social
bredd inklusive ålder än de femåriga.
Av Chalmers plan för breddad rekrytering
2006–2008 framgår att de områden inom
vilka Chalmers vill arbeta är:
• långsiktig rekrytering
• inför val till högskola
• behörighetskomplettering och alternativa
urval
• stöd i introduktion och under studier.
LÅNGSIKTIG REKRYTERING

Det långsiktiga rekryteringsarbetet syftar till
att ge fler ungdomar positiva erfarenheter
av Chalmers samt att skapa nyfikenhet
kring Chalmers kunskapsområden. Under
2008 har Chalmers genomfört flera tekniktävlingar, bl a Rädda Ägget och Teknikåttan, samt arrangerat en turnering i FIRST
LEGO League. Dessa tekniktävlingar når
ut till många skolklasser i områden där
övergångsfrekvensen till högskola är låg.
Vetenskapsfestivalen är en annan viktig
del i inspirationsarbetet och Fysikaliska
leksaker är en uppskattad utställning och
experimentverkstad, där såväl barn som
vuxna får en personlig handledning in i naturvetenskapens och teknikens värld.
INFÖR VAL TILL HÖGSKOLA

En viktig resurs i studentrekryteringsarbetet
är studenterna inom de programspecifika
rekryteringsgrupperna. En utbildningsdag för
ca 90 studentambassadörer har genomförts
och dessa studenter har tillsammans med personal deltagit på ett 40-tal utbildningsmässor,
tagit emot studiebesök och deltagit i programspecifika arrangemang samt gjort ett stort

antal besök på sina tidigare gymnasieskolor.
Under våren anordnades en besöksdag för
presumtiva studenter. Vid produktionen av informationsmaterial finns en stor medvetenhet
kring att bilder och texter ska attrahera en så
bred målgrupp som möjligt.
I samband med en större översyn av
utbildningar inom elektro-, data- och ITområdet genomfördes under hösten ett
projekt av en genusforskare för att få en
bild av genusmönster och studentrekryteringsinsatser för att öka andelen kvinnor.
För att nå en bredare bas av presumtiva studenter är möten med elever från flera miljöer
viktiga. Via läxhjälp, bl a på Stadsbiblioteket,
når Chalmers ut till elever från olika skolor
och program. En särskild satsning har gjorts
för att erbjuda basårets studenter läxhjälp.
Chalmers arbetar aktivt för att öka kontakterna med gymnasieskolan. Målet är att öka
växelverkan mellan lärare på gymnasie- och
högskola för att bättre relatera stadierna
till varandra och därmed bidra till en smidigare övergång. Gymnasiecentrum är en
sådan plattform. Aktiviteterna ger tillfällen till
möten mellan gymnasieelever och studenter. Inslag av näringslivsbesök ingår också
i konceptet. Under året har samarbetet
omfattat kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Partille, Kungälv
och Stenungsund. Inom den elevpopulation
som nås via Gymnasiecentrum finns en stor
social och etnisk bredd.
Kemiinstitutionen har fortsatt att arrangera VIP-kvällar för gymnasister, där
eleverna under trivsamma former träffar
forskare och kommer i kontakt med avancerad kemiutrustning.
Chalmers är fortsatt delaktig i projektet
Utländska tekniker och ingenjörer, där målet
är att lägga grunden för en långsiktig modell
som på alla nivåer effektivt tillvaratar kompetensen hos gruppen utländska tekniker
och ingenjörer.

Fr v: professor Leo
Jansen, studenterna
Marcus Högberg,
Martin Persson,
Linus Helming och
professor Michael
Narodoslawsky.

STUDENTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
PRISADE I GRAZ
Chalmers Students for Sustainability, CSS, prisades med Leo
Jansen Award vid den internationella konferensen Engineering
Education in Sustainable Development, EESD, som hölls i Graz i
september. Konferensen handlade om hur undervisningen inom
hållbar utveckling på universitet och högskolor ska bedrivas på
bästa sätt. Studenterna fick priset för sin utvärdering av kurser
inom miljö och hållbar utveckling vid Chalmers samt för arbetet
med sitt internationella nätverk. CSS fungerar som en brygga
mellan studenter och övriga Chalmers. Målet är att öka medvetenheten bland studenter om hållbar utveckling.

BEHÖRIGHETSKOMPLETTERING
OCH ALTERNATIVA URVAL

Tekniskt basår har successivt ökat platsantalet och möjliggör för fler att uppnå
behörighet. Mot bakgrund av krisen inom
fordonsindustrin har Chalmers tagit initiativ
till en teknisk bastermin under våren 2009.
Utbildningen leder till garantiplatser på högskoleingenjörsutbildningarna i elektroteknik,
datateknik och kemiteknik samt sjöingenjörsutbildningen. Totalt har 103 personer
antagits till utbildningen.
Studievägledningen och antagningsenheten samarbetar kring bedömning av reell kompetens, dvs behörighet på andra meriter än
formella betyg. Inför hösten 2008 handlades
24 ärenden rörande reell kompetens, varav
nio bedömdes uppfylla behörighetskraven.
För utbildningsprogrammen Teknisk fysik,
Arkitektur och teknik samt Teknisk matematik
tillämpar Chalmers sedan 2007 antagning
på grundval av ett särskilt prov för upp till en
tredjedel av platserna. Provet testar grundläggande kunskaper inom gymnasiets matematik- och fysikkurser. Syftet är både att
bredda rekryteringen genom större mångfald
i meriteringsmöjligheterna och att förfina
urvalsprocessen. Totalt antogs genom detta
prov 54 studenter, varav 36 studenter till
Teknisk fysik och nio till vardera Arkitektur
och teknik samt Teknisk matematik.
Chalmers tillämpar också sedan tidigare
alternativt urval för upp till hälften av platserna på arkitektprogrammet. Arkitektprovet
är gemensamt för de tre svenska arkitekturskolorna. Syftet är att från studieovana
miljöer anta behöriga personer med konstnärlig träning och fallenhet. En särskild antagningsjury gör en helhetsbedömning av
proven, där hänsyn tas till rumslig förståelse
och fantasi, idérikedom, konstruktionsförmåga och social inlevelse.
STÖD UNDER INTRODUKTION
OCH I STUDIER

Chalmers erfarenhet är att studenter ibland
hellre vänder sig till en kamrat med frågor än
direkt till högskolans personal. Hela introduktionen på Chalmers genomsyras av ett

UPPSALA OCH GÖTEBORG
DUBBELSEGRARE
I TEKNIK-SM
För första gången korades två
vinnare i Teknik-SM. Både Uppsala-laget ”Entropiska riddare”
och Chalmers ”Smile, breathe
and go slowly” kan titulera sig
Svenska Mästare i Teknik sedan
de slutat på samma vinnarpoäng.
Teknik-SM (Svenska Mästerskapen i Framtida Teknik) instiftades år 2000 och är den enda
tävlingen där landets blivande
ingenjörer kan utmana varandra
i framtida teknik. Tävlingen arrangeras av Sveriges Ingenjörer
i samarbete med bland andra
Saab, Sandvik, St Jude Medical,
IVA och VINNOVA. Chalmers har
tidigare vunnit tre gånger sedan
starten.

ÅRETS TEKNOLOG
Daniel Andersson har fått
Tekniska Samfundets utmärkelse Årets Teknolog. Han
nominerades av inte mindre än
20 internationella studenter för
att han engagerat sig utöver det
vanliga i kårkommittén BEST,
Board of European Students
of Technology. Tekniska Samfundet ger priset till den eller
de som under det gångna året
på ett självuppoffrande sätt vid
sidan av studierna bidragit till
utvecklingen av Chalmers eller
Chalmers studentkår.
Foto: Margareta Eriksson,
Tekniska Samfundet.

kvalificerat och väl utvecklat faddersystem
för de nyantagna. Detta arbete genomförs av
studenterna med stöd från Chalmers.
Supplemental Instruction (SI) är en inlärningsmetod, där studenterna strukturerar
och bearbetar kursernas innehåll i workshops, som leds av mer erfarna studenter.
Syftet är att lära studenterna arbeta i grupp,
ge positiva studieförebilder och en högskolemässig attityd till studier så att studieresultaten förbättras. Chalmers använder SI
på flertalet civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram samt på basåret.
Studenter behöver förbereda sig för arbetslivet under studietiden. Careers Service
vid Chalmers tillhandahåller verksamhet
som är målgruppsinriktad och öppen för alla
studenter, samt ger kurser i karriärplanering.
Verksamheten bygger på karriärcoachning
och i merparten av aktiviteterna är samarbete med arbetsgivare en förutsättning.
Öppna aktiviteter är till exempel Drop Inseminarier, workshops och träningsintervjuer. Under året tog 1 900 studenter och
nyutexaminerade del av de öppna aktiviteterna. Genomförda mätningar visar att 94 %
av de svarande var nöjda eller mycket nöjda
med stödet. Till studenternas stöd för att
söka examensarbete och anställning har
Careers Service en webbsida för annonser.
138 annonser visades under året och 9 300
läste dessa.
INTERNATIONELL REKRYTERING

Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån fanns vid Chalmers 1 374 (1 357) inresande studenter läsåret 2007/2008. Bland
dessa fanns 469 (414) inom organiserade
utbyten och övriga – 905 (943) studenter
– var s k free-movers. Bland free-movers
kom 673 (631) studenter – 74 % (67 %)
– från länder utanför EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet) och bland
studenter inom organiserade utbyten kom
52 (39) – 11 % (9 %) – från länder utanför
EES-området.
På masterprogrammen är andelen internationella studenter 37% och Chalmers har
därmed uppnått målet om 30%.

MASTERPROGRAM, 120 HP
Advanced Engineering Materials
Applied Physics
Architecture
Automotive Engineering
Bioinformatics
Biomedical Engineering
Biotechnology
Business Design
Chemistry and Biosciences
Communication Engineering
Complex Adaptive Systems
Computer Science-Algorithms,
Languages and Logic
Design and Construction Project
Management
Design for Sustainable Development
Electric Power Engineering
Engineering Mathematics and
Computational Science
Environmental Measurements and
Assessments
Fundamental Physics
Geo and Water Engineering
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology – for a Sustainable
Society
Innovative and Sustainable Chemical
Engineering
Integrated Electronic System Design
Interaction Design
Management and Economics of Innovation
Materials and Nanotechnology
Microtechnology
Microwave and Photonics Engineering
Nanoscale Science and Technology
Naval Architecture
Networks and Distributed Systems
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Radio and Space Science
Secure and Dependable Computer
Systems
Software Engineering and Technology
Solid and Fluid Mechanics
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building
Performance Design
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics

ÖVRIGA PÅBYGGNADSPROGRAM
Intelligent Systems Design
International Project Management
Nordic Master in Maritime Management
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Chalmers har under 2007 och 2008 bedrivit
ett pilotprojekt för internationell rekrytering av
studenter till masterprogram. Syftet med projektet är att utveckla metoder och strategier
för kommande beslut. I pilotprojektet deltog
Chalmers redan hösten 2007 i den Road
Show som generalkonsulatet i Shanghai och
Svenska Institutet ordnade. Under 2008 har
resultaten bearbetats och ligger till grund för
förslag om hur Chalmers långsiktigt ska arbeta för att nå fler utländska studenter. Chalmers ambition med internationell rekrytering
är inte i första hand att öka antalet studenter,
utan att säkra utbildningens kvalitet genom
mångfald i synsätt och samarbete över kulturgränser med bibehållen ambition i fråga
om studieresultat. Chalmers internationella
rekrytering riktas därför till studenter vid välrenommerade universitet i andra länder.
Studenter från masterkursen Urban De-

arbetsmiljöombudet och andra studenter.
Engagemanget för frågor som angår den
psykosociala arbetsmiljön har stigit markant.
Som exempel ökade den sammanlagda
studentrepresentationen från 35 studentrepresentanter 2007 till 56 år 2008.
Studiemiljön vid Chalmers upplevs som
i huvudsak bra. Studenterna känner sig
trygga och det finns många tillfällen att
knyta vänskapsband till andra studenter.
Inte vid något program angavs kännedom
om trakasserier eller mobbing. Kursutvärderingssystemet, som tidigare kritiserats för att
inte fungera tillfredställande, får fortfarande
anmärkningar, men på många program har
det skett en utveckling.
I den studiesociala miljön vid Chalmers
är det ibland ofrånkomligt att det uppstår
svårlösta konflikter där någon part känner sig
kränkt. Det är emellertid mindre vanligt att

ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
Chalmersstudenter
vid utländska lärosäten

2008
VT
HT

2007
VT
HT

2006
VT
HT

World Wide1
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International
Övrigt

53
44
11
12
9
1

53
67
0
34
10
0

59
49
5
23
15
0

Totalt
Utbytesstudenter
vid Chalmers

ROMSTIPENDIUM
Anna Ahrenbergs stora
Romstipendium på 75 000
kr har tilldelats arkitektstuderande Amanda Werger, som
därmed kan resa till Rom för
att under våren 2009 genomföra sitt examensarbete, som
ska fokusera på hur träd och
grönska genom historien
varit viktiga och rumsskapande i staden Rom.

130 170
VT

HT

56
49
9
29
9
1

164 153
VT

HT

56
67
8
13
9
0

151 153
VT

HT

SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International
Övrigt

254 304
13 11
25 50
10 13
0
0

220 291
3 10
33 28
12 14
0
0

211 266
9
4
28 20
7 19
1
0

Totalt

302 378

268 343

256 309

STUDENTMEDVERKAN

Chalmers har sedan lång tid tillbaka god
studentmedverkan i sitt arbete, med ett
starkt engagemang från Chalmers Studentkår i utbildningsfrågor och studiesocialt
arbete. Studenterna är bl a representerade
i Chalmers styrelse, fakultetsrådet, grundutbildningens ledningsgrupp, programråd
och arbetsgrupper. Studentkåren utser även
en ledamot till stiftelsens styrelse. Rektor
och vicerektorer har regelbundet informella
möten med Studentkåren.

UTBILDNINGAR 300 HP

UTBILDNINGAR 180 HP

A
At
Bt
D
E
F
I
It
K
Kf
M
Td
Tm
V
Z

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

Arkitektur
Arkitektur och teknik
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Teknisk fysik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemiteknik
Kemiteknik med fysik
Maskinteknik
Teknisk design
Teknisk matematik
Väg- och vattenbyggnad
Automation och mekatronik

Affärsutveckling
Byggteknik
Datateknik
Design
Elektroteknik
Kemiteknik
Mekatronik
Maskinteknik
Sjöingenjör
Sjökapten
Sjöfart och logistik

1 Tidigare Sista året utomlands.

sign & Development deltog i arkitekttävlingen
”Cities beyond oil”, en tävling för studenter
från universitet i Sverige och Kina. Tillsammans med studenter från Göteborgs universitet kom de på en delad andra plats i tävlingen, som avgjordes i Shanghai i augusti.
Prisutdelning skedde i samband med World
Urban Forum 4 i Nanjing i Kina i november.
I anslutning till EIT (European Institute of
Innovation and Technology) drivs pilotprojektet GAST (Green and Safe Road Transports),
där Chalmers har medverkat till att utbildningsfrågor diskuterats. Genom Chalmers
Automotive Academy skapas ökade möjligheter till ett gemensamt program i samarbete
med flera europeiska universitet.
STUDIESOCIAL MILJÖ

De studiesociala skyddsronderna, som har
till uppgift att bevaka studenternas psykosociala arbetsmiljö, har genomförts för
andra året i rad. Vid varje program går
programledningen igenom en rad frågeställningar tillsammans med studerande-
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50
66
7
36
11
0

lärare med beställar- och utförarperspektiv som administratörer och studerande
ingår. Grundutbildningens olika frågor
såsom studentrekrytering, studiesociala
frågor, kvalitetssäkring och pedagogik
utvecklas inom fyra utskott till den nya
grundutbildningsnämnden.

högskolans stödorganisation anlitas och än
mer sällan blir disciplinära åtgärder aktuella.
Under året har en arbetsgrupp verkat för en
fortsatt översyn av handläggningen i disciplinära ärenden. Efter genomlysning och
ställningstaganden har regelverk och beslutsvägar utvecklats för att bättre gagna studenten i dessa situationer. Arbetet kommer
att följas upp och utvecklas ytterligare.
JÄMSTÄLLDHETSAKTIVITETER

Under året har flera studentinitierade insatser
genomförts som behandlat jämställdhet. En
central jämställdhetsdag, som fick mycket
god uppslutning, hölls i april och behandlade
frågan om hur jämställt det är på Chalmers.
Arkitektstudenterna genomförde under 2008
sin årligen återkommande temadag om genusaspekter på arkitektur och byggande.
NY LEDNINGSSTRUKTUR

En ny ledningsstruktur för utbildningen
på grundläggande och avancerad nivå
implementerades under 2008, där såväl

FÖRÄNDRINGAR I
UTBILDNINGSUTBUDET

Chalmers erbjuder i första hand studier
på program. Endast i mån av plats kan
studenter antas till kurser. Civilingenjörsoch arkitektprogrammen är sedan 2004
anpassade till Bologna-deklarationen och
omfattar tre års studier på grundnivå (kandidatdel) plus två års studier på avancerad
nivå (masterprogram). Hösten 2008 fanns
15 civilingenjörs- och arkitektprogram, vilka
kan avslutas med något av de 43 (44) engelskspråkiga masterprogrammen.
Masterprogrammen, som i huvudsak
behölls oförändrade inför 2008, är även
attraktiva för studenter med utbildning på
grundnivå från utländska eller andra svenska
universitet.
Chalmers erbjuder även tre utbildningsprogram som enbart leder till masterexamen. Dessutom fanns 11 program som leder
till examen enbart på grundnivå.
Mot bakgrund av arbetsmarknadens
behov av kompetens inom avancerade be-

räkningar startade under året en ny civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik.
Utbildningen attraherade 3,2 sökande per
utbildningsplats.

tiplats på Chalmers civilingenjörs- eller
högskoleingenjörsutbildningar.

ANTAGNINGEN PÅ GRUNDNIVÅ

Från och med läsåret 2008/09 har en
nationellt samordnad antagning genom
Verket för högskoleservice genomförts för
engelskspråkiga utbildningar på avancerad
nivå. Antagningsprocessen bygger på en
webbaserad anmälan samt en gemensam
virtuell organisation med handläggare från
universitet och högskolor i hela Sverige som
granskar ansökningar från internationella
sökanden. En fördel är att den sökande
prioriterar sitt val av lärosäte och program
och kan endast bli antagen till ett utbildningsalternativ i Sverige. Totalt sökte 4 352
internationella studenter i första hand något
av Chalmers masterprogram och 2 745 av

Antalet sökande till högskolestudier inför hösten 2008 ökade på nationell nivå med 13 %
jämfört med året innan. Chalmers ökning av
antalet förstahandssökande till nybörjarprogrammen och det tekniska basåret var 21 %.
Antal förstahandssökande till Chalmers civilingenjörsutbildningar ökade med 15 %.
Civilingenjörsprogrammen i automation
och mekatronik, kemiteknik samt kemiingenjörsprogrammet hade ett minskat söktryck
jämfört med 2007. Övriga program fick
ökat söktryck. Intresset, uttryckt som antal
sökande per program, är störst till arkitektur, civilingenjörsprogrammet i industriell

ANTAGNINGEN
PÅ AVANCERAD NIVÅ

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT

För de studenter som påbörjade Chalmers
masterprogram hösten 2008 var andelen
kvinnor 27 %.
ÖVRIG ANTAGNING

ANSÖKNINGAR,
ANTAGNA ÅRSKURS 1

Chalmers erbjuder i första hand program,
men i mån av plats kan behöriga studenter antas till fristående kurser. Hösten
2008 fattades 1 011 beslut om antagning till fristående kurser. Chalmers har
även i mån av plats antagning till senare
del av utbildningsprogram. Hösten 2008
antogs 81 studenter till senare del av
utbildningsprogram.
UTFÄRDADE EXAMINA

Under 2008 avlades totalt 1 789 (1 731)
grundutbildningsexamina, varav 459 avlades av kvinnor (andel 26 %). Andelen kvinnor är oförändrad jämfört med tidigare år.

ANDEL ANTAGNA KVINNOR
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ekonomi samt tekniskt basår. Intresset för
utbildningar i elektroteknik, datateknik och
mekatronik är fortsatt svagt. Antalet sökande
till sjöfartsprogrammen ökade med 34 %
jämfört med året innan och antalet platser på
sjökaptensutbildningen ökades med 25.
Chalmers fyllde platserna på samtliga
civilingenjörsprogram. Bland högskoleingenjörsutbildningarna kunde platserna
inte fyllas på elektroingenjörs-, dataingenjörs- och kemiingenjörsprogrammen.
Andelen kvinnor på nybörjarprogrammen
ökade med en procentenhet till drygt 27 %.
Flest antagna kvinnor fanns på civilingenjörsutbildningarna väg- och vattenbyggnad,
industriell ekonomi och bioteknik samt på
arkitektprogrammet.
Basårsutbildningen är attraktiv för dem
som vill komplettera sin behörighet och
konkurrera om de garantiplatser som finns
på Chalmers utbildningsprogram. Antalet
platser på basåret ökades hösten 2008
med 50 platser till 350. Av förra årets studenter tackade 108 ja till erbjuden garan-
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Malin Aktius fick svenska
AI-sällskapets pris för bästa
examensarbete om artificiell
intelligens. Arbetet gjordes
vid Chalmers, och visar att
en modell som används för
artificiell intelligens hos
robotar kan förutsäga det
verkliga beteendet hos ett
primitivt djur.

Civilingenjörs-, arkitekt- och
högskoleingenjörsstuderande
antagna hösten 2004–2008.

dem kompletterade sin anmälan med ett
meritpaket.
Av totalt 2 474 antagna studenter till
Chalmers masterprogram påbörjade 1 630
studenter utbildningen. Bland dessa var
906 Chalmersstudenter som fortsätter sin
utbildning på avancerad nivå och 626 (494)
var internationella studenter. Den nya antagningsprocessen har bidragit till ett ökat
antal internationella studenter. Från andra
svenska högskolor påbörjade 109 studenter utbildningen. De flesta internationella
studenter som påbörjade utbildningen på
Chalmers hade tidigare utbildning – från
Iran 120, Kina 98, Pakistan 87, Indien 31
och Bangladesh 28 studenter.
Andelen internationella studenter varierar
på masterprogrammen och intresset för
programmen bland chalmersstudenter och
internationella studenter är också olika. Flest
internationella studenter finns på masterprogrammen Communication engineering med
59 och Networks and Distributed systems
med 41 studenter.

Från och med den 1 juli 2007 infördes nya
examina i Sverige och ett nytt poängsystem
för högskoleutbildning. Ett läsår omfattar nu
60 högskolepoäng (hp), jämfört med tidigare 40 poäng (p). Masterexamen har införts
och för dem som påbörjar sin utbildning
efter nämnda datum omfattar civilingenjörsoch arkitektexamen 300 hp. Chalmers har
erbjudit studenter som antagits tidigare att
förlänga sin utbildning för att kunna avlägga
civilingenjörs-, arkitekt- och/eller masterexamen. De som antagits 2004 och senare har
även möjlighet att avlägga kandidatexamen
som en delexamen till civilingenjörs- eller
arkitektexamen. Detta är ett led i Chalmers
anpassning till Bolognadeklarationen. 120
studenter har avlagt sådan delexamen.
Antalet utfärdade civilingenjörs- och arkitektexamina 180 p var 724 (822). Minskningen beror på att många studenter väljer
att förlänga sin utbildning och avlägga den
nya femåriga civilingenjörs- och arkitektexamen. Det utfärdades 117 civilingenjörsexamina 300 hp och åtta arkitektexamina
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300 hp. Totalt är detta i nivå med förra årets
examination. Av de examinerade civilingenjörerna och arkitekterna var 251 kvinnor
(andel 31 %). 158 personer erhöll masterexamen. Bland dessa avlade 100 personer
även civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Antalet högskoleingenjörsexamina var 184
(195), varav 48 kvinnor (andel 26 %). Andelen
kvinnor har ökat kraftigt jämfört med förra
året, då den var 19 %. Det nya designingenjörsprogrammet har bidragit till detta.
Antalet högskoleingenjörsexamina har under
de senaste åren varit minskande på grund av
svag rekrytering, vilket är en nationell trend.
Chalmers examinerade även 149 kandidat- och 94 magisterexamina. Bland kandidatexamina utfärdades 120 som delexamen
och bland magisterexamen fick 17 sin utbildning vid IT-universitetet.

Från de internationella masterprogrammen har Chalmers utfärdat 263 (406) civilingenjörsexamina. Minskningen beror på
att internationella studenter som antas till
avancerad nivå från och med hösten 2006
erhåller teknologie masterexamen.
Från sjöfartsutbildningarna har 45 (39)
sjökaptener och 41 (25) sjöingenjörer
examinerats.

Under de två senaste åren kan noteras
en minskad examination av civilingenjörer.
Orsaken är att något färre antagits till utbildningen och att en del studenter väljer
att förlänga sin utbildning för att få de nya
examina, speciellt som arbetsmarknaden
nu har blivit sämre.

MÅL FÖR EXAMINA

I grundutbildningen syftar samverkan med
det övriga samhället bland annat till att
förbereda studenterna för det yrkesliv som
väntar efter examen. Samarbeten resulterar t ex i verklighetsbaserade projekt från
arbetsgivare, föreläsningar, studiebesök
på företag, mentorer från näringslivet, träningsintervjuer och praktik. Arbetsgivares
samverkan med programmen är inriktad på

Chalmers har i ett avtal med staten kommit
överens om ett examensmål om 3 570 civilingenjörs- och arkitektexamina för perioden
2005–2008. Under året examinerades 849
civilingenjörer och arkitekter och sammanlagt under perioden 3 656. Den goda examinationen speciellt i början av perioden har
bidragit till att Chalmers överträffat målet.

SAMVERKAN MED
DET ÖVRIGA SAMHÄLLET

Chalmers öppnar nya perspektiv
”Efter min masterutbildning på Chalmers vill jag gärna stanna några år och jobba i
Skandinavien”, säger Luis Sánchez. I september 2007 kom han till Sverige från Mexiko,
där han tagit en bachelor-examen vid Tecnológico de Monterrey.
”Mottagningen på Chalmers var mycket bra och alla vi 14 på masterprogrammet
Naval Architecture på Lindholmen lärde snabbt känna varandra, vår nya hemstad och
vårt nya universitet. Hälften av oss är utländska studenter från Bangladesh, Frankrike,
Kina, Mexiko, Nigeria och Tyskland. Till min förvåning har språket inte varit något
problem, eftersom alla här pratar engelska.”
Luis tycker mötet med den svenska kulturen har varit intressant: ”Ni tänker annorlunda
och interagerar med varandra på ett helt annat sätt än vi gör i Mexiko.”
Vad har varit mest berikande hittills? ”Chalmers är ett verkligt internationellt universitet
och utbildningen är bra, så jag är tacksam att jag har fått chansen att studera här.
Men mest berikande är nog hela erfarenheten i sig, att möta nya människor och få nya
perspektiv, vilket jag upplever ger en bättre medvetenhet om livet som sådant”,
avslutar Luis.

Luis Sánchez, masterstudent från Mexiko.

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2
Påbyggnad
Masterprogram4
varav internationella studenter
Övriga3
varav internationella studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

ANTAGNING TILL NYBÖRJARPROGRAM

2008

2007

2006

2005

546
2 167
680
78
465

437
1 885
515
73
345

441
2 215
507
94
324

584
2 226
522
59
444

5 753
3 953
523
399

4 299
2 894
367
243

2 893

2 691

504

403

304

428

91
1 258
435
42
233

98
1 280
387
40
230

100
1 277
411
60
189

97
1 357
382
55
179

1 592
584
84
42

1 278
466
68
28

415

472

377

319

246

241

Antagna5

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2
Påbyggnad
Masterprogram4
varav internationella studenter
Övriga3
varav internationella studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

1 Inkl Arkitektur och teknik.
2 Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.
3 International Project Management, Nordic Master in Maritime Management,
Intelligent Systems Design.
4 Masterprogram som är del av Chalmers civilingenjörs-/arkitektutbildning.
5 Antagna som påbörjat studierna inklusive antagna till högre årskurs.
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Antagning på betyg
Registrerade studenters Lägsta antagningspoäng
medianvärde
efter VHS urval 2
2008
2008
2007
2007

Utbildningar 300 hp

A
At
Bt
D
E
F
I
It
K
Kf
M
Td
Tm
V
Z

Arkitektur
Arkitektur och teknik
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Teknisk fysik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemiteknik
Kemiteknik med fysik
Maskinteknik
Teknisk design
Teknisk matematik*
Väg- och vattenbyggnad
Automation och mekatronik

19,90
19,96
19,00
16,69
16,20
19,71
19,79
16,50
15,87
17,25
18,23
19,80
19,58
18,23
17,30

19,95
19,91
19,38
17,40
16,99
19,62
19,56
17,70
17,19
18,87
17,87
20,00
–
18,20
17,46

19,80
19,81
18,00
12,77
alla
19,20
19,38
14,15
alla
alla
16,47
19,60
19,40
16,80
15,82

19,74
19,80
17,92
10,73
alla
18,98
19,27
15,00
alla
13,55
16,30
19,79
–
16,98
14,53

16,99
17,20
15,05
18,90
13,90
15,94
15,25
14,90
13,89
17,29
15,57

17,15
16,91
14,95
18,87
15,78
15,16
16,26
15,20
13,41
15,94
14,80

16,00
16,00
alla
18,60
alla
alla
alla
alla
alla
16,10
13,30

16,10
15,73
alla
18,72
alla
alla
alla
alla
alla
14,90
12,60

Utbildningar 180 hp

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

Affärsutveckling
Byggteknik
Datateknik
Design o produktutveckling
Elektroteknik
Kemiteknik
Mekatronik
Maskinteknik
Sjöingenjör
Sjökapten
Sjöfart och logistik

Maximala poäng: Betyg 20,00 p.

”alla” = alla behöriga antagna.

*Programmet startade hösten 2008.

teknisk professionalitet medan samverkan
med t ex Careers Service innefattar arbetslivet i ett vidare perspektiv. Co-op är ett
koncept där studenterna på högskoleingenjörsprogrammen i mekatronik och kemiteknik varvar företagspraktik med teori.
Chalmers Automotive Academy är ett
forum för utbyte av kunskap, idéer och visioner mellan Chalmers och fordonsindustrin i
vid bemärkelse. Inom Chalmers Automotive
Academy ska företag enkelt kunna hitta och
få kontakt med relevanta masterprogram
och forskningen bakom dem – för närvarande 16 program med cirka 600 studenter.
Chalmers har fattat beslut om ytterligare
två Academies med start 2009.
Chalmers samverkar inom grundutbildningen med andra universitet i Sverige och
utomlands. Detta sker bland annat genom
ett brett utbud av utbytesprogram.

Chalmers utbildningsutbud har en särskild
bredd genom samarbetet med Göteborgs
universitet (GU). Samarbetsformerna utvecklas ständigt och särskilt inom ramen
för IT-universitetet finns ett antal program
där Chalmers och GU samverkar.
REGISTRERINGAR OCH
PRESTATIONER

Resultatet för 2008 blev 8 686 helårsstudenter och 7 582 helårsprestationer, vilket
motsvarar en prestationsgrad på 87 %.
Chalmers har därmed uppnått de interna
målen på 8 600 helårsstudenter och en
prestationsgrad på lägst 85 %.
SÄRSKILDA UPPDRAG

För 2008 har Institutionen för sjöfart och
marin teknik tilldelats 1 706 tkr för att bekosta utrustning i sjöbefälsutbildningarna.

PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN

Civilingenjörer och Arkitekter
Masterprogram1
Internationella masterprogram
60 poäng
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
Påbyggnad2
IT-universitetet
Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs3
Övrigt

1
2
3
4
5

Helårsprestationer
2008 2007 2006

3 680 4 620 5 302
2 156 1 093
661

3 518 4 032 4 542
1 720 933
592

36
290
120
876

983 1 000
430 377
84
71 137
239 205
111
941
797

846
452

840
405

31
202
111
702

65
148
127
661

837
301
55
135
150

Individer bland
helårsstudenter 4
2008
2007

6 396
3 037

6 420
1 858

1 444
884

1 452
714

73
456
198
3 290

113
487
200
3 758

627

8 6865 8 488 8 563

Totalt

GRUNDUTBILDNING

Helårsstudenter
2008 2007 2006

969
559

7 582 7 211 7 239

12 186 12 166

Här ingår fr o m hösten 2007 den avslutande delen på 120 hp av civilingenjörs- och arkitektutbildningen för antagna hösten 2004.
Påbyggnad är fr o m 2007 uppdelat på Masterprogram och övriga program.
Fristående kurs ingick tidigare år i Övrigt.
En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
Av helårsstudenter 2008 är 26 % (25 %) kvinnor.

UTFÄRDADE EXAMINA

Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella masterprogram
Kandidatexamen
varav delexamen
Magisterexamen
varav IT-universitetet
Masterexamen
varav även avlagt
civilingenjörs-/
arkitektexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Övriga examina
Totalt

2008

2007

2006

2005

2004

687
117
37
8

776
13
46
3

903

955

859

45

66

41

263
149
120
94
17
158

406
77
45
126
58
22

398
42

290
43

279
20

107
55

98
67

79
42

100
184
45
41
6

15
195
39
25
3

218
31
19
7

207
48
22
3

286
43
35
9

1 789 1 731 1 770 1 732 1 651

Ett läsår omfattar nu 60 högskolepoäng (hp), jämfört med tidigare
40 poäng (p).

har skett genom Gymnasiecentrum och
Intize. Ett annat syfte är att stärka de nyantagna studenterna i sin matematiska mognad genom tillgången till en nyutvecklad
webbaserad sommarkurs i matematik och
genom gymnasielärare, vilka har fungerat
som stödlärare under första läsperioden.
Dessa senare aktiviteter har visat tydliga
positiva resultat för studenternas fortsatta
matematikstudier. Resultatet av webbkursen
pekar på att den framför allt har stärkt redan
matematiskt duktiga studenter medan den
extra resurs matematiklärarna från gymnasiet har utgjort i synnerhet har gagnat matematiskt svaga studenter att höja sig en nivå
och därmed stärka deras självförtroende. En
bieffekt som har framkommit vid diskussion
med gymnasielärarna är att deras tid vid
Chalmers har varit deras främsta matematiska vidareutbildning någonsin.

Intäkter (mnkr)

2008 2007 2006 2005 2004

Utbildningsdepartementsmedel
721
Övriga statliga bidrag och uppdrag
9
Bidrag och uppdrag från företag m fl 29
Offentliga stiftelsebidrag
0
Stiftelsen Chalmers tekn. högskola 21
Övrigt
28
Finansiella intäkter
17

685
8
27
0
16
33
14

664
8
26
0
26
35
9

659
7
20
0
23
40
7

636
10
21
1
21
39
6

Summa intäkter

783

768

756

734

825

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2008
UPPGICK TILL 825 MNKR
Finansiellt, 2 %
Övrigt, 3 %
Stiftelsen Chalmers, 3 %
Företag m fl, 4 %
Övriga statliga, 1%
Utbildningsdepartementet, 87 %

Institutionen har under året i huvudsak
använt dessa medel för att täcka delar
av kostnaderna för de simulatorer som
används i grundutbildningen (radio, maskin och navigation). Även kostnader för
reparation och underhåll av övningsplattformen Aurora har till viss del täckts med
dessa medel.
Som en fortsättning på en treårig satsning fick Chalmers under året 1,1 mnkr från
staten för att stärka matematikutbildningen.
Dessa medel har bland annat använts till:
• utveckling av material för att stödja undervisningen i gymnasieskolan
• gymnasielärares deltagande i undervisningen vid Chalmers
• Intize-projektet, som bl a omfattar läxhjälp
• matematikrelaterade projekt inom Gymnasiecentrum
• Utveckling av material för nätbaserad undervisning och examination till förberedande sommarkurs i matematik
Ett syfte med dessa aktiviteter är att
visa upp matematikens möjligheter, vilket

EKONOMISKT RESULTAT

Driftsresultatet för grundutbildningen uppgick till 28 (21) mnkr. Intäkterna har ökat
med 42 mnkr (5 %) jämfört med föregående
år. För genomförd grundutbildning har Chalmers ianspråktagit hela den från staten tillgängliga ersättningen för året (takbeloppet)
samt därutöver använt 4 mnkr av tidigare års
sparade anslag. Kvarstående sparat anslag
till kommande år uppgår till 63 mnkr.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 88 % av intäkterna, vilket är
en procentenhet mindre än föregående år.
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Chalmers ska utbilda eftertraktade
forskare och ledare med förmåga
att bedriva forskning av internationellt
hög kvalitet.

Dinko Chakarov på Kemisk fysik demonstrerar
sitt lasersystem för doktoranden Maria Sundh,
från iNano i Århus. Systemet används i forskningen kring nya material för elektroder och nya
sätt för väteproduktion, genom fotokatalytisk
vattendissociation med solljus.

FORSKARUTBILDNING
orskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och
utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att
självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett mänskligt
och hållbart samhälle.

F

LEDNINGSSTRUKTUR

I Chalmers ledningsstruktur har vicerektor
för forskarutbildningen ansvaret för forskarutbildningen. Arbetet med vidareutveckling
och kvalitetssäkring av forskarutbildningen
sker i nära samarbete med doktorandsektionen och med forskarutbildningsnämnden
(FUN) som rådgivande församling.
KVANTITATIVA MÅL

Chalmers forskarutbildning ska uppfylla det
uppsatta kvantitativa målet om 590 examensekvivalenter under fyraårsperioden 2005–
2008 och samtidigt uppnå de utbildningsmål
som fastställts i Chalmers måldokument. I
måttet examensekvivalent räknas doktorsexamen som en ekvivalent, licentiatexamen som
en halv och doktorsexamen med tidigare avlagd licentiatexamen som en halv ekvivalent.
UTBILDNINGSMÅL

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen på Chalmers ska kunna:
• formulera vetenskapliga frågeställningar
• bedriva forskning genom att tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in
resultaten i ett vidare sammanhang
• kritiskt värdera egen och andras forskning
• samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden
• förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt
• tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
• leda forskningsverksamhet.
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VÄGEN TILL MÅLET

I Chalmers strategiska plan för 2008 sammanfattas vägvalen för forskarutbildningen
i nedanstående punkter:
• doktorandernas arbete ska kännetecknas av ett vetenskapligt djup, kombinerat
med förmåga att se arbetet ur ett brett
samhällsperspektiv
• doktoranderna ska ha tillgång till en miljö
som uppmuntrar till kritiskt tänkande
• Chalmers forskarskolor ska främja tvärvetenskapliga kontakter och samhörighet
mellan doktorander från olika forskargrupper
• Chalmers ska verka för ökade kontaktytor
mellan doktorander och näringsliv samt för
att stärka ledarskap och entreprenörskap
hos doktoranderna
• Chalmers kommer att arbeta för förbättrad
forskarhandledning genom återkommande
utbildning och handledarstöd.
Enligt verksamhetsplanen för 2008 har
Chalmers för att nå målet i forskarutbildningen lagt särskilt fokus på:
• att utveckla och starta ett mentorprogram
för doktorander för att öka deras industrikontakter och ge dem ökad insikt om
industriella arbetsvillkor
• att vidareutveckla handledarutbildningen
genom att erbjuda ett flertal teman
• att inom FUN utveckla strategier för kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning av
forskarutbildningen för implementering
på institutionsnivå
• att institutionerna säkrar att uppföljningssamtal med alla doktorander sker minst
en gång per år.
FORSKARSKOLOR VID CHALMERS

Forskarutbildningen vid Chalmers är organiserad i forskarskolor för att vidareutveckla
breda, starka forskningsmiljöer med synergier inom och mellan olika vetenskapsområden, vilket ska gagna doktoranderna.

Alla doktorander ska tillhöra en Chalmersforskarskola. Varje forskarskola motsvaras
av ett forskarutbildningsämne. De flesta
forskarskolorna är organiserade inom någon
av Chalmers 17 institutioner. Vid de större
institutionerna kan det finnas mer än en
forskarskola. En forskarskola kan vara gemensam för två eller flera institutioner, s k
tvärinstitutionella forskarskolor. För biovetenskap organiseras forskarskolan direkt
under vicerektor för forskarutbildningen och
är verksamhetsmässigt kopplad till en av
Chalmers centrumbildningar. Ett beslut har
under hösten fattats om att forskarskolan i
biovetenskap förs över till institution fr o m
årsskiftet 2008/2009.
Chalmers medverkar också i ett antal
nationella och internationella forskarskolor till vilka Chalmers forskarstuderande
samtidigt kan vara knutna. Forskarskolorna
ska lägga grunden till en tydligare integration med de nya masterprogrammen i
grundutbildningen.
Målet med att organisera forskarutbildningen i forskarskolor med en gemensam
ramstruktur är att garantera varje doktorand
hög kvalitet i utbildningen, såväl i innehåll
som i genomförande. Chalmers vill på detta
sätt öka tydligheten i utbildningen för doktoranden och säkerställa ökad studietrygghet
för den enskilde. Vid varje forskarskola finns
en studierektor som svarar för dess verksamhet samt för den årliga uppföljningen av
doktorandernas studier och handledning.
Studierektor svarar också för att erforderligt
underlag finns för utvärdering av forskarskolans verksamhet. Vicerektor ansvarar för
kvalitetssäkringen genom återkommande
utvärdering av verksamheten.
FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN

Chalmers forskarutbildningsnämnd (FUN)
är rådgivande organ i policyfrågor kring
forskarutbildningen och bereder förslag i

NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNINGEN
Män
Kvinnor
300
200

178

186

192

48

61

53

216

ÅRETS FORSKARHANDLEDARE 2008

FORSKARSTUDERANDE

Chalmers utser ”Årets forskarhandledare” för att markera värdet av god
handledning. Kandidat till stipendiet föreslås av doktorandsektionen.
Utmärkelsen 2008 gick till professor Kenth Lumsden vid Avdelningen
för logistik och transport. Genom stödjande vägledning och öppenhet
för sunda argument och nya idéer tillåter han sina doktorander att
begå egna lärorika misstag och därmed att utvecklas både personligt
och forskningsmässigt. Han är också mån om att introducera sina
doktorander i sitt omfattande internationella nätverk.

Doktorandtjänst
Industridoktorander
Doktorander annan högskola
Stipendiater
Övriga
1200

157
1062

100
54

68

1000

1027

993

975

116

135

118

67

62

113

75

51

149

45

72

72

53
57

150

166

191

191

72

0
2004

1015
88

2005

2006

2007

2008
800

EXAMINERADE
Licentiater
Doktorer
200
150

Män
Män

Kvinnor
Kvinnor

179 180
161
158
152 154

178
135

VÄRDEFULLA INSATSER FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
När Jan-Eric Sundgren slutade som rektor fick han i gåva av Chalmers
att dela ut ett bidrag till en doktorand som gjort värdefulla insatser för
hållbar utveckling. 2008 års utmärkelse på 50 000 kr tilldelades Daniel
Johansson, Institutionen för energi och miljö, för olika ekonomiska
aspekter på klimatfrågan och för hans stora engagemang att öka medvetenheten bland beslutsfattare, media och allmänhet.
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alla frågor av större vikt. I FUN ingår den
ansvarige för forskarutbildningen vid varje
institution, två doktorandrepresentanter
som utses av doktorandsektionen vid Chalmers studentkår samt den övergripande
ansvarige för Chalmers masterprogram.
Tvärinstitutionella forskarskolor kan ha en
representant efter beslut av vicerektor.
FUNs arbete under 2008 har bl a ägnats
åt att starta ett nytt mentorprogram för
doktorander. Syftet med mentorprogrammet är att ge ökad insikt i arbetslivet utanför
Chalmers och att bredda doktorandernas
perspektiv på forskningen. Härmed kan man
också ge näringslivet möjlighet till inblick
och insikt i forskarens kompetens. Målet
är att Chalmers doktorander ska upplevas
som attraktiva på arbetsmarknaden och
att mentorprogrammet ska bidra till ökad
förståelse mellan högskola och näringsliv.
Programmet startade i september med tio
doktorander och lika många mentorer från
näringslivet. En andra omgång startar under
våren 2009. Doktorander som under sin
utbildningstid har begränsade näringslivsrelationer i sin forskning prioriteras.
Arbetet med att ge doktoranderna tillgång
till ett utvecklat och väl strukturerat kursutbud har fortsatt. En kurs i ledarskap har
startat under året och en fortsättningskurs
är planerad med start våren 2009. Under
hösten påbörjades planeringen för en ny
doktorandkurs med inriktning på hållbar
utveckling. Kursen startar våren 2009 och
kommer att vara valbar inom etikblocket.
För att ge doktoranderna en samlad bild
av de kurser som ges av forskarskolorna
har en Chalmersgemensam webbsida för
institutionernas doktorandkurser upprättats
och vidareutvecklats under året.
En intern kvalitetsutvärdering av forskarskolorna har påbörjats under hösten 2008.
Proprefekterna utvärderar varandras forskarskolor enligt ett utbytesschema. Utvärderingen sker i form av en enkätundersökning,
som har sänts ut till alla doktorander. Denna
undersökning, tillsammans med styrdokument för forskarskolan och en intervju med
representanter för varje forskarskola, ligger

till grund för en bedömning som slutligen
sammanställs i rapportform. Utvärderingen
beräknas vara klar i februari 2009.
REKRYTERING

Hösten 2008 fanns på Chalmers totalt
975 (993) forskarstuderande med en registrerad aktivitet, varav 805 (809) med en
aktivitet på minst 50 %.
Efterfrågan på forskarutbildning varierar
mellan olika ämnesområden, men nyrekryteringen har i stort sett varit god under 2008.
Chalmers antagning av nya forskarstuderande begränsas främst av de ekonomiska
villkoren.
Under året antogs 216 (192) nya forskarstuderande. Antagningssiffrorna har sedan
2006 visat en ökande tendens. Av de nyantagna var 68 (53) kvinnor, vilket motsvarar
31 %. Antalet kvinnliga nyantagna doktorander har ökat sedan 2007, något som kan
vara ett resultat av Chalmers målmedvetna
arbete med att öka antalet kvinnliga förebilder bland lärare och forskare. Utbildning i
genuskunskap ges kontinuerligt för olika
grupper med tyngdpunkt på handledare
och annan personal som omger doktoranden. Målet är att skapa en arbetsmiljö med
samma förutsättningar för alla, oavsett kön.
På sikt hoppas man förändra attityder och
värderingar, så att fler kvinnor väljer och
trivs med doktorandstudier vid Chalmers.
Exponeringen av lediga doktorandtjänster har ökat genom att samtliga tjänster
nu annonseras på webbsidor samt ofta
också i fack- och dagspress för att på så
sätt nå bredare grupper både nationellt och
internationellt.
Den ekonomiska osäkerheten under
början av 2000-talet gjorde att ett ökat
antal forskarstuderande antogs till studier
enbart för licentiatexamen. Denna andel
har dock minskat och uppgick 2008 till 31
personer eller 14 %. Chalmers har också
skärpt arbetsordningen vad gäller antagning
till licentiatexamen.
Flera av de nyantagna har sin grundutbildning från annat lärosäte än Chalmers
(53 från annat svenskt lärosäte, 74 med

FORSKARSKOLOR
Chalmers forskarskolor, som motsvaras
av ett forskarutbildningsämne:
Arkitektur
Beräkningsteknik
Biovetenskap (tvärinstitutionell)
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Fysik
Högspänningsteknik
Kemi
Kemiteknik
Komplexa system
Maskin och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap (tvärinstitutionell)
Mikroteknologi och nanovetenskap
Miljövetenskap (tvärvetenskaplig)
Människa-Teknik-Design (tvärinstitutionell)
Produkt- och produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Solid- och strukturmekanik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk akustik
Teknisk mekanik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informationsteknik
Nationella forskarskolor,
där Chalmers har huvudansvaret:
BIOSUM
Förbränningsmotorteknik
Materialvetenskap
ProViking
Soft Matter
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grundexamen från utländskt lärosäte och ytterligare 11 med bachelornivå från utländskt
lärosäte och därefter examen från internationellt masterprogram vid Chalmers). Antalet
nyantagna internationella studenter inom
forskarutbildningen har ökat.

har under 2007–2008 gått en obligatorisk
utbildning om konflikthantering och beroendeställning. Denna utbildningssatsning
kommer att fortsätta i form av ett flerårigt
coachingprogram.
EXAMINA

STUDIEMILJÖ

Chalmers arbetar aktivt för att förbättra
doktorandernas arbets- och studiemiljö. Ett
av målen med att organisera forskarutbildningen i forskarskolor är att skapa en miljö
där doktoranden omges av en handledargrupp (huvudhandledare och examinator
samt en eller flera biträdande handledare),
som kan ge kvalificerad handledning i sådan
omfattning att doktoranden kan följa sin fastlagda studieplan. Omfattningen av handledningen kan variera under studietiden
och ofta vara större vid studiernas början,

Under året examinerades 164 (178) doktorer och 126 (135) licentiater. Av doktorerna
hade 132 (136) tidigare avlagt licentiatexamen. Denna examination ger 161 examensekvivalenter. Tillsammans med de tre föregående årens sammanlagda examination (530
ekvivalenter), uppgår den under perioden
2005–2008 till 691 examensekvivalenter.
Det uppfyller med god marginal målet enligt
avtalet med staten om sammanlagt 590
examensekvivalenter. Andelen kvinnor var
23 (28) % för doktorer och 30 (34) % för
licentiater

tillfälle doktorandtjänst vid Chalmers. Antalet
stipendiater var 53 (51). Det är huvudsakligen internationella doktorander som uppbär
stipendium. Villkoren för stipendiater har
förbättrats de två senaste åren genom att ett
minimibelopp har fastställts. Stipendiaterna
har vidare tillgång till företagshälsovård. Villkoren för stipendiaterna är en återkommande
punkt på FUNs agenda. Under senare delen
av 2008 har arbetet inriktats på att avskaffa
stipendieformen till förmån för doktorandtjänster. En konsekvensanalys pågår och
beräknas vara klar i början av 2009.
Chalmers strävar aktivt efter att öka samverkan med näringslivet bl a genom forskarutbildningen. Industridoktorander har varit
en framgångsrik form. Dessa doktorander
fortsätter att vara anställda i sitt företag eller
motsvarande och genomför forskarstudier
på hel- eller deltid. Under 2008 har antalet

Ett bra år...

FORSKARE PRISAS FÖR
ARTIKEL OM KLIMATET

...säger doktorandsektionens ordförande Ana Magazinius och konstaterar
att doktorandernas situation förbättrats under 2008. Man har haft gott
samarbete med SACO, som lyckats förhandla upp doktorandernas löner och
som drivit en utvärdering kring stipendiaterna, vilket kommer leda till en utredning om framtida finansieringsformer. ”Vi har länge velat förändra stipendiaternas situation och anser att alla doktorander ska ha anställning, så det
är glädjande att frågan nu utreds”, säger Ana. Hon påpekar också det goda
förhållandet till högskolan: ”Vi har en mycket bra vicerektor som är lyhörd för
våra synpunkter och som ser till att viktiga ärenden behandlas snabbt.”
”Under 2008 har ett mentorprogram för doktoranderna kommit igång och
förberedelsearbete har gjorts för en handledarutveckling, som startar 2009.
Under 2008 har även en ny baskurs i ledarskap anordnats med gott resultat.
Den ska ges två gånger per år och påbyggnadskursen som kommer ska ges
en gång per år”, berättar Ana. ”Internt inom doktorandsektionen ser vi att fler
behöver engagera sig, men vi kan i alla fall glädja oss åt att jämställdheten
fått en knuff framåt. Just nu är vi lika många kvinnor som män i styrelsen”,
avslutar Ana.

Myrdalspriset 2008 har tilldelats doktorand Martin Persson, Avdelningen för fysisk
resursteori vid Chalmers, och
Professor Thomas Sterner,
Handelshögskolan i Göteborg,
för artikeln ”Konsensus i
förändring – Klimatekonomi
efter Stern”. Priset utdelas
varje år av Swedbank för bästa
artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens
tidskrift Ekonomisk Debatt.
Juryns motivering är att artikeln
innehåller en engagerad,
informativ och välformulerad
diskussion av klimatpolitikens
samhällsekonomiska aspekter.
Författarna lyfter särskilt
fram klimatpolitikens etiska
dimensioner när det gäller att
värdera kostnader och intäkter
som delvis ligger långt in i
framtiden.

Ana Magazinius, doktorandsektionens ordförande.

så att doktoranden snabbt kommer igång
med sin forskningsuppgift.
Minst en gång per år ska doktorand,
huvudhandledare och studierektor för forskarskolan träffas för en uppföljning av doktorandens studieplan. Vid detta tillfälle ska
också kvaliteten på handledningen följas
upp. Alla doktorander ska också erbjudas
medarbetarsamtal med sin chef.
En introduktionsdag ges (på engelska)
en gång per termin för alla nyantagna doktorander, som då får information om sina
rättigheter och skyldigheter.
Arbetet med att följa upp doktorander,
som avbrutit sin forskarutbildning, har
fortgått under 2008. De vanligaste anledningarna till avsluten är jobberbjudande,
handledningsproblem och motivationsbrist.
Materialet är litet och det går inte att utläsa
några könsskillnader i de avgivna svaren.
Satsningen på doktorandernas jämställdhet och arbetsmiljö fortsätter, främst
genom ett brett program för att utveckla
handledarnas kompetens. Handledarna
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Medianstudietiden för doktorsexamen har
de senaste åren varit relativt konstant. För
doktorsexamen är nettostudietiden 4,1
(4,1) år och för licentiatexamen 2,5 (2,7) år.
Det krävs alltså i snitt något mer än den
nominella studietiden. Möjligen kan den
nya organisationen, med tydligare ansvar
för planering och uppföljning, leda till att
studietiden minskar något. Chalmers ser
dock inte något självändamål i att minska
studietiden för doktorsexamen avsevärt.
Flertalet doktorander undervisar eller utför
annat institutionsarbete upp till 20 % av
tiden. Inkluderas detta, plus eventuella
tjänstledigheter, blir medianstudietiden 5,3
(5,1) år för doktorsexamen och 2,9 (2,9) år
för licentiatexamen.

industridoktorander legat kvar på samma
höga nivå som tidigare, 191 (191).
Vikten av att också industridoktorander
deltar i undervisningen har betonats. Den
pedagogiska förmågan och kommunikationens utveckling är en viktig del av forskarutbildningen. En del industridoktorander har
redan en god pedagogisk bakgrund och
kan därmed tillföra pedagogisk kunskap
och erfarenhet till sin forskningsmiljö.
Arbetet med att stärka samarbetsformerna i forskarutbildningen med högskolor
utan examensrätt har fortsatt under 2008.
Chalmers har inga doktorander som
finansieras med utbildningsbidrag. Stipendiater i forskarutbildningen och på
post-doc-nivå omfattas av Chalmers
studerandeförsäkring.

STUDIEFINANSIERING

DOKTORANDOMBUDET

Chalmers policy är sedan länge att alla
forskarstuderande som inte är industridoktorander ska ha doktorandtjänst. Under
hösten 2008 hade 609 personer vid något

Doktorandombudet utses av och rapporterar till doktorandsektionen. Han ger
doktoranderna professionellt stöd i diskussion med handledare, examinator och

STUDIETID

proprefekt/prefekt. Doktorander har i relativt
hög grad kontaktat ombudet för att få stöd
vid problem. Detta stöd har varit mycket
uppskattat av de berörda. Under 2008 har
antalet doktorandombudsfall minskat, vilket
troligen är ett resultat av förbättrad arbetssituation för doktoranderna.
SAMARBETEN

Chalmers har ett formellt avtal med Högskolan Väst och Ingenjörshögskolan i Jönköping
AB om samverkan inom forskarutbildningen.
Forskarskolorna vid Chalmers utgör en bas
för diskussioner om hur samarbetet ska
utvecklas till förmån för doktoranderna, men
också för de samarbetande högskolorna
och Chalmers.
FUN har under 2008 fortsatt arbetet med
att ta fram tydliga avtal mellan högskola
och extern part för att säkra kvaliteten i

och rymdvetenskap har flest utresande och
besökande forskarstuderande.
DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN
I MATERIALVETENSKAP

Den nationella forskarskolan i materialvetenskap, ofta kallad nätverksforskarskolan
startades 2000 som en av 16 nationella
forskarskolor.
Det nationella uppdraget var dels att
stärka ämnet som sådant genom en god
forskarrekrytering – läs nyrekrytering – dels
att knyta underkritiska miljöer på mindre
högskolor till en större värdhögskola. I detta
fall till Chalmers som fick uppdraget att
svara för materialforskarutbildningen. Till
partnerhögskolor utsågs Karlstad universitet, högskolorna i Dalarna, Borås och i
Trollhättan/Uddevalla. Nätverket utvidgades genom samarbeten med Göteborgs

att utbilda doktorer för arbete i industrin.
Vid slutet av 2008 hade forskarskolan ca 80
inskrivna doktorander. 56 licentiatexamina
och 44 doktorsexamina har hittills avlagts
inom skolan. Den ursprungliga femåriga
verksamheten har förlängts till 2013.
FORSKARSKOLA I MJUKA MATERIAL

The Graduate School in Soft Matter startades 2008 och finansieras av ett anslag från
Vetenskapsrådet. Forskarskolan, med 40
doktorander från Chalmers, KTH och universiteten i Göteborg, Lund, och Umeå, har som
mål att erbjuda tvärdisciplinär forskarutbildning inom området mjuka material. Under året
har sex sommarskolor/kurser genomförts
inom olika specialområden med inbjudna
föreläsare från hela världen. Ämnena har
spänt från självuppbyggande mjuka material
över glas och geler till bio-sensorer.

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
Därav antal kvinnor inom parentes.
Påbörjat forskarutbildning…
2008
2007
2006

…därav till lic1
2008
2007

Dr

Examina 2008
därav lic2

Lic

Dr

Examina 2007
därav lic2

Lic

Dr

Examina 2006
därav lic2

Lic

Humaniora
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

0
0
0
7 (1)
9 (2)
7 (2)
10 (5) 14 (7) 10 (3)
199 (62) 169 (44) 169 (56)

0
0
0
1 (0)
0
1 (1)
31 (11) 32 (11)

0
0
0
6 (0)
6 (0)
4 (1)
11 (5)
6 (2)
8 (5)
147 (33) 120 (26) 114 (32)

0
0
1 (0)
11 (3) 10 (2)
5 (1)
14 (4)
7 (2)
6 (3)
153 (42) 119 (31) 123 (42)

0
0
0
7 (1)
5 (0)
6 (2)
8 (2)
5 (2)
5 (2)
139 (29) 115 (22) 141 (41)

Totalt

216 (68) 192 (53) 186 (61)

31 (11) 34 (12)

164 (38) 132 (28) 126 (38)

178 (49) 136 (35) 135 (46)

154 (32) 125 (24) 152 (45)

1 Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen.

2 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

STUDIEFINANSIERING

MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE

Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2008 innehaft studiefinansiering.
Därav antal kvinnor inom parentes. Samma person kan ha fler än en finansieringsform.

Doktorandtjänst Chalmers
Doktorandtjänst annan högskola
Stipendium
Industridoktorand
Annan anställning inom högskola
Anställning utanför högskola
Övrigt

Humaniora

Matematik

Naturvetenskap

Teknikvetenskap

Totalt

1 (1)
0
0
0
1 (0)
0
0

34 (8)
0
1 (0)
4 (1)
0
0 (0)
5 (0)

39 (21)
3 (0)
8 (2)
10 (3)
0
7 (1)
1 (0)

535 (166)
54 (25)
44 (12)
177 (52)
40 (6)
49 (11)
85 (26)

609 (196)
57 (25)
53 (14)
191 (56)
41 (6)
56 (12)
91 (26)

forskarutbildningen. Det gäller såväl för
att säkerställa handledning, doktorandens
arbetssituation och forskningsuppgiftens
kvalitativa innehåll som krav på öppenhet i
form av publicering i internationella tidskrifter av vetenskaplig hög kvalitet.
Chalmers verkar för internationalisering
genom att stödja doktorandernas deltagande i internationella samarbeten, vistelser
utomlands och genom att bjuda in utländska gästforskare. Under 2008 vistades 80
studenter utomlands i sina forskarstudier
och 43 utländska studenter gjorde del av
sin forskarutbildning på Chalmers.
Under 2008 har Chalmers slutit s k
”Double Degree”-avtal med ett par europeiska universitet. Denna typ av avtal ger
doktoranden möjlighet att bedriva forskarstudier vid såväl Chalmers som ett utländskt lärosäte och få en doktorsexamen
från båda.
Möjligheterna till och intresset för utlandsstudier varierar mellan ämnesområdena. Matematiska vetenskaper och Radio-

2008

2007

2006

2005

Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,5

2,7

2,7

2,5

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,1

4,1

4,2

4,1

universitet och Linköpings universitet
Fram till utgången av 2008 har forskarskolan i materialvetenskap direkt finansierat 40
doktorandprojekt varav ett antal fortfarande
pågår. Andelen kvinnliga doktorander är
30 %. Vid utgången av 2008 har totalt 21
doktorander presenterat sina doktorsavhandlingar och två doktorander har valt att
avsluta sina studier efter licentiatexamen.
De resterande 17 doktoranderna väntas alla
fullfölja sina studier under 2009–2011.
PROVIKING – FORSKARSKOLA
I PRODUKTFRAMTAGNING

Chalmers är värdhögskola för den nationella
ProViking Forskarskola i produktframtagning,
och numera även för hela det SSF-finansierade industrinära forskningsprogrammet
ProViking, som skolan ingår i. Forskarskolan
startade 2003. Partnerhögskolor är högskolorna i Halmstad och Jönköping, KTH,
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Mälardalens
högskola. Forskarskolas mål är framförallt

BIOSUM

BIOSUM är en interdiciplinär forskarskola
inom biomaterial, finansierad av VINNOVA.
Forskarskolan har sin bas i två VINN Excellence-centrum, BIOMATCELL VINN Excellence Centre in Biomaterials and Cell
Therapy vid Göteborgs universitet och VINN
Excellence Centre in Supramolecular Biomaterials, Structure Dynamics and Properties vid Chalmers. Forskarskolan innehåller
ett flertal kursmoment som inkluderar aktiv
medverkan av de industriella partnerna inom
de båda VINN Excellence-centrumen.
FORSKARSKOLA I
FÖRBRÄNNINGSMOTORTEKNIK

Denna nationella forskarskola är gemensam
för Chalmers, KTH och Lunds Tekniska Högskola. Finansiering sker genom VINNPRO,
VINNOVAs program för fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv. Forskarskolans verksamhet består dels av kurser,
dels av stöd för doktoranders vistelse vid
andra universitet och forskningsinstitut.
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Deltagare i CHAMPS program
International Management of
Technology under kursvecka
i Japan.
Vändning av livflotte under
säkerhetsträning vid Chalmers
Sjösäkerhetscentrum
på Campus Lindholmen.

POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING
Antal
Helårsstudenter

161

INTÄKTER AVGIFTSBELAGD FORTBILDNING
mnkr
Chalmers
varav Träffpunkt Sjöfart
Industrihögskolan

38
16,7
12,3

CHAMPS (Technology Management)
CIT

23,5
2

Totalt

63,5

INTÄKTER STATSFINANSIERAD FORTBILDNING

Chalmers satsar
på en långsiktigt hållbar
uppdragsverksamhet.

mnkr
Fristående kurser
Fortbildningslinjer

16,5
0,8

Totalt

17,3

FORTBILDNING
halmers satsar på att långsiktigt och professionellt
utveckla formerna för
uppdragsutbildning inom
kunskapsområden som är
viktiga för näringslivet och
samhället. Här kan redan yrkesverksamma
få tillgång till kvalitetssäkrad kompetensutveckling och Chalmers får tillgång till
viktiga impulser från arbetslivet. Viktigt erfarenhetsutbyte kommer så även studenterna
i grundutbildningen till godo.

C

CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA

Chalmers industrihögskola erbjuder ingenjörer i näringslivet fördjupning och breddning av sin kompetens inom teknik och
metodik för produkt- och produktionsutveckling. Utbildningar och seminarier ges
av Chalmers lärare eller andra experter och
skräddarsys utifrån specifika behov. Under
2008 hade industrihögskolan fler än 700
kursdeltagare.
Samverkan i partnerskap är viktigt, både
med kunden samt nationella och internationella universitet. Ett exempel på ett
nationellt partnerskap är Produktionslyftet,
där medelstora företag erbjuds utbildning
inom produktionsutveckling med fokus
på Lean produktion. Huvudmän är Chalmers och Swerea/IVF med finansiering
från KK-stiftelsen, VINNOVA och Nutek.
Under 2008 har utbildningarna haft fler
än 200 deltagare och fler än 800 företag och 2 200 deltagare har medverkat i
insiktsseminarier.
Chalmers är ett av de universitet som
General Motors (GM) samarbetar med när
man erbjuder sina ingenjörer en masterexamen i Global Automotive and Manufacturing
Engineering. Fem av delkurserna drivs av
Chalmers industrihögskola, med internationellt deltagande från Mexico, USA, Indien,
Brasilien, Australien och Canada.
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CHALMERS ADVANCED MANAGEMENT PROGRAMS AB (CHAMPS)

CHAMPS är ett helägt dotterbolag till Chalmers och erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för chefer och ledare i näringslivet med fokus på technology management.
Omkring 25 personer från Teknikens ekonomi och organisation har under året varit
aktiva som programchefer och föreläsare.
CHAMPS engagerar dessutom en extern
fakultet bestående av ca 300 internationella
forskare, företagsledare och konsulter.
Under 2008 har CHAMPS genomfört
utbildningsprogram på 3–25 dagar i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Frankrike,
Italien, USA, Thailand, Japan och Kina. Flera
företagsinterna program har genomförts
på uppdrag av svenska och internationella
industriföretag. Sju personer tog examen
från det exklusiva programmet Executive
Master of Technology Management. Tre
nya seminarieserier med sammanlagt tolv
endagsseminarier för utvecklings-, produktions- och logistikchefer har lanserats och
genomförts.
En nyhet är CHAMPS Management
Roundtables, som är ett branschöverskridande nätverk för utbyte av erfarenheter
och arbetssätt i små grupper av chefer
och projektledare inom produktutveckling,
produktion, logistik och inköp. Sammanlagt
har CHAMPS verksamhet samlat ca 1 500
deltagare under 2008.
TRÄFFPUNKT SJÖFART

Träffpunkt Sjöfart har 2008 haft mer än 5 000
deltagare i de totalt 60 olika kursrubriker som
finns. Under året har ”självstudier med distansstöd” introducerats, där deltagarna läser
in en del av kursen på egen hand.
Träffpunkt Sjöfart ansvarar även för bemanning och drift av institutionens Bridge
Simulator samt träningsanläggningen
Sjösäkerhetscentrum.

Bland nya kundgrupper till befintliga kurser
finns flygbolaget West Air samt institutioner vid Chalmers. I dessa fall har det rört
sig om kurser inom säkerhet, sjukvård och
arbetsmiljö.
Flera stora utbildningsuppdrag för Kustbevakningen har genomförts, delvis initierade av att de snart får leverans av sitt första
stora Emergency Towing Vessel.
CHALMERS INDUSTRITEKNIK (CIT)

CIT är en stiftelse som transformerar styrkan i Chalmers forskningsresultat till nyttig
spetskompetens och konkreta affärsfördelar
för näringslivet. Det sker bl a genom specialutformade kurser, seminarier och kunskapsutvecklande state-of-the-art workshops,
där kundernas behov av att ta till sig nya
forskningsresultat tillgodoses. Under 2008
genomfördes 43 arrangemang med totalt
670 deltagare, främst från Sverige men även
från företag och organisationeri Ghana,
Nicaragua, Indien, Canada och ett tiotal europeiska länder. Under året har näringslivets
fokus på energieffektivisering lett till ökad
försäljning av egenutvecklade programvaror
för byggnaders energieffektivisering.
LÄRARLYFTET

Chalmers satsning på Lärarlyftet startade
under hösten med två kurser med fokus
på hållbar teknikutveckling. Kurserna ges
på halvfart och riktas till yrkesverksamma
lärare i grundskolan och gymnasielärare i
naturorienterande ämnen, matematik, teknik
och naturkunskap.
STATSFINANSIERAD UTBILDNING

Fortbildningskursen Projektledning 30 hp,
hade ca 20 deltagare under vår- och hösttermin. Ca 900 personer läste fristående kurser
ur det ordinarie kursutbudet. Omfattningen
av statsfinansierad fortbildning har minskat
under 2008 jämfört med tidigare år.

KURSER I PEDAGOGISK UTVECKLING
Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning, CKK,
har under året fortsatt sitt arbete med att stödja och utveckla Chalmers
pedagogiska fortbildning. Antalet deltagare i de löpande kurserna har
mer än dubblerats under senare år, från ca 200 år 2006 till nära 500 år
2008. Ökningen är relaterad till krav och obligatorium för lärare och doktorander rörande kompetens i pedagogik, handledning och etiska frågor.
Kurs

Lärare

Pedagogiskt Projekt (6 hp)
Undervisning, Lärande och Utvärdering (3 hp)
”Philosophies of Learning” (3 hp)
Forskarhandledning (3 hp)
Lärande och Digitala Media (3 hp)
”Theory and Practice of Science” (3 hp)
Populärvetenskaplig Kommunikation (3 hp)
Etik, Vetenskap och Samhälle (3 hp)
Totalt antal deltagare

Doktorander

27
33
17
62
9

Totalt

8
2

22
6
119

27
196
21
62
9
22
14
121

1581

314

472

Högskolepedagogiskt Diplom
Utfärdat när 15 högskolepoäng har erhållits
och reflektion över kurserna skickats in.

163
4

17

1 Antal individer är 98 stycken och utgör 16 % av Chalmers lärare.

PEDAGOGISKT PRIS
Chalmers pedagogiska pris 2008 har delats
ut till fem lärare som mycket skickligt förmedlat
kunskap och ökat studenternas förståelse
genom att integrera ämnen, skapa dialog och
entusiasmera. Det är glädjande att konstatera,
att nomineringarna kommer från studenter på
alla nivåer. Det visar på den bredd av pedagogisk kompetens som finns inom Chalmers.
Pristagare överst fr v: Tünde Maria Fülöp, Radiooch rymdvetenskap; Stig Larsson, Matematiska
vetenskaper; Björn Engström, Bygg- och miljöteknik; Ulla Blomqvist, Matematiska vetenskaper;
Steve Svensson, Bygg- och miljöteknik

PEDAGOGISK UTVECKLING
rbetet med pedagogisk
utveckling på Chalmers
präglas av kreativitet och
systematik. Ett kvitto på
det är att Högskoleverket
tilldelat civilingenjörsprogrammet i maskinteknik utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2008. Programmet
har spelat en viktig roll i utvecklingen av
pedagogiska metoder som blivit så framgångsrika att de anammats både i Sverige
och utomlands. Programmet berömdes
även för stark koppling till aktuell forskning
samt för god anknytning till industrin.

A

NYTT UTSKOTT FÖR PEDAGOGIK
OCH KOMPETENSUTVECKLING

Chalmers ändrade inför årsskiftet grundutbildningens ledningsorganisation för att
bättre ta tillvara kompetens ute i organisationen. Ett antal utskott formerades under
Grundutbildningsnämnden. Det nya utskottet för pedagogik och kompetensutveckling
ska stödja utveckling av det pedagogiska
arbete som sker vid Chalmers, sprida kunskap om lärandeprocesser och om förutsättningar för effektivt lärande av hög kvalitet.
UTVECKLINGSARBETE PÅ GRUNDOCH AVANCERAD PROGRAMNIVÅ

IMPACT, Chalmers stiftelses projekt för
utveckling av Chalmers nya masterutbildningar, har fortsatt att stimulera och stödja
utvecklingsarbetet. Sedan starten 2006 har
IMPACT initierat över 50 olika projekt. Dessa

presenterades i april vid en workshop, som
samlade lärare, projektledare, programansvariga, masterkoordinatorer m fl och gav
dem en unik möjligt att dela erfarenheter och
diskutera pedagogiska frågeställningar.
Lärplattformen Pingpong implementerades på Chalmers under året. Den erbjuder
en lång rad verktyg för lärande såsom kommunikation, utvärdering, tester, examination,
statistik, uppföljning och administration.
Under 2008 erbjöds fem kurser, där totalt
40 lärare medverkade, kompletterat med
två ”Öppet Hus”.
Chalmers har under 2008 infört verktyget Urkund, som ska förhindra plagiat
och fungera som ett pedagogiskt stöd i
studenternas skrivprocess. Utskottet för
pedagogik och kompetensutveckling har
som ett första steg initierat en workshop om
akademisk hederlighet, där lärare, studenter
och programteam diskuterade spelregler
och skillnader i förhållningssätt. Detta ska
utmynna i en handbok.
FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Under 2008 har Centrum för fackspråk och
kommunikation i samverkan med IMPACT
åter erbjudit den populära kursen Teaching
in English för lärare som ska undervisa
på Chalmers nya masterprogram. Kursen
fokuserar på utveckling i engelsk muntlig
och skriftlig språkfärdighet, men även på hur
man utvecklar och anpassar undervisningsmetoder och läraktiviteter för att fungera i
den internationella studiemiljön.

Doktorandernas pedagogiska och kommunikativa förmågor utvecklas genom
medverkan i grundutbildningen. Industridoktorander har traditionellt inte undervisat
på Chalmers. För att utveckla deras kompetens och ta tillvara på deras erfarenheter från näringslivet har Chalmers beslutat
att även industridoktoranderna ska delta i
grundutbildningsundervisningen.
PEDAGOGISKT SAMARBETE
MED OMVÄRLDEN

Chalmers har engagerat sig i Lärarlyftet för
att skapa dialog och samarbete mellan gymnasie- och universitetslärare. Deltagarna
förväntas bl a arbeta med att utveckla lärandeformer och pröva framarbetade idéer i sin
undervisning och återrapportera resultat till
gruppen. Som ett första steg genomfördes
hösten 2008 två kurser i hållbar utveckling.
En viktig del är att lärarnas kompetens och
erfarenheter används för att utveckla nya
pedagogiska metoder.
För att ytterligare bredda och öppna
upp för kommunikation med omvärlden har
Chalmers skapat Centrum för teknikvetenskapligt lärande inom hållbar utveckling.
Centrumet ska bl a bygga upp forskning
och undervisning i teknikvetenskapernas
didaktik, skapa en lärarutbildning och även
ansvara för fortbildning av ungdomsskolans
lärare. Fullt utbyggt ska centrumet täcka
in hela utbildningskedjan, från ungdomsskolan via Chalmers egna utbildningar, till
fortbildning och livslångt lärande.

Utbildningen på Chalmers ska ständigt sträva efter förbättringar
som tillgodoser studenternas långsiktiga behov.

27

DYNAMISK
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FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Chalmers forskning är baserad på gedigen vetenskaplig
grund och ett systematiskt angreppssätt och syftar till
utveckling av tekniska lösningar för människans behov och
för världens hållbara utveckling. Chalmers är ett forskningsuniversitet där ungefär två tredjedelar av verksamheten är
forskning och forskarutbildning.
Genom Chalmers initiativ, vår långsiktiga strategi för
att utveckla forskningsstyrka, har vi under de senaste åren
angripit barriärer och hinder som isolerar forskargrupper
och fragmenterar forskningen. Våra forskningsmiljöer ska
vara öppna mötesplatser som attraherar både talanger
och resurser.
Chalmers forskning bedrivs allt tydligare inom ett antal
styrkeområden som går över både institutionsgränser och
gränser till andra lärosäten och aktörer.
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UR CHALMERS MÅLBILD:

• Chalmers är ett universitet som av vetenskapssamhället, studenter, näringsliv och omgivande
samhälle upplevs som attraktivt för sin
internationellt konkurrenskraftiga forskning.
• Chalmers forskningsmiljöer utvecklar excellens
i både ämnesdjup och transdisciplinär bredd
och karakteriseras av god framsyn och tydliga
incitamentsstrukturer.
• Chalmers är ledande i samspelet mellan forskning,
näringsliv och innovationsprocessen för konkurrenskraftig tillväxt inom sina styrkeområden.

Henrik Lindh från SMHI installerar en temperaturgrid vid en mätstation
utanför Norrbyskär i Bottenviken. Mätningarna ingår i ett samarbetsprojekt
mellan Chalmers, SMHI och Sjöfartsverket, där syftet är att förbättra de
dagliga havsiskartor som SMHI tar fram med hjälp av satellitbilder.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE
FORSKNING
en värld som förändras allt snabbare
har universiteten en allt viktigare roll i
att säkra en långsiktig kompetensuppbyggnad som behövs för framtidens
samhälle och näringsliv. Universitetens
traditionella uppgift att utveckla de
inomvetenskapliga djupen måste kombineras med insatser som bidrar till förmåga
att förstå komplexa system, koppla samman
olika vetenskapliga fält och föra forskningens resultat till användning.
Chalmers är ett tekniskt universitet med
en omfattande verksamhet inom olika teknikvetenskapliga discipliner med bas i naturvetenskap och matematik och en ökande
verksamhet i områden i gränslandet till teknik och naturvetenskap. Ett vidmakthållande
av denna bas är central för utvecklingen
av de mer tillämpade ämnena samt för att
långsiktigt säkra Chalmers grundutbildning
och förnyelsen av högskolans forskning.
Inom de teknikvetenskapliga disciplinerna
pågår processer som innebär en ökad samverkan över olika gränser och därmed en
samling av verksamheterna i breda styrkeområden. På så vis säkerställs tillräckligt stora
forskningsmiljöer för att dessa ska kunna
utveckla en långsiktigt stabil verksamhet på
hög internationell nivå. Chalmers forskning
bedrivs inom ett antal styrkeområden: materialvetenskap, nanoteknik, transporter, energi,
produktionsteknik, informations- och kommunikationsteknik, för att nämna några.
Inom några av styrkeområdena har nätverksorganisationer skapats med målet att
samla och kommunicera med alla forskare
som är aktiva inom området, att bidra till
synlighet för verksamheten inom styrkeområdet och att ha en koordinerande roll. Sedan
flera år fyller Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum denna funktion för forskning och

I
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utbildning inom miljö och hållbar utveckling
vid Chalmers och Göteborgs universitet. På
samma sätt skapas nätverksorganisationer
nu inom IT-området (IT-universitetet) och
energiområdet (CEC – Chalmers Energicentrum). Under 2008 inleddes också diskussioner inom materialområdet med samma
mål.
MATERIAL- OCH NANOVETENSKAP

Chalmers materialvetenskap spänner från
grundläggande studier av materiens innersta väsen till mycket tillämpad forskning i
nära samverkan med näringslivet. Ett exempel är forskningen kring mjuka material
som sker vid flera forskargrupper inom fysik
och kemi. Under 2008 startades en forskarskola i mjuka material (Soft matters) finansierad av Vetenskapsrådet. Chalmers har
därigenom ett nationellt ansvar för området.
Forskarskolan med sina 40 doktorander från
Chalmers, universiteten i Göteborg, Lund,
Umeå samt KTH är ett viktigt tillskott till den
redan starka forskningsmiljön kring mjuka
material vid Chalmers.
Chalmers forskning har under året stärkts
kraftigt i gränslandet mellan material- och
nanovetenskaperna genom bl a flera stora
anslag till professor Bengt Nordén, bl a från
Europeiska forskningsrådet och King Abdullah University of Science and Technology.
Inom Linnécentrumet Bio-inspired Supramolecular Function and Design (SUPRA) skapas tvärvetenskapliga samarbeten mellan
kemister, fysiker och biologer. Forskningsprogrammet handlar om grundforskning
kring supramolekylära system såsom nukleinsyror, peptider, lipidmembraner, mesoporösa material, syntetiska polymerer och
nanostrukturer. Syftet är att bygga upp en
kunskapsplattform som är relevant för att

kunna utveckla molekylära och nanotekniska
applikationer i ett brett perspektiv.
Inom Linnécentrumet Engineered quantum systems, lett av professor Per Delsing,
har under året ett steg tagits mot förverkligandet av en kvantdator, dvs en dator som
löser sin uppgift med en massivt parallell
process, till skillnad från dagens datorer
som huvudsakligen är baserade på en seriell hantering av beräkningar. Detta steg
består i att två kvantbitar kopplade till en
avstämbar supraledande kavitet har använts
för att visa både s k Rabi-oscillationer och
Ramsey-experiment. I ett experiment med
C60-molekyler har en molekylär switch
tillverkats som fungerat i 100 000 switchningar, vilket är tio gånger så många som ett
standard USB-minne klarar. Linnécentrumet
granskades för första gången under våren
och fick en mycket positiv utvärdering.
FORDON OCH TRANSPORTER

Chalmers verksamhet inom fordon och
transport spänner över många institutioner.
SAFER (föreståndare Anna Nilsson-Ehle)
är ett institutionsövergripande centrum som
involverar fem institutioner och 21 externa
parter, där Viktoriainstitutet och det norska
TÖI (Transport ökonomiskt institutt) tillkom
2008. Som centrum betraktat skiljer sig
SAFER från de flesta andra forskningscentrum genom sin omfattning, stora kontaktyta
mot olika aktörer och sin breda regionala
och nationella betydelse. Totalt pågår ca 45
projekt och förstudier inom fyra forskningsområden: Pre-Crash, Crash, Post-Crash
och Traffic Safety Analysis. Tillsammans
med Svenskt hybridfordonscentrum (SHC)
har SAFER påbörjat arbetet med ett större
forskningsprojekt inom området säkerhet för
”Novel Electric (Hybrid) Vehicles”. Inom det

ANNA KADEFORS
HAR NÅTT DET FINASTE
FINRUMMET

TAGE ERLANDERS GÄSTPROFESSUR

Docent Anna Kadefors, Institutionen
för teknikens ekonomi och organisation, har som enda kvinna i år nått
det finaste finrum som en tekniker
kan nå, då hon har valts till ledamot i
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

THE PUMPHANDLE AWARD 2008

FULBRIGHTPROFESSOR
INOM ALTERNATIV ENERGI
Arthur Ragauskas, amerikansk
professor i kemi har utsetts till
innehavare av den nya Fulbright-professuren inom alternativ energi, vid
Institutionen för Kemi- och bioteknik
på Chalmers. Syftet med professuren är att skapa ett samarbete i
miljöfrågor mellan USA och Sverige.

biomekaniska området har flera nya projekt
startat inom områdena humanmodellering
och säkerhet för större barn.
HÅLLBAR STADSUTVECKLING

För att världens växande städer och stadsregioner ska kunna erbjuda alla människor
en god livskvalitet krävs långtgående samarbete mellan forskning, praktik, näringsliv
och de som bor och arbetar i staden. Under
visionen ”Sustainable Urban Futures” planerar Chalmers ett centrum för hållbar stadsutveckling, tillsammans med bland andra
Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och
IVL Svenska miljöinstitutet. Centrumet ska
bli en internationell mötesplats för forskning
och praktik kring hållbar stadsutveckling och
en motor för samarbete mellan parterna i
centrumkonsortiet och omvärlden. I oktober
fick konsortiet ett positivt besked från Mistra
(Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) på
sin föransökan och kunde gå vidare med att
skriva den slutliga ansökan om att inrätta ett
Mistra-centrum för hållbar stadsutveckling.
Ansökan ska vara inne första april och besked
från Mistra kommer troligtvis i juni 2009.
MÄNNISKA–TEKNIK

Interaktionen mellan människor och tekniken
studeras vid flera av Chalmers institutioner.
Professor MariAnne Karlssons verksamhet
inom ”Human Factors” ingår i två nystartade
EU-projekt: TeleFOT och European Bus
System of the Future. TeleFOT är ett ett
större fälttest där fordon över viss tid ska
förses med olika typer av mobila enheter.
Projektet ska utvärdera och öka medvetenheten om effekterna av dessa enheter
och olika funktioner/tjänster som navigeringsstöd, trafikinformationstjänster etc.
European Bus System of the Future är ett
utvecklings- och demonstrationsprojekt.
Målet är att utveckla och testa innovativa
bussystem för att bl a göra kollektiva urbana
transporter mer attraktiva. Med bussystem
avses fordon, såväl som information, betalsystem, hållplatser och övrig infrastruktur.
I projektet medverkar samtliga större europeiska busstillverkare samt ett stort antal

Øystein Fischer, professor i teknisk fysik vid Université de Genève och
en av världens ledande forskare inom området supraledare, blev årets
innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Han kommer att tillbringa
året som gästprofessor på Chalmers. Professuren inrättades 1981 av
riksdagen för att hedra den tidigare statsministern Tage Erlander på
hans 80-årsdag och ger internationellt framstående svenska eller utländska forskare möjlighet att tillbringa ett år vid universitet, högskola
eller forskningsinstitut i Sverige.

Olof Bergstedt, som arbetar på Göteborg Vatten och
är adjungerad professor i tillämpad dricksvattenteknik
vid Chalmers, har av John Snow Society Scandinavia
tilldelats The Pumphandle Award 2008 för sitt arbete
att främja en säkrare dricksvattenförsörjning.

operatörer, transportorganisationer samt
universitet och högskolor.
Den snabba tekniska utvecklingen av
mobil kommunikation ska tjäna människors behov. Det multidisciplinära projektet
Mobila samtal, som drivs av Alexandra
Weilenmann, utforskar hur människor använder mobil kommunikationsteknologi.
Forskningen har under året inkluderat hur
den mobila tekniken kan stärka band mellan
människor, studier av jägares kommunikation och samordning under jakt samt äldres
mobiltelefonanvändning.
SJÖFART

Ett forskningssamarbete med Sjöfartsverket
kring sjöfartens miljöpåverkan har inletts. Studierna behandlar analys av kväve/partikelutsläpp från fartyg och studier av IMOs (International Maritime Organisation) arbetsmetoder.
Inom Gothenburg Mathematical Modelling
Centre (GMMC) studeras bl a ruttplanering
för att minska bränsleåtgång, utmattningsskador och risk för skeppsbrott. Ida-Maja
Hassellöv startar ett ämnesövergripande
Formas-finansierat projekt om riskbedömning
av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska
vatten. Ett forskningssamarbete med Energimyndigheten har också inletts kring sjöfartens
energianvändning, t ex utveckling av ett energiledningssystem för sjöfarten.
NYA DRIVMEDEL

För att minska utsläppen av växthusgaser och reducera oljeberoendet behövs
nya drivmedel. De måste utvecklas för
morgondagens fordon och ha potential
för effektiv och konkurrenskraftig produktion, som kan minimera även andra
miljöproblem. Även om produktionen ofta
utgår från biomassa finns olika val av råvaror, tillverkningsprocesser, reningsteknik, teknisk systemutformning, möjligheter
till CO2-insamling och så vidare. Genom
en gemensam nationell kraftsamling finns
möjlighet att långsiktigt etablera en framträdande internationell roll inom området.
Därför tar Chalmers nu initiativ till en dialog med andra intressenter inom området

med målet att bygga ett kraftfullt nationellt
kunskapscentrum för forskning och utveckling inriktat på produktion av klimatvänliga
alternativa drivmedel.
SKOGSFORSKNING

De senaste 5–10 åren har allt större resurser
satsats på att ta fram nya material med ved
som råvara. Målet är att utveckla dagens
vedbaserade industri till s k bioraffinaderier, som framställer såväl olika kemikalier/
biopolymerer som pappersmassa. I denna
utveckling har Chalmers hävdat sig väl.
Materialet Xylophane har tagits fram och
konceptet har vidareutvecklats inom ett
groddföretag vid Chalmers. Ett annat exempel är Lignoboost-processen, som är
en industriellt tillämpbar process för att
renframställa lignin. Processen har vidareutvecklats till ett färdigt koncept i samarbete
med STFI-Packforsk.
Centrumet Avancell, som stöds av Södras
stiftelse för forskning, utveckling och utbildning, involverar ett flertal forskargrupper
som arbetar med att ta fram nya fibermaterial
med unika egenskaper.
Forskningen kring alternativt utnyttjande
av vedmaterial går nu in i en ny fas. KTH och
Chalmers har från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans fått 40 mnkr per
år i upp till tio år, som ska bli basen för Wallenberg Wood Science Centre (WWSC),
ett gemensamt projekt som inledningsvis
kommer att involvera 30–40 personer.
INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Chalmers har en omfattande verksamhet
inom informations- och kommunikationsteknik, med en särskild styrkeposition inom
området komponenter, delsystem och system
för mobil och fiberbaserad kommunikation.
Verksamheten bedrivs i en kärna av centrumbildningar inkluderande två VINN Excellencecentrum (GigaHertz Centrum och Chase)
och Charmant, finansierat av Stiftelsen för
Strategisk Forskning, SSF.
Forskningen vid GigaHertz Centrum
(föreståndare biträdande professor Jan
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Grahn) är multidisciplinär och sträcker sig
från utveckling av nya mjukvarukoncept inom
digitala kommunikationssystem till design av
nya generationer av mikrovågskomponenter. I centrumet ingår såväl stora svenska
telekomföretag och internationella halvledarkoncerner som små och medelstora
svenska företag. Den största verksamheten
rör energisnålare, högeffektiva slutsteg för
radiobasstationer avsedda för framtidens
mobila kommunikation, bortom 3G.
Vid centrumen Chase (föreståndare Ingmar Karlsson) och Charmant (föreståndare
professor Mats Viberg) studeras antennlösningar för nästa generation mobiltelefoni och
nya diagnosmetoder inom medicin. Vid båda
har man bl a utvecklat kanalmodeller och
simuleringsmetoder för trådlösa system med
multipla antenner för in- och utgående signaler. Under etapp 1 har drygt 20 forskare på

chip. Framtidens datorer kommer i mycket
högre grad än idag att vara baserade på ett
stort antal parallellt arbetande processorer.
Dessa uppnår höga beräkningsprestanda
genom att beräkningar fördelas på flera
beräkningselement (kärnor). Chalmers har
en världsledande forskningsgrupp i konstruktion av flerkärniga datorer. Gruppen
leds av professor Per Stenström och har
gjort banbrytande landvinningar kring hur
man effektivt kan utföra beräkningar på
flerkärniga datorer, t ex hur man automatiskt
kan identifiera vilka beräkningar som kan
utföras samtidigt.
UTVÄRDERING AV
VINN EXCELLENCE-CENTRUM

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Under 2008 har de fyra VINN Excellenceprojekt där Chalmers är värd utvärderats.
Projekten samfinansieras av VINNOVA,

Tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur såsom laboratorier, simulatorer, avancerade instrument, snabba datorer eller

Fr v: Bengt Nordén, Owe
Orwar, Joakim Andréasson

MOLEKYLÄR GRUNDFORSKNING
I KEMI PÅ NANONIVÅ

TRE ERC INDIVIDUAL GRANTS
TILL FYSIKALISK KEMI

Bengt Nordén, professor i fysikalisk kemi, är en av
tolv forskare i världen som får forskningspengar
från nystartade King Abdullah University of Science
and Technology, KAUST, i Saudiarabien. Summan
är på två miljoner US-dollar, årligen i fem år.

Professorerna Owe Orwar och Bengt Nordén
får 25 mnkr respektive 20 mnkr under fem år
i forskningsbidrag från ERC (European
Research Council) som ERC Advanced Grants
avseende tvärvetenskap för seniora forskare.
Forskarassistenten Joakim Andréasson får
10 mnkr under fem år i ett ERC Starting Grant.
De två Advanced Grants kontrakterades
under 2008 men startar formellt 1 januari 2009.

LINNÉANSLAG FRÅN VR
En grupp av chalmersforskare från Kemi- och
bioteknik och Teknisk fysik, med Bengt Nordén
som koordinator, har tilldelats ett Linneanslag från
Vetenskapsrådet på 70 mnkr under en tioårsperiod,
avseende forskningsprogrammet SUPRA.

Chalmers och ungefär lika många ingenjörer
från industrin deltagit i Chase. Charmant har
arbetat med tredimensionella lösningar av
hur elektromagnetiska vågor rör sig i olika
material. Det kan få sin tillämpning t ex för
detektion av bröstcancer, där exakt information om tumörens utbredning och läge kan
fås som underlag för kirurgisk behandling.
Internetanvändning och datatrafik ökar
kraftigt, vilket ställer större krav på kapaciteten i de optiska näten. Chalmersforskningen
inom området handlar om samoptimering av
olika tekniska delsystem samt algoritmer för
optiska kommunikationssystem med syfte
att öka den totala kapaciteten och den
mängd data som kan överföras. Chalmers
erhöll 2008 stora forskningsbidrag (ca
35 mnkr under 5 år) inom området, främst
från SSF och VINNOVA.
De senaste decenniernas ökning av datorkapaciteten har möjliggjorts av en snabb
teknisk utveckling, där enskilda komponenter kunnat skalas till mindre dimensioner så
att fler transistorer kunnat rymmas på varje
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• Wingquist Laboratory VINN Excellence
Centre (föreståndare professor Rikard
Söderberg) bedriver, tillsammans med
industriella partners inom fordons- och
verkstadsindustrin, forskning som syftar till att effektivisera produktframtagningsprocessen. Forskningen bedrivs i
projektform med testfall från de medverkande företagen. Resultaten har rört
konfigurering av produkt- och produktionskoncept, modulär toleransanalys för
plattformsbaserad utveckling, optimering
av toleranser, optimering av monteringsoch demonteringsordning samt formell
verifiering av styrlogik.

ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
2008 2007 2006 2005 2004

Industriinriktad forskning
inom 20 program, t ex
SustDev, ICT och NMP
Forskarrörlighet & infrastruktur,
t ex Infrastructure,
Marie Curie och COST
Europeiska forskningsrådet,
Starting Grant/
Advanced Grant
Totalt antal projekt
Varav koordinerade av
Chalmers
Intäkter från EU-kommissionen
(mnkr)

Chalmers och näringslivet. Utvärderingarna,
som gjorts av internationella experter, har
bedömt att projekten vetenskapligt ligger på
mycket hög internationell nivå. De har även
gett viktiga förslag på förbättringar som nu
ligger till grund för förändringar inför den
andra perioden av dessa projekt. Utöver
GHz Centrum och Chase är dessa:
• VINN Excellens-centrumet SuMo Biomaterials (föreståndare professor Anne-Marie
Hermansson) forskar tvärvetenskapligt i
nära samarbete med industrin för att ta reda
på hur mikrostrukturer kan byggas upp för
att få önskvärda masstransportegenskaper, vilket kan få tillämpningar inom läkemedel, livsmedel, blöjor, sårvårdsmaterial,
kosmetika etc, men också inom medicin för
olika typer av implantat. Tillsammans med
VINN Excellence-centrumet Biomatcell vid
Göteborgs universitet har den gränsöverskridande forskarskolan BIOSUM startats
för biomaterialforskare och medicinare för
att få fram konkurrenskraftiga doktorer
inom biomaterialområdet.
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databaser, är avgörande för förmågan att
bedriva forskning i internationell toppklass.
Chalmers utnyttjar olika nationella och internationella anläggningar i hög grad, men har
egen avancerad infrastruktur i form av:
• Nanotekniklaboratoriet (European transnational access facility som deltar i det
nationella nätverket MyFab)
• Onsala Rymdobservatorium (Nationell
anläggning och European transnational
access facility)
• beräkningsklustret C3SE (del i det nationella nätverket SNIC)
• MACH (Materialanalyslaboratorium vid
Chalmers)
• avancerade fartygssimulatorer
• förbränningsanläggning för energitekniska
studier.
Under 2008 har arbetet påbörjats att
ta fram en ”roadmap” för utvecklingen av
Chalmers forskningsinfrastruktur. Under
den inledande fasen har ett förslag lagts
fram om hur den ska göras mer tillgänglig
för både interna och externa användare.

REGIONAL OCH NATIONELL
SAMVERKAN

Det sker en omfattande samverkan med
grupper vid Göteborgs universitet, både
inom grundläggande forskning och inom
mer tillämpade områden. Tre av Chalmers
institutioner, Matematiska vetenskaper,
Data- och informationsteknik samt Tillämpad
IT, är samlokaliserade och verksamhetsmässigt integrerade institutioner, som har både
Chalmers och Göteborgs universitet som
huvudmän.
INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Under 2008 deltog Chalmers i totalt 146
EU-forskningsprojekt. Lejonparten av projekten, 91 st, ingår i det fyraåriga Sjätte
Ramprogrammet (6 RP) som nu är formellt
avslutat, t ex avseende ansökningar, men
ligger i en projektmässigt relativt aktiv fas.

De flesta deltagandena ligger inom delområdena Sustainable Development med 28
projekt, Information Society Technologies
(16) och Nanotechnology, materials and
new production processes (13).
Det nya Sjunde ramprogrammet öppnade
officiellt i början av 2007, och inom detta
program har 48 projekt startat. Chalmers
deltog under 2008 dessutom med sju projekt i andra liknande program, t ex tre projekt
i Research Fund for Coal and Steel och två
projekt i Intelligent Energy Europe. Chalmers är koordinator för elva av de projekt
som pågick under 2008.
Flertalet projekt, 123 st, är ”industriinriktade” projekt inom de tematiska programmen.
Deltagare i dessa projekt är i de flesta fall
såväl universitet som forskningsinstitut och
företag, vilket medför att Chalmers får en bra
exponering i den europeiska industrimiljön.

REFEREEGRANSKADE PUBLIKATIONER

FORSKARUTBILDNING OCH FORSKNING
Intäkter (mnkr)

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag från företag m fl
Offentliga stiftelsebidrag
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Vid en summering kan konstateras att Chalmers totalt sett deltar/har deltagit i 142 projekt inom 6 RP. Av dessa är 36 s k Integrated
Projects (IP), 21 Networks of Excellence
(NoE) och 44 STREPs.
Inom det nya 7 RP är Chalmers med i hittills 82 godkända projekt, varav två startade
under 2007, och ytterligare 46 startade
under 2008.
Ett nytt inslag i 7 RP är European Research Council (ERC), som ger stöd för
risktagning och högkvalitativ forskning samt
främjar vetenskaplig världsklassig forskning
inom nya, snabbt växande områden. Stödet
ges till enskilda forskare för att bygga nya
forskargrupper, eller förstärka sina befintliga.
De hittills genomförda ansökningsomgångarna har präglats av mycket hård konkurrens.
Chalmers har inom detta initiativ fått tre ERCanslag beviljade, ett s k Starting Grant som
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469
480
244
77
102
71
54
47

436
427
215
104
98
69
55
35

421
392
220
98
93
94
59
22

410
384
214
107
70
88
65
19

405
425
199
129
58
114
80
14

1 544

1 439

1 399

1 357

1 424

2008

2007

2006

2005

2004

469
165
136
102
71
69
66
29
27
17

436
149
94
98
69
75
90
28
29
18

421
140
82
93
94
54
82
29
30
15

410
145
60
70
88
70
89
33
30
13

405
150
85
58
114
70
105
31
29
6

2008

2007

2006

2005

2004

892

1 137

1 038

962

956

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Summa

639

655

637

647

781

1 531

1 792

1 675

1 609

1 737

DE STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRERNA
Intäkter (mnkr)

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
VINNOVA
EU
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Energimyndigheten
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Wallenbergstiftelserna
Formas
Vägverket

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2008
UPPGICK TILL 1544 MNKR
Finansiellt, 3 %
Övrigt, 3 %
Stiftelsen Chalmers, 5 %
EU, 7 %
Offentliga stiftelser, 5 %
Företag m fl, 16 %
Övriga statliga, 31 %
Utbildningsdepartementet, 30 %

HEDERSDOKTORER 2008
Ingrid Skogsmo, chef för strategiavdelningen vid AB Volvo och
tidigare chef för Volvo Cars Safety Center, promoveras till hedersdoktor för sina framstående insatser att driva bilsäkerhetsutveckling
inom svensk industri till den absoluta frontlinjen. Genom hennes
verksamhet har en mycket snabb och effektiv utveckling kunnat
ske inom ett synnerligen konkurrensutsatt område.
Kathleen M. Eisenhardt, professor i strategi och organisation
vid Stanford University i USA, promoveras till hedersdoktor för
sin framstående forskning inom företagsstrategi, innovation och
entreprenörskap. Hennes insatser för utvecklingen av fallstudier
som kvalitativ forskningsmetod har inspirerat forskare långt utanför
den egna disciplinen.
Bruno Scrosati, professor i elektrokemi vid Universita di Roma –
La Sapienza i Italien, promoveras till hedersdoktor för sin forskning
kring nya material för batterier och bränsleceller. Han är en av
pionjärerna bakom uppladdningsbara litiumbatterier, en teknologi
som ligger till grund för alla batterier i dagens bärbara datorer och
mobiltelefoner. Hans forskning idag har fokus på hur nanoteknologi
kan påverka materialegenskaperna som kan utveckla litiumbatterier
och bränsleceller för tillämpningar inom fordonsindustrin.

Fr v: Bruno Scrosati, Ingrid Skogsmo och Mateo Valero (Kathleen M Eisenhardt saknas på bilden).

Mateo Valero, professor på Universitat Polytècnica de Catalunya
(UPC) i Barcelona, Spanien, och ledare för Barcelona Supercomputing Center, promoveras till hedersdoktor för sina stora insatser
inom området datorarkitektur, dvs läran om att konstruera datorer
för att utföra beräkningar på ett så snabbt sätt som möjligt inom
tekniska och ekonomiska ramar.
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påbörjades under 2008 och två Advanced
Grants som kontrakterades under 2008 men
startar formellt 1 januari 2009.
Intäkterna för 2008 uppgick till 102 mnkr
för alla EU-projekt sammantaget vilket är en
ökning med 4 % relativt 2007. Ökningen
är en spegling av att 2008 har utgjort en
projektmässigt aktiv fas av 6 RP även om
en hel del projekt avlutades under året.
Samtidigt har 7 RP dragit igång under 2008
och inom detta ramprogram har nu alltså
48 hunnit starta. Antalet projekt inom 6 RP
som har avslutats är mindre än det antal
nya projekt som har startat inom 7 RP. Den
genomsnittliga budgeten per projekt är ca
6 % större i 6 RP än i 7 RP. Det större antalet
projekt under 2008 kompenserar för denna
reduktion av budget och därmed ökade
intäkterna från 2007 till 2008.
Chalmers forskare har möjlighet att vistas
perioder vid kaliforniska universitet. Detta

delfinansieras av avkastning från en donation av the Barbro Osher Pro Suecia Foundation som blivit tillgänglig under 2008. I två
sökomgångar under året har sex anslag
beviljats och tre vistelser har genomförts.
KOMMUNIKATION AV
FORSKNINGENS RESULTAT

Forskningens resultat kommuniceras till det
internationella vetenskapssamhället främst
genom artiklar i internationella tidskrifter
och rapporter vid internationella konferenser. Under 2008 har Chalmers forskare
producerat 1 531 vetenskapliga artiklar
eller konferensbidrag som publicerats i
refereegranskade tidskrifter.
EKONOMISKT RESULTAT

Driftsresultatet för forskning och forskarutbildning uppgick till 18 (66) mnkr. Intäkterna
har ökat med 105 mnkr (7 %) jämfört med

föregående år. Statliga intäkter har ökat med
86 mnkr (10 %), vilket främst avser intäkter
från Utbildningsdepartementet med 33 mnkr
(8 %), från VINNOVA med 42 mnkr (45 %)
och från Vetenskapsrådet med 16 mnkr
(11 %). Bidrag och uppdrag från företag och
andra organisationer har ökat med 29 mnkr
(13 %). Bidrag från de offentliga stiftelserna
har minskat med 27 mnkr (–26 %), vilket
främst avser Stiftelsen för strategisk forskning. Bidrag från Chalmers stiftelse har ökat
med 2 mnkr (3 %) och från EU med 4 mnkr
(4 %). Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 75 (75) % av intäkterna till
forskning och forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning
som finansieras med bidrag, uppdrag och
övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2008 till 70 (70) % av intäkterna. Andelen
fakultetsmedel från Utbildningsdepartementet uppgår därmed endast till 30 (30) %.

ONSALA RYMDOBSERVATORIUM
– EN NATIONELL ANLÄGGNING
nsala rymdobservatorium
är den svenska nationella
anläggningen för radioastronomi. Rymdobservatoriet driver två teleskop i Onsala och är en
av tre parter i APEX (Atacama Pathfinder
Experiment), ett nytt submillimeter-teleskop
i Chile. Dessutom kanaliserar observatoriet
de svenska intressena inom internationella
radioastronomiska projekt. Tillsammans
med forskargrupper på Institutionen för
radio- och rymdvetenskap är observatoriet
också ansvarigt för de vetenskapliga undersökningarna med Odin-satelliten.

O

NY MOTTAGARE FÖR APEX

Under våren 2008 levererade och installerade observatoriets Grupp för avancerad

mottagarutveckling (GARD) ett unikt mottagarsystem på APEX-teleskopet. Mottagaren är ett så kallat heterodyninstrument för
radioastronomisk högupplöst spektroskopi.
Den har tre kanaler, som täcker frekvensbanden 211–275 GHz, 275–370 GHz, och
1,25–1,39 THz. Detta ”state-of-the-art” mottagarsystem är baserat på ett decenniums
forskning vid GARD. De två lägre frekvensbanden använder teknologi för sidbandsseparerande blandare med supraledande
tunnelövergångar. THz-bandet använder en
balanserad blandare med så kallade ”hot
electron bolometers”, tillverkad med en unik
teknologi för mikrofabrikation av vågledare
utvecklad av GARD. Mottagarsystemet är nu
tillgängligt för alla astronomer som använder
APEX-teleskopet för observationer av till
exempel molekyler i kosmiska gasmoln.

ODIN OBSERVERAR VATTEN
I STJÄRNHÖLJEN
Många stjärnor, liksom vår sol, slutar sina liv
genom att förlora en stor del av sin massa i
en intensiv vind, som bildar ett cirkumstellärt hölje. Processen berikar rymden med
molekyler och tunga grundämnen ur vilka en
ny generation av stjärnor och planeter föds.
Observationer av emission från vattenmolekyler i tre sådana stjärnhöljen, gjorda med
Odin-satelliten, analyserades under 2008.
Modeller som utnyttjar Odins höga spektrala
upplösning, överlägsen tidigare satellitobservationer, visar att vattenmolekylen kan användas för att utforska det viktiga området där
stjärnvinden initieras. Liknande observationer
med Herschel-satelliten, som ska skjutas upp
2009, kommer att hjälpa till att förfina modeller av massförlust från stjärnor.

FORSKNING PÅ AVSTÅND

Installation av den nya
mottagaren på APEXteleskopet.
Foto:Victor Belitsky
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Cathy Horellou är docent vid Institutionen för radio- och rymdvetenskap
och har sin arbetsplats på Onsala
rymdobservatorium. Hon är en av de
Chalmersforskare som kunnat vistas
utomlands tack vare en donation
från the Barbro Osher Pro Suecia
Foundation. Under 2008 var Cathy
fyra månader i Kalifornien, där hon
fick möta kollegor vid Berkeley-universitetet. ”Chalmers ingår
tillsammans med Berkeley och tyska Max Planck-institutet i ett
gemensamt projekt som bedrivs vid APEX-radioteleskopet i
Chile. Vi letar svaga signaler från galaxhopar på mycket stora
avstånd – miljarder ljusår bort”, berättar Cathy. ”Jag är tacksam
för den möjlighet vistelsen i USA givit. Det var mycket givande
att kunna forska i lugn och ro, och att träffa kollegor som jag
annars bara kunnat nå via mail och telefonkonferenser.”

HET GAS NÄRA UNG STJÄRNA
Med det infraröda rymdteleskopet Spitzer
har professor John Black på Chalmers observerat en jet från den gryende stjärnan
HH 211 och upptäckt emission från ovanligt
högt exciterade OH-molekyler med energier
motsvarande 28 000 K. När en stjärna uppstår i ett roterande moln av gas och damm

dyker två jetstrålar upp ur molnet, för att
senare försvinna när stjärnan tänds och
molnet plattats ut till en skiva där planeter
bildas. Den unga jetstrålen (bara tusen år
gammal) i HH 211 rammar det omgivande
materialet och förångar isen på dammkornen. Jetstrålen träffar materialet med sådan
kraft att en chockvåg bildas. Ultraviolett

strålning från chockvågen slår sönder vattenmolekyler och lämnar kvar extremt heta
OH-molekyler. Upptäckten ger en bättre
förståelse för hur vatten – en förutsättning
för liv som vi känner det – påverkas när nya
solsystem bildas. Forskningen genomfördes i samarbete med Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, USA.

GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA
CENTRUM
enom Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV)
samarbetar Chalmers och
Göteborgs universitet i
frågor om miljö och hållbar
utveckling. Ett nätverk med
doktorander och forskare inom området utgör
den vetenskapliga basen för GMV, som har
i uppdrag att främja hållbar utveckling inom
högskolans tre ansvarsområden: forskning,
utbildning och samverkan.

G

FRÅN MILJÖPROBLEM
TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Under året avslutades Chalmers Environmental Initiative (CEI), som projektletts
av GMV. Projektets långsiktigt strategiska
arbete med att föra in miljöfrågor och hållbar
utveckling som en naturlig del i Chalmers
verksamhet har givit goda resultat. Skillnaden i kunskap och attityd har förändrats
markant sedan 2000, då CEI rekryterade
sina sju professorer. Det finns nu en allmän
förståelse, acceptans och intresse för att
miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara
en del av Chalmers kärnvärde.
SÄNKTA KOLDIOXIDUTSLÄPP
FRÅN GODSTRANSPORTER PÅ VÄG

I samband med Al Gores besök i Göteborg
i januari 2008 hölls ett seminarium om

projektet Klimatneutrala godstransporter
på väg (KNEG). Infrastrukturminister Åsa
Torstensson inledde med en utmaning till
transportbranschen och under de följande
timmarna redogjorde parterna i samarbetet
KNEG för hur de konkret tänkt sänka sina
koldioxidutsläpp.
KNEG-projektet har bildats av GMV,
Preem, Schenker AB, Volvo Lastvagnar
AB och Vägverket. Målet med projektet är
att halvera koldioxidutsläppet för en typisk
godstransport på väg till 2020, jämfört med
2005. Halveringen ska ske genom ett antal
specificerade åtgärder, som de ingående
parterna åtagit sig. Exempel på åtgärder
är: ökad bioinblandning i diesel, energieffektivisering av lastbilar samt utveckling av
effektiva bränslen och bränsleproduktion.
Under året har en rad nya företag och organisationer anslutit sig till samarbetet. De
samlade effekterna av klimatarbetet inom
KNEG följs upp genom ett indikatorprojekt
som startades av GMV/GAME (Göteborg
Action for Management of the Environment)
under året.
Fredrik Hedenus vid Fysisk resursteori
på Chalmers har gjort den förstudie som
legat till grund för KNEG och de diskussioner som lett fram till de konkreta åtgärder
som deltagarna bestämt sig för att genomföra. Under året disputerade Fredrik

Hedenus på sin avhandling ”Modeling
cost-effective climate change mitigation
strategies”.
TILLÄMPAD FORSKNING KRING
HÄLSO- OCH MILJÖFRÅGOR

Forskarskolan Miljö och Hälsa som startade
under året är ett samarbete mellan GU,
Chalmers och Västra Götalandsregionen.
Forskarskolans ämnesområde utgörs av
skärningsytan mellan områdena miljö och
hälsa. Alla doktorandprojekt har som mål
att resultera i användbara lösningar som
förbättrar tillvaron för människor. Under
2008 har 14 av planerade 24 projekt fått
klartecken. Tre av dem är på Chalmers:
• Maten och miljön på bondgården – vad
är det som skyddar mot allergi?, placerat
vid Kemi- och bioteknik på Chalmers i
samarbete med Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet
• ”Lean eller mean” – konsekvenser av
rådande produktionskoncept i svenskt
arbetsliv, placerat vid Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers
• ”Nya” mikrobiologiska metoder och flödesmodeller tillämpade för en säkrare dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat,
placerat vid Bygg- och miljöteknik på
Chalmers.

I projektet ”Maten och miljön
på bondgården” studeras vilka
faktorer som påverkar allergiuppkomst. Projektet genomförs
i samarbete med Sahlgrenska
akademin.
Foto: Elisabeth Theodorsson.

FAKTA OM GMV

Syftet med samarbetsprojektet
Klimatneutrala godstransporter
på väg är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna
godstransporterna i Sverige kan
minskas genom olika specifika
åtgärder.

Anslutna till GMVs forskarnätverk vid Chalmers
– lärare och forskare
136
– doktorander
66
Anslutna inom GMV vid
Göteborgs universitet
– lärare och forskare
201
– doktorander
78
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Ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle är nödvändigt
för att utveckla svensk konkurrenskraft. Vi söker ständigt efter nya och
utvecklar redan fungerande modeller för att utbildning, forskning och ny
teknik ska komma till nytta i samhället. Denna samverkan främjar och inspirerar även utvecklingen av Chalmers interna arbetsprocesser.
En tydlig framgång är att Chalmers fått förtroendet att vara värd för
ett antal gränsöverskridande mötesplatser. Ett exempel är Svenskt hybridfordonscentrum som invigdes sommaren 2008. Här arbetar ett 60-tal
forskare från flera universitet och företag för att tillsammans vara med att
lösa fordonsindustrins stora miljöutmaningar.
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INNOVATIONSKRAFT
OCH ENTREPRENÖRSKAP
n uppgift för Chalmers är
att ständigt stimulera till och
skapa nya fora för ökad samverkan med det omgivande
samhället och bidra till att
forskningsresultaten utnyttjas effektivt och innovativt.
Under 2008 startade GoINN (Gothenburg Innovation), ett för Chalmers och
Göteborgs universitet gemensamt åttaårigt projekt för att bygga samverkande
innovationssystem. Projektet finansieras
av VINNOVA, Innovationsbron och Västra Götalandsregionen. Genom GoINN
ska forskare få oberoende rådgivning och
hjälp med att nyttja innovationssystemet
på bästa sätt. Till projektet har två seniora
affärsrådgivare rekryterats inom områdena
biovetenskap och informationsteknologi.
GoINN-konsortiet inkluderade vid årsskiftet Chalmers Innovation, CIP Professional
Services, CIT Chalmers Industriteknik, entreprenörskolorna CSE och GIBBS, GU
Holding och Sahlgrenska Science Park,
förutom givetvis lärosätena själva.
I höstens forsknings- och innovationproposition utsågs Chalmers till att inrätta ett av
sju innovationskontor i Sverige. Dessa förväntas få en viktig roll när svenska högskolor
och universitet får ett mer tydliggjort ansvar
för nyttiggörande av lärosätenas forskning.
Innovationssystemets förstärkta förmåga att
verka i tidiga faser kommer att bidra till att
attrahera nya strategiska forskningsmedel till
starka forsknings- och innovationsmiljöer.

styrkeområden på Campus Johanneberg.
Samhällsbyggnadsområdet har identifierats
som det första området att jobba vidare
med och mycket positiv samverkan har
etablerats med såväl näringsliv som Göteborgs stad. En ökad näringslivsnärvaro
på Campus Johanneberg är ett viktigt mål
i utecklingsarbetet.

CHALMERS TEKNIKPARK

CHALMERS INDUSTRITEKNIK

Under året har ett arbete initierats för att
utveckla och förtydliga kopplingen mellan Chalmers Teknikpark och Chalmers

Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT)
utgör ett ledande kommersiellt utvecklingskomplement till Chalmers forskning och ut-

E

LINDHOLMEN SCIENCE PARK

Chalmers roll i utvecklingen av Lindholmen
Science Park till ett ledande utvecklingsmiljö för ny teknologi och kommunikation har
under året varit fortsatt mycket betydelsefull.
Security Arena och Test Site Sweden har
utvecklats mycket positivt och är utmärkta
exempel på givande samarbete mellan högskola, näringsliv och samhälle. En nära koppling till relevanta forskningsområden är av
avgörande betydelse. I juni invigdes Svenskt
hybridfordonscentrum. Även en satsning
kopplad till informations- och kommunikationsteknik (ICT) samt media har initierats.
Här bedöms den till GoINN knutna seniora
affärsrådgivaren inom ICT att få betydelse.
Den nya fysiska Lindholmenmiljön är under
produktion eller projektering och det mesta
ska stå färdigt andra halvåret 2010.
I slutet av 2008 slog den ekonomiska
krisen hårt mot speciellt västra Sverige, med
tyngdpunkt på krisen inom fordonsindustrin.
Som ett led i de åtgärdsprogram som regeringen och Västra Götalandsregionen nu
planerar kan Lindholmen Science Park få
en sammanhållande roll på nationell nivå.

bildning. 2008 levererade CIT tjänster och
andra produkter till 344 kunder och omsatte
62 mnkr. Av kunderna är 40 % tillverkningsföretag i Sverige och ett 15-tal länder i Europa,
Amerika, Afrika, Asien och Australien. CITs
enskilt största kund bland tillverkande företag är Toyota. CITs övriga kunder är främst
mindre och medelstora (ca 40 %) konsult/
fastighets- och förvaltningsföretag samt riskkapitalbolag, branschorganisationer och offentliga myndigheter och verk i Sverige.
En ökning av antalet små och medelstora
företagskunder är resultat av en strategisk
satsning. Tack vare bl a VINNOVAs ForskaVäx-program har CIT bistått många sådana
företag att få utvecklingsresurser. För ytterligare tjänsteutveckling inom teknik-designmarknad har bolaget IgD Integrated Design
bildats i samverkan med Chalmers och GU.
Under året har försäljningen till myndigheter och offentlig verksamhet ökat,
vilket ger en stabilare bas för att hantera
konjunktursvackan.
CIP PROFESSIONAL
SERVICE AB (CIP PS)

CIP PS, som ingår i CIT, är specialiserat
på teknik- och IP-baserat (Intellectual Property) affärsskapande . Bolaget verkar som
utvecklingspartner och konsult primärt för
storindustri, men även för innovationssystem och mindre företag. Bolaget är kundfinansierat och omsatte 2008 ca 8,5 mnkr.
Av omsättningen kom knappt 70 % från
teknik baserad storindustri, knappt 10 %
från mindre företag och drygt 20 % från
innovationssystemet.
Inom nyckelaktörsprojektet GoINN verkar CIP PS i gruppen för IP-plattform och
licensiering, där bolaget tillsammans med

Ett stort steg framåt under 2008
Chalmers har jobbat länge med att bygga upp sitt innovationssystem, dvs sättet att
vidareutveckla och kommersialisera forskningsresultat så att de kommer till nytta i
samhället. Det handlar om strikt affärsmässighet, vilket innebär att finansieringsfrågorna är centrala. ”Under 2008 tog vi ett mycket stort steg framåt i vår utveckling.
Trots finanskrisen lyckades vi stärka verksamheten genom inrättandet av en ny fond
på 110 mnkr”, säger Olle Stenberg, vd för Chalmers Innovation, och fortsätter:
”Fonden är en av de första i Europa som initierats av EIF (European Investment
Fund) och föregicks av en noggrann genomlysning av vår verksamhet och ett tjugotal av de bolag vi jobbar med att utveckla. EIFs beslut att gå in med hälften av den
nya fondens kapital är ett glädjande kvitto på att vi är på rätt spår i vår verksamhet.
Som ett av Chalmers Innovations enskilt lyckade exempel berättar Olle om
företaget Xylophane, som utvecklar ett nytt förpackningsmaterial med barriäregenskaper för syre och fett och som lämpar sig för laminerade förpackningar:
”Xylophane lyckades trots den vikande kapitalmarknaden 2008 att attrahera
34 mnkr i riskkapital. Fantastiskt!”
Olle Stenberg, vd för Chalmers Innovation.
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SAMVERKANDE
INNOVATIONSSYSTEM
Fr v: Claes Brismar,
Chalmers och GUs nyrekryterade projektledare
för nyckelaktörsprojektet
GoINN, ett gemensamt
projekt för att bygga samverkande innovationssystem. På bilden tillsammans
med Chalmers vicerektor
Johan Carlsten.

CIT och Göteborgs universitets forskningsoch innovationsservice stödjer utveckling av
struktur och förmåga att ansvarsfullt hantera
och nyttiggöra tidiga forskningsresultat. Konkret har bolaget under året inom GoINN bl a
försett Chalmers med underlag för utveckling och förhandling av centrumavtal samt
genomfört fyra pilotprojekt för utveckling av
en IP-plattform som via GoINN finansierats
av VINNOVA och Innovationsbron.
CHALMERS INNOVATION

Året 2008 har varit händelserikt för Chalmers Innovation, med positiv utveckling
både för Chalmers Innovation och inkubatorföretagen. En ny fond på 110 mnkr har
sjösatts – Chalmers Innovation Seed Fund
– med medel från Europeiska Investeringsfonden, 6:e AP-fonden, Länsförsäkringar
och Chalmers stiftelse. Pengarna i fonden
ska användas till att investera i nya och
etablerade företag som är eller har varit
bolag vid Chalmers Innovation.
Under året har sju nya företag startats.
Nyemissioner i inkubatorbolagen var på
sammanlagt knappt 100 mnkr. Bolagen har
rekryterat 60 medarbetare under året.
Innovationsföretaget Xylophane utvecklar ett förnyelsebart förpackningsmaterial
till livsmedel. Bolaget grundades 2004
och verksamheten bedrivs vid företagsinkubatorn Chalmers Innovation. Tidningarna Ny teknik och Affärsvärlden har listat
Xylophane som ett av Sveriges 33 hetaste
teknikbolag och trots rådande finanskris
attraherade företaget hela 34 mnkr i
riskkapital genom en riktad nyemission.
Samtidigt utökas ägarkretsen med två nya
ägare, SEB Venture Capital och Capricorn
Cleantech Fund. Kapitalet säkerställer
uppbyggnad och drift av företagets pilotfabrik i Göteborg.

lagiserades 6 projekt under 2008. Två av
dessa har flyttat in på Chalmers Innovation.
Under hösten startades 8 nya projekt, vilka
kommer att lämna förinkubatorn sommaren
2009. Detta har inneburit en fasförskjutning
på ett halvår, vilket är en följd av att entreprenörskolorna nu är tvååriga internationella
masterutbildningar.
Hösten 2008 antogs 37 nya studenter
till CSE och GIBBS, vilket är den största
kullen hittills. Hälften av de antagna var
kvinnor. GIBBS koppling till Sahlgrenska akademin förstärktes under året, bl a
genom att studenter under 2007 antogs
även där.
Entreprenörskolornas inkubator bytte
under året namn till Encubator AB för att
markera den särskilda kopplingen till entreprenörsutbildningen. Flera av portföljbolagen kom att utvecklas väl under 2008,
trots finanskrisen. Samtliga av de fyra bolagiserade projekten från 2007 fick riskkapital
under 2008. Från 2006 utvecklades exempelvis cleantechbolaget Minesto starkt och
nådde bl a finansiering från Verdane Capital
under året.
CHALMERSINVEST

Under 2008 har vidareutvecklingen och
förädlingen av Chalmersinvests portföljbolag fortsatt. Tilläggsinvesteringar har
genomförts i flera bolag. En nyinvestering
har genomförts i Parans Solar Lighting AB,
som arbetar med solljus inomhus. Några
större avyttringar har inte kunnat genomföras under året. Hösten har varit starkt
påverkad av den finansiella oron, med betydande svårigheter att finna partners vid
finansieringar. Betydande nedskrivningar
av innehav innebär ett negativt resultat för
Chalmersinvest på 7 mnkr.
KTH CHALMERS CAPITAL

ENTREPRENÖRSKOLORNA
CSE OCH GIBBS

Vid CSE (Chalmers School of Entrepreneurship) och GIBBS (Göteborg International Bioscience Business School) bo-

VENTURE CUP VÄST

Till sista momentet av Venture Cup Väst tävlingsåret 2007/08 inkom 121 affärsplaner,
där hela 28 stycken kom från Chalmers.
Störst var deltagandet från entreprenörskolorna (19 bidrag), följt av Institutionen
för industriell ekonomi (11 bidrag) och Institutionen för maskinteknik (10 bidrag).
Venture Cup 2007/08 avslutades med
Sverigefinalen i Eriksbergshallen, där
Chalmers-avknoppningen Nema Labs tog
hem andraplatsen.
Venture Cup 2008/09 har under hösten
börjat mycket bra, bl a hade kursen Affärsplanering för tillväxtföretag rekordstort
deltagande med över 180 studenter vid
introduktionsföreläsningarna och 86 registrerade studenter från Chalmers. Vid
prisutdelningen för Bästa affärsidé i december var aulan RunAn fullsatt. Flera bidrag
från Chalmers var nominerade och två blev
pristagare.
STIFTELSEN DRIVHUSET

Drivhuset i Göteborg, som arbetar med
att stimulera entreprenörskap bland studenter, har under 2008 hjälpt till att starta
156 nya företag (jämfört med 132 stycken
2007, 114 stycken 2006, 120 stycken 2005
och 86 stycken 2004). Omkring 3 000
studenter har varit aktiva i verksamheten
genom olika aktiviteter och evenemang,
t ex diplomerande projektledarseminarier,
bokföringskurs, säljkurs och starta-egetkurser.
Under 2008 har Drivhuset tillsammans
med bl a Venture Cup Väst drivit projektet SPIRA, som syftar till att stimulera fler
kvinnor till eget företagande, bl a genom
ett idéstipendium på 20 000 kronor och
finansiering av 5 företagare under ett halvår.
Andelen kvinnor som startade företag med
hjälp av Drivhuset var 61 % under 2008.

Fonden har etablerat sig som en ledande
investerare och är en av de största svenska privatfinansierade riskkapitalbolagen
med fokus på teknologiinvesteringar i tidig
fas.

Chalmersinvest har genomfört
en nyinvestering i företaget
Parans Solar Lightning AB
som arbetar med ett system för
solljus inomhus.

ENTREPRENÖRPRIS
TILL UNG CHALMERSFORSKARE
Henrik Berglund, civilingenjör i industriell ekonomi vid
Chalmers, tilldelades Nuteks
och Forum för småföretagsforsknings pris på 50 000
kronor till unga entreprenörskapsforskare. Hans
forsk ning handlar bl a om hur
entreprenörer upplever och
hanterar risker/möjligheter.

Greenclip AB är ett av de
sju nya företag som startats vid
Chalmers Innovation. Företaget
lanserar en ny patenterad teknik
för att fästa vidhängande etiketter
på produkter, på ett snabbt och
automatiskt sätt.
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KUNSKAP, ENGAGEMANG
OCH SAMVERKAN GER
AZAR STIFTELSENS PRIS

SIGNERING PÅ HÖG NIVÅ
E.ONs koncernchef Håkan Buskhe och Chalmers rektor Karin
Markides signerar samarbetsavtalet mellan organisationerna.

Chalmers Stiftelses pris 2008
tilldelas Christian Azar för bedriften att synligt utveckla Chalmers
samverkan med det omgivande
samhället. Som aktör i denna
samverkan arbetar han aktivt
och engagerat med att förmedla
kunskap, som bidrar till insikt och
underlag för vägval, när det gäller
klimathoten och möjligheterna att
skapa hållbara energisystem.

Vetenskapsfestivalens experimentverkstad arrangerades
2008 för första gången i Betonghallen på Chalmers Campus
Johanneberg.

VIKTEN AV
GODA RELATIONER
n väl fungerande kommunikation är avgörande för dagens
moderna organisationer. För
Chalmers har relationerna
till det omgivande samhället
och de egna medarbetarna
stor betydelse för verksamheten. Chalmers
arbetar strategiskt med att skapa och bibehålla goda relationer och med att förmedla
en tydlig och enhetlig bild av högskolan i
syfte att spegla verksamhetens vision, mål
och värderingar.

E

CHALMERS I MEDIA

Utredningen av den interna kommunikationen
som genomfördes 2007 följdes upp under
2008. Utredningen visade på ett antal brister
och resulterade bland annat i en särskild
satsning på det kommunikativa ledarskapet
inom Chalmers samt införandet av ett nytt och
förbättrat intranät för de anställda i oktober.
Flera omfattande webbprojekt påbörjades under året. Befintlig information och
tjänster paketerades och presenterades i
utvecklad form. Det nya intranätet var först ut
och följdes redan i november av en omgjord
webbplats för presumtiva studenter.
Under 2008 påbörjades också arbetet
med den nya Studentportalen. Den innebär
att studenterna får en gemensam ingång
till alla tjänster och all studierelaterad information såsom kursplaner, scheman och
bibliotekstjänster.

Chalmers befann sig även 2008 mitt i ett
nyhetsflöde, där frågor om klimat och hållbar
utveckling fick fortsatt stort utrymme i mediebevakningen. Under året distribuerades 78
pressmeddelanden från Chalmers till rikstäckande media i Sverige och utomlands. 26
av dem berörde frågor om hållbar utveckling.
Några exempel på aktuell forskning som
ledde till nyhetsinslag i tidningar, radio och
tv var konstgjort kött, miljövänliga plastpåsar och försöken med ett radonbeständigt
plastmaterial. Professorerna Christian Azar,
Bengt Nordén och Maria Nyström är några
av de chalmersforskare som synts i media
under året. Till de mer uppmärksammade
hörde även Göran Berndes, forskare vid
Fysisk resursteori, som skrivit rapporter och
ofta anlitats som internationell expert i olika
sammanhang. Också Chalmers arbete för
att bemöta den krissituation som uppstått
inom den västsvenska fordonsindustrin fick
god uppmärksamhet i media.

PUBLIKA ARRANGEMANG

GOD KONTAKT MED ALUMNER

Årets Vetenskapsfestival gick i spelets
tecken och bjöd på såväl gamla chalmersfavoriter i repris som helt nya inslag. Sjöfart
och marin teknik bjöd in till ett välbesökt
öppet hus med gratis båttur över älven.

Alumnerna (de som tidigare studerat vid
Chalmers) är en av högskolans viktigaste
målgrupper. Vid årets slut uppgick den
gruppen till nära 45 000 personer. Många
alumner har en positiv bild av högskolan

FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION
INTERNT OCH PÅ WEBBEN

40

Kårhuset på Campus Johanneberg blev
spelarena för Robot-SM och den populära
Experimentverkstan var som vanligt öppen
och arrangerades för första gången på
Chalmers.
Andra exempel på återkommande publika
verksamheter som Chalmers driver eller
medverkar i är William Chalmersföreläsningen, Fysikens dag, ForskarFredag, Alltinget,
Fysikaliska leksaker och Universeum.

från de aktiva åren, då de studerade på
Chalmers. Om relationen med alumnerna
vårdas kan de göra mycket för att sprida
den positiva bilden i sina nya professionella nätverk som yrkesverksamma. De är
därmed mycket värdefulla ambassadörer
som på längre sikt kan locka nya studenter
till Chalmers. De gör därigenom en viktig
insats för högskolans framtid.
Chalmers har ett flertal kanaler för att
hålla kontakten med alumnerna levande.
Två av de viktigaste är tidskriften Chalmers
magasin och den digitala mötesplatsen
Alumninät.
Alumninät bygger på frivillig registrering
och hade i slutet av året över 7 500 registrerade medlemmar. Via Alumninät kan
tidigare studenter söka efter studiekamrater
och se var de befinner sig via karttjänsten
Google Maps. De kan därmed återknyta
vänskapsband eller hitta nya. De kan handla
Chalmersprylar i webbutiken, få en egen
mejladress bara för alumner och kolla på
aktuella jobberbjudanden. Via mötesplatsen
kan de även utöka sina kontakter genom
kopplingar till andra sociala nätverk som
LinkedIn och Facebook. Antalet tjänster
utvecklas ständigt och allt fler av Chalmers
institutioner håller på att ansluta sig.
Under året genomfördes en omfattande
undersökning av alumnernas relation till
Chalmers med särskilt fokus på Chalmers
magasin.
Undersökningen gav viktiga förutsättningar för att utveckla Chalmers magasin
och relationen med alumnerna ytterligare.
CHALMERS
– ETT GEMENSAMT INTRESSE

Chalmersska Ingenjörsföreningen är en viktig och traditionstyngd aktör i kontakten med

Stödjer forskarvistelser i Kalifornien
Barbro Osher är ordförande i The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och
Sveriges generalkonsul i San Francisco. Hon har under lång tid arbetat för att
möjliggöra ett ökat utbyte mellan Sverige och Kalifornien. ”Det är en stor glädje för
mig att kunna stödja framstående Chalmersforskare så att de kan vistas en tid vid
universitet i Kalifornien. Här finns några av världens främsta universitet och detta
i kombination med närheten till Silicon Valley ger forskarna en fantastisk möjlighet
att knyta värdefulla kontakter, samtidigt som de får röra sig i en av världens mest
stimulerande forskningsmiljöer. Jag är glad att forskarutbytet redan har kommit
igång”, menar Barbro Osher.
• Donationen från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation är på 1 miljon dollar
och syftet är att främja forskarutbytet mellan Chalmers och universitet i Kalifornien.
• Under 2008 beviljades resebidrag till sex forskare, varav tre reste under året.
• Även US Friends of Chalmers stödjer dessa forskarvistelser.

Barbro Osher, ordförande i The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
och Sveriges generalkonsul i San Francisco.

alumnerna. Föreningen arbetar aktivt för att
väcka intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar redan i unga år. Som ett
led i denna långsiktiga verksamhet arrangerades en familjedag på Göteborgs Maritima
Centrum för alumner. Dagen lockade över
250 deltagare, varav 100 barn.
I samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 startades en jubileumsfond för
att stimulera goda insatser bland medlemmar och teknologer. Fonden permanentades 2008.
En nyhet under året var de två middagarna med nya studenter, lärare och
alumner som lockade 250 deltagare.
Middagarna är ett sätt att knyta kontakter med näringslivet redan tidigt under
utbildningen, och var ett konkret resultat
av diskussioner mellan ledningarna för
Chalmers, Chalmers Studentkår, Chalmers
Högskoleingenjörers Alumniförening och
Chalmersska Ingenjörsföreningen i samarbetet ”4C”. Gruppen är ett exempel på
ett tilltagande gott samverkansklimat inom
Chalmers, där ansvaret och intresset för
den gemensamma frågan om högskolans
varumärke delas.
Chalmers stöttar nuvarande och tidigare
studenter, liksom högskolans verksamhet i
allmänhet, genom stipendier och andra satsningar. Insamlingsfonden Chalmers Vänner
erbjuder alla intresserade en enkel möjlighet
att stödja högskolans framtid och utveckling. Alla insamlade medel delas ut, bland
annat som stipendier och resebidrag till
nuvarande studenter och unga forskare, och
som stöd till Chalmers initiativseminarier.
Under 2008 fördelades över 3,1 mnkr
på fondens olika satsningsområden. Under
den årliga telefonkampanjen i november
utlovades donationer till Chalmers Vänner på sammanlagt över 850 000 kronor
från drygt 2 000 enskilda donatorer. Det är
pengar som kommer att fördelas på fondens
satsningsområden under 2009.
En annan stödform är Chalmers MasterCard, som delade ut drygt 340 000 kronor
till olika projekt och resor för studenter
på grundutbildningsnivå. Kortinnehavarna

stöttar indirekt studenterna genom att
Handelsbanken Finans betalar tillbaka en
halv procent av omsättningen.
ALLIANCE FOR GLOBAL
SUSTAINABILITY

I början av året lämnade rektor Karin Markides över ordförandeklubban i universitetssamarbetet Alliance for Global Sustainability
(AGS). I samband med detta uppmärksammades bland annat det engagerade arbetet
inom Chalmers Students for Sustainability,
en kårförening som senare under året belönades med den prestigefyllda utmärkelsen
Leo Janssen Award vid en internationell
konferens i Österrike.
Ett AGS-seminarium om morgondagens
hållbara städer arrangerades i Kapstaden
i Sydafrika i samarbete med Cape Peninsula University of Technology i november.
Seminariet hade temat Urban Futures och
handlade om urbanisering, segregation och
fattigdom ur ett afrikanskt perspektiv.
Från Chalmers deltog bland andra Björn
Malbert, professor i uthålligt samhällsbyggande. Han berättade om högskolans arbete
med att få skapa ett internationellt forskningscentrum för hållbar stadsutveckling.
Det är Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(Mistra) som har en pågående utlysning inom
Urban Futures, där Chalmers, tillsammans
med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen, står bakom ett av de tre forskningsförslag som fått fortsatt planeringsstöd.
ALLIANSER MED TEKNISKA
HÖGSKOLOR

Chalmers deltar i ett flertal universitetssamarbeten på olika områden och nivåer världen
över, varav AGS är ett. Ett annat aktuellt
exempel är CESAER – Conference of European Schools for Advanced Engineering
Education and Research – där rektor Karin
Markides nu är vice ordförande i styrkommittén. CESAER är en sammanslutning av
ledare från 60 europeiska tekniska högskolor och universitet, och har som mål att
utveckla ingenjörsutbildningarna i Europa

och förbättra utbytet mellan lärosätena inom
forskning och utbildning.
Tillsammans med de fyra ledande tekniska högskolorna och universiteten i Norden
ingår Chalmers i alliansen Nordic Five Tech
(N5T). Syftet är att skapa synergieffekter
inom utbildning, forskning och innovation
genom att dra nytta av varandras styrkor
och erfarenheter. Ett långsiktigt mål är att
stärka högskolornas internationella profilering och lyfta fram Norden som en stark
region för tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar. N5T vill också utöka samarbetet med näringslivet.
NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

Chalmers söker aktivt och strategiskt efter
nya modeller för samverkan med näringslivet, i syfte att utbildning, forskning och
ny teknik ska komma till nytta i samhället.
Det mest omfattande nya samarbetsavtalet
under 2008 tecknades med energibolaget
E.ON och innebär att parterna gemensamt
ska bidra till att stärka och utveckla utbildning och forskning inom energiområdet ur
ett långsiktigt miljöperspektiv. Samarbetet
innebär att E.ON får ta del av Chalmers kompetens inom energiområdet, t ex teknik för
bioenergianvändning och energisystemfrågor. Chalmers åtar sig att vidga och utveckla
kursutbudet inom dessa områden samt
starta ett masterprogram i kärnteknik.
Ett nytt avtal om samverkan slöts mellan
läkemedelsbolaget AstraZeneca, Chalmers och Göteborgs universitet. Avtalet
innebär att framtida forskningssamarbeten
kan göras effektivare och komma igång
snabbare än tidigare. Syftet är att stärka
banden mellan forskningsorganisationerna
och underlätta processen för etablering av
nya samarbeten. Detta ska bland annat ske
genom att korta tiden mellan idé och projekt
med hjälp av gemensamma principer.
Redan pågående satsningar och samarbeten har fortsatt att utvecklas positivt
under året. Inom Alliance for Global Sustainability (AGS) fick energiprogrammet
en positiv utveckling med viktigt stöd från
Vattenfall. Energibolaget bidrar med tio
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HÅLLBARA PRODUKTER

FAKTA OM BIBLIOTEKET

Örjan Söderberg från
Chalmers talade om
hållbarhet i produktutveckling under sin föreläsning
LovEtik under årets ForskarFredag, som samarrangerades av Chalmers och
Göteborgs universitet.

Biblioteksbesök
436 544
Mattesupport,
antal besökare
852
Utlån
46 341
Inköpta tryckta böcker 1 868
Elektroniska böcker 63 481
Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmersnätet
7 200
Elektroniska databaser
över Chalmersnätet
145
Nedladdade artiklar ur
tidskrifter och böcker
ca 900 000
Sökningar i
databaser:
ca 590 000
Antal poster i CPL
20 960
Kurs i informationskompetens,
antal deltagare
2 892
Fackspråk, deltagare
i kurser:
4 101
Antal anställda,
inkl Fackspråk
54
Kostnader (mnkr)
68

ASPEKTER PÅ
NANOTEKNIKEN

STOLTA STIPENDIATER
Donatorn Rune Andersson flankeras av 2008 års Rune Anderssonstipendiater. Fr v: Zarsher Khan, Tekin Cerci (fick priset 2007,
men tog emot det först i år), Peter Keresztes, Patrick Faget och
Dessy Aliandrina.

miljoner kronor årligen under fem år till stöd
för forskningen.
En tidigare satsning från Stena Bulk och
Preem möjliggjorde en förstudie om vraksanering. Projektet fick under året ytterligare
finansiering från forskningsrådet Formas.
Även samverkansavtalet mellan Chalmers
och Preem har vidareutvecklats med fokus
på forskning kring alternativa bränslen.

I samarbete med näringslivet har Chalmers
under hösten också arbetat för att bemöta
den krissituation som uppstått inom den
västsvenska fordonsindustrin.
Chalmers största finansiella samarbetspartners under 2008 var Vattenfall AB,
Svensk Kärnbränslehantering AB, Volvo AB,
Elforsk AB och Svensk Rederiservice AB.

Vid William Chalmersföreläsningen den 5 november
2008 gav professor Bengt
Kasemo olika infallsvinklar
på nanoteknik. En hisnande
förhoppning är att nanoteknik kan bidra till att bygga
ett världsomspännande nät
för solenergi.

INTÄKTER FRÅN NÄRINGSLIVET

Chalmersgruppen, dvs Chalmers tekniska
högskola AB med dotterbolag samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik, hade under
2008 intäkter från näringslivet på 259 (248)
mnkr. Den redovisade verksamheten omfattar forskarutbildning, uppdragsforskning,
vetenskapliga konsultationer, kompetensutveckling och fortbildning.

CHALMERS BIBLIOTEK
halmers bibliotek svarar
för biblioteks- och informationstjänster till studenter, forskare och lärare på
Chalmers, Göteborgs naturvetenskapliga fakultet
och för IT-universitetet på Lindholmen.
Det är ett offentligt bibliotek som också
är tillgängligt för andra högskolor och för
allmänheten.
Biblioteket erbjuder ett strukturerat nätverk av datoriserade tjänster, ett stort utbud
av information i tryckt och elektronisk form
samt ett stort antal internationella databaser och informationstjänster inom Chalmers ämnesområden. Biblioteket erbjuder
också utbildning i informationskompetens
och kommunikation på svenska och engelska för studenter, forskare och lärare på
Chalmers.
Biblioteket utvecklar och driver redskap
och tjänster för synliggörande, utvärdering
och spridning av högskolans forskningsresultat. Biblioteket erbjuder kreativ arbetsmiljö för alla kunder med läsplatser,
tyst läsesal, lässtudio, grupprum, café och
lunchrum.

C
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ELEKTRONISK PUBLICERING,
PUBLIKATIONSREDOVISNING
OCH ANALYS

teratur har biblioteket också implementerat
en plattform för enstaka e-böcker.

Chalmers bibliotek förvaltar en programvara
med öppen källkod, Scigloo, för publikationsregistrering och fulltextpublicering.
Plattformen används av CPL (Chalmers
Publication Library), som i sin tur levererar
tjänster och data till andra viktiga verksamheter inom och utanför Chalmers.
Under året har biblioteket utvecklat arbetet
med bibliometriska analyser (publikationsanalyser) och har lagt ut ett flertal uppmärksammade rapporter om rankninglistor och
citeringsanalyser på hemsidan. Det nationella samarbetet har intensifierats inom hela
arbetsfältet och biblioteket är representerat
i flera nationella grupper på olika nivåer.

CENTRUM FÖR FACKSPRÅK
OCH KOMMUNIKATION

EFFEKTIV
INFORMATIONSFÖRSÖRJNING

SEMINARIER

Utvecklingen av de elektroniska informationsresurserna pågår kontinuerligt. Av
bibliotekets mediabudget går nu omkring
95 % till elektroniska media. Under året har
ett s k RFID-system implementerats för lån
av böcker, vilket är säkrare och ger högre
självbetjäningsgrad än tidigare system. För
att få säkrare tillgång till bland annat kurslit-

Under 2008 har integrationsarbetet fortsatts, bland annat genom medverkan i kandidatarbetet. Nya studentgrupper, till exempel
en stor mängd internationella studenter, har
tagits emot i de valbara kurserna i fackspråklig engelska. Seminarier har erbjudits för
lärare och doktorander i olika sammanhang,
liksom kurser för lärare som står inför att
undervisa på engelska.
Forsknings- och utvecklingsarbetet har
bland annat omfattat skrivcentrummetodik
och studenthandledning i ett utbyte med California State University i San Bernardino.

Under året har biblioteket arrangerat den
sjätte upplagan av ChaLS (Chalmers Annual Library Seminars), där målgruppen
primärt är högskolebibliotekens medarbetare. Årets tema var ”Att värdera något
ovärderligt”, som handlade om bibliotekens
värde och även om universitetsrankning.
Ytterligare ett seminarium på samma tema
hölls för Chalmers forskare.

”Chalmers – campus
med internationell lyskraft”
är målet för utvecklingen av
Chalmers campusmiljö.

CHALMERS CAMPUS
e satsningar som nu görs på
Chalmers campus handlar
mycket om ökad samverkan
mellan akademi, näringsliv
och det omgivande samhället. Alla projekt präglas av
strävan efter att skapa hållbara campus.
Chalmers måste i praktisk handling visa
att det lever som det lär och vara en inspirationskälla för andra.

D

CAMPUS LINDHOLMEN

Goda mötesplatser är en av nycklarna
till en dynamisk utveckling. På Campus
Lindholmen fortgår planerna på att placera
verksamheter så att sådana mötesplatser
uppstår. Målet är att knyta samman verksamhet inom Lindholmen Science Park
med Chalmers övriga verksamhet, och att
ge ökad synlighet för ”human factor engineering” och entreprenörskap för tillväxt.
Bottenvåningarna i byggnaderna runt Lindholmsplatsen ges ett innehåll och funktion
som planeras för att skapa förutsättningar
för samverkan och interaktion.
CAMPUS JOHANNEBERG

Även på Campus Johanneberg finns planer
på att tydligare integrera näringslivet på
campus. Chalmers har identifierat samhällsbyggnadsområdet som ett sådant där
det finns stor potential att skapa gemensamma strukturer med näringsliv och samhälle på campus. Under året förvärvades
Chalmers Teknikpark, en näringsfastighet
gränsande till södra Campus Johanneberg.
Genom köpet kan Chalmers ta ett mer
sammanhållet ansvar för utvecklingen av
styrkeområden som energi, material och
samhällsbyggnad.
På norra Campus Johanneberg fortsatte
arbetet med att utveckla det gamla sjukhusområdet till en modern och funktionell
campusmiljö. En nyanlagd parkyta mitt på

området i kombination med både rivning
av befintliga byggnader och exploatering
av mark är ett led i detta. Utvecklingsplanerna t o m 2015 innefattar även flytt av
markparkeringar till garage, byggande av
nya studentbostäder och nya mötesplatser
för studenter, forskare och näringsliv.

Vartannat år tillfrågas 650 studenter och
lika många ur personalen hur de upplever
campusmiljön. Årets undersökning visade
en fortsatt positiv trend, vilket innebär att
de som vistas på Chalmers båda campus
blir alltmer nöjda.

HÅLLBART CAMPUS

GreenBuilding, ett av husen på Campus
Johanneberg, är det första ombyggnadsprojekt som blivit GreenBuilding-märkt i
Göteborg, vilket innebär att energianvändningen måste vara 25 % lägre än rådande
normer. GreenBuilding är ett EU-initierat
program för att uppmuntra energieffektivt
byggande.
Chalmersfastigheter miljödiplomerades
för sjätte året i rad. Dessutom utfördes
den första upphandlingsrevisionen i miljöledningssystemet ISO 14001 med positivt
resultat. Själva certifieringen skedde år
2007.

FAKTA CHALMERSFASTIGHETER
2008 (2007)
Chalmersfastigheter AB bildades 1999
med uppgiften att svara för högskolans
lokalförsörjning och lokalplanering. Bolaget
ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB.
Chalmersfastigheter äger en stor del av
fastigheterna på Campus Johanneberg samt
samtliga fastigheter på Campus Lindholmen.
Övriga lokaler som Chalmers bedriver verksamhet i, hyrs in av Chalmersfastigheter från
externa fastighetsägare. Största externa
hyresvärd är statliga Akademiska Hus AB.

CHALMERS LOKALKOSTNADSMÅL

Hyresintäkter: 447 mnkr (426 mnkr)

Chalmers har som målsättning att kostnaden för lokaler från år 2010 varaktigt ska
understiga 14 % av högskolans omsättning.
Under året användes 13,7 % av Chalmers
intäkter till lokalrelaterade kostnader.

Ägda lokaler: 165 000 kvm

ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER
UNDER 2008

Bokfört fastighetsvärde per 31/12:
2 431 mnkr (2 281 mnkr)

Ny enhetlig skyltning har skapats på båda
campus för att skapa tydlighet över hela
Chalmers samt att optimera informationen.
Skyltarna har hämtat sin inspiration från
Göteborgs stads gatuskyltar.
Under året har ett tydligare, säkrare och
bekvämare gångstråk skapats på Campus
Johanneberg, från Aschebergsgatan till
Kemigården. De har naturliga mötesplatser
med bänkar och förbättrad belysning, för att
öka tryggheten på kvällar och helger.

Inhyrda lokaler: 131 000 kvm
Total uthyrningsbar yta: 296 000 kvm
(286 000 kvm), varav uthyrt till
- Chalmers: 210 000 kvm (208 000 kvm)
- Övriga kunder: 86 000 kvm (78 000 kvm)

Investeringar i eget ägda lokaler:
200 mnkr (29 mnkr)
Chalmers lokalkostnad, netto:
315 mnkr (308 mnkr).
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MÄNNISKOR MED
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Chalmers ska leverera forskning och utbildning i världsklass.
Det är förstås omöjligt utan kompetenta och motiverade
medarbetare. Därför jobbar vi målmedvetet för att skapa ett
öppet och kreativitet arbetsklimat som inbjuder till samarbete
över gränserna.
En viktig parameter är utvecklingen av ledarskapet.
Chalmers satsar på att utveckla en ny ledningskultur, med
hjälp av bland annat ett coachande förhållningssätt och en
medveten kommunikationsstrategi. Alla ledare ska erbjudas
återkommande stöd för att befästa sin egen och den gemensamma ledningskompetensen över akademin, i forskningen,
i undervisningen och i överbryggande program mellan
högskolan och samhället.
Chalmers vision om en hållbar framtid innefattar även
ett hållbart arbetsliv, där avsikten är att varje medarbetare
ska få mer tid till kompetensutveckling och engagemang
i den gemensamma arbetsmiljön. Stora ansträngningar
görs för att minska upplevelsen av stress i arbetet och öka
mångfalden och jämställdheten på Chalmers.
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En modell för hela Chalmers
”Efter några år av turbulens och omorganisation vid Kemi- och bioteknik var det 2008 dags att
ta itu med det eftersatta arbetsmiljöarbetet”, berättar institutionens prefekt Krister Holmberg.
”Institutionen gjorde en nystart i arbetsmiljöarbetet och vi som jobbade med frågorna fick
ett tydligt mandat från prefekten”, säger Katarina Hagdahl, arbetsmiljöingenjör på Chalmers,
och fortsätter: ”Mötet tog bara en timme med respektive nyckelperson, så det blev mycket
effektivt. Vi höll ett helikopterperspektiv och sorterade alla frågor på rätt nivå”.
”Vi gjorde en bred ansats att fånga in alla områden som vi skulle jobba vidare med. Det
innebär att vi jobbat väldigt arbetsförankrat. Folk har involverats i frågor som de arbetar med
i vardagen. Det har lett till engagemang och konkreta punkter som verkligen blivit gjorda”,
berättar Anna Ohlson, personalman och den som har drivit processen på institutionen.
”Med relativt små insatser har vi fått ganska mycket konkreta resultat. Det här har alltså
inte tagit mycket tid totalt sett. Så det har inte varit dyrt, utan värt varje krona”, säger Krister.
”Det är nog första gången på Chalmers som vi jobbat så här systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Med hjälp av vår nya modell kan vi jobba systematiskt med berörda personalgrupper utan krångel och byråkrati. Det här kan mycket väl bli en modell för fortsatt arbete på
hela Chalmers”, summerar Katarina, ansvarig för framtagandet av modellen.
Fr v: Anna Ohlson, Katarina Hagdahl och Krister Holmberg.

HÅLLBART ARBETSLIV
halmers har en femårig framsyn vad gäller kompetensförsörjning. I dialoger kring
verksamhetsplaneringen
prövas visioner och personalplaner för hur generationsväxling kan ge relevans och kompetens
för Chalmers framtid.

C

LEDARUTVECKLING

Ledare på Chalmers erbjuds kontinuerligt
utbildningar i kommunikation, coachande ledarskap, personalansvar och juridik. Under
året har även handledningsgrupper för personalansvariga ledare anordnats.
Två program för yngre forskningsledare
(YFO-program) har genomförts. De löper
under ett knappt år och syftar till att öka
insikten kring ledarroller och ge möjlighet
att vara med och forma de akademiska ledningsprocesserna. I ett av programen har
deltagarna coachat de tre vicerektorerna
för initiativen i deras arbete att tillsammans
med institutionsledningarna skapa framtida
starka, öppna och dynamiska forskningsmiljöer på Chalmers.
”Ledarskapsportföljen” är ett instrument
för att utveckla ledarskapet på Chalmers,
ge stöd vid karriärplanering och tjäna som
underlag för att ledningsarbete ska tilldelas
vikt vid befordran och rekrytering. Inom
denna ram startades under hösten ett utvecklingsprogram för en grupp medarbetare
som ska arbeta med ledarstöd mot de olika
ledningsmiljöerna på Chalmers.
JÄMSTÄLLDHET

Under 2008 har arbetet med att föra jämställdhets- och arbetsmiljöfrågorna närmare
varandra utvecklats enligt den jämställdhetspolicy som antogs 2007. Ett exempel
på detta rör verksamhetsplanering, där
olika besluts inverkan på jämställdhet och
arbetsbelastning uppmärksammats, både
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på kort och på lång sikt. Detta synsätt ska
integreras i all planering på Chalmers.
I jämställdhetsarbetet ingår också en
föräldrapolicy som antagits under året.
Chalmers ska vara en föräldravänlig högskola med en positiv attityd till föräldraskap.
I kombination med förmånliga ekonomiska
villkor vid föräldraledighet ska detta bidra till
jämställdhet och göra Chalmers attraktivt
som arbetsplats.
För att förbättra den kvantitativa jämställdheten har en kartläggning inletts vid
alla institutioner på Chalmers för att följa
disputerade forskare, vilka som blir kvar
och vilka som lämnar Chalmers samt att
se hur lång tid det tar för kvinnor och män
att nå tjänster som docent och professor.
Eventuella könsskillnader ska kunna
förklaras.
Rektor är en kvinna och prorektor en man.
Vicerektorsgruppen består av 6 personer
– 4 män och 2 kvinnor. Detta innebär att
könsfördelningen i Chalmers akademiska
ledning är god. Bland prefekterna är 2 kvinnor och 15 män. Trots tre nya prefekttillsättningar under 2008 har denna obalans inte
jämnats ut. Att förändra detta är en viktig
framtida uppgift.
Under 2008 har 8 personer befordrats till
professorer. Av dessa var 7 män (88 %). Av
11 befordrade biträdande professorer var
9 män (81 %). Av befordrade docenter var
45 % kvinnor, 4 av sammanlagt 9. Könsfördelningen förbättras alltså långsamt,
men ännu inte vad gäller professorstjänster.
Chalmers mål är att andelen kvinnor bland
professorer och biträdande professorer ska
uppgå till 15 % år 2010, andelen kvinnliga
docenter och universitetslektorer till 30 %
och andelen kvinnliga forskarassistenter till
35 %. Befordringarna 2008 har inte nått
upp till de uppställda målen.
Under året har sammanlagt 36 personer nyrekryterats till professorer, docenter,

universitetslektorer och forskarassistenter.
Könsfördelningen bland dessa var 14 kvinnor (andel 39 %) och 22 män (andel 61 %).
Nedbrutet till de olika kategorierna handlar
det om 3 professorer som nyrekryterades
under året. Av dem var 1 kvinna och 2
män. Av 8 nyrekryterade docenter var 7
män. Könsfördelningen var betydligt bättre
bland nyrekryterade universitetslektorer
(55 % kvinnor) och nyrekryterade forskarassistenter (44 % kvinnor). Totalt sett är
rekryteringsbasen för framtida docent- och
professorstjänster vid Chalmers god ur
jämställdhetssynpunkt.
Under 2008 har en rad seminarier behandlat frågor om jämställdhet ur olika
aspekter, bland rubrikerna finns kön och
teknik, stress och jämställd rekrytering.
ARBETSMILJÖ

Under perioden 2006–2010 har Chalmers
beslutat att fokusera på fem viktiga mål för
arbetsmiljöarbetet:
• anpassning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddet till den nya
organisationen
• förbättring av arbetsmiljön i byggverksamheten
• utveckling av arbetet kring utövande av
chefskap på Chalmers
• förebyggande av utmattningsdepression
• fortlöpande kompetenshöjning för chefer,
arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud
Större delen av rutinerna för arbetsmiljöarbetet har uppdaterats. Inom brandskyddsarbetet har flera institutioner haft övningar
för att utbilda personal och studenter hur de
ska bete sig vid utrymningslarm. Utbildning
i brandskydd har även givits till de nyblivna
fysikstudenterna.
Tydligheten i rutinerna underlättar det
systematiska brandskyddsarbetet för gemensamma ytor och klargör samordningen

2006

2005

175 (13)
57
(8)
143 (28)
99 (18)
71 (16)
45
(4)
32
(7)
557 (174)

167 (13)
57
(7)
135 (28)
103 (16)
77 (18)
46
(4)
34
(7)
587 (195)

158 (13
65
(8)
133 (24)
111 (16)
78 (17)
45
(3)
37
(9)
623 (193)

150

254

234

250

100

727 (421)

745 (417)

Adjungerade professorer*

2137 (760) 2 137 (743) 2167 (762) 2 245 (755)
46

(2)

29

(3)

30

(3)
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Antal anställda omräknat till heltidstjänster. I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår
bl a amanuens, doktorsbefattning, forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare.
*Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 20–40 % vid Chalmers.

mellan Chalmers och den omgivande verksamheten inom arbetsmiljö/säkerhet.
En ny webbplats innehållande verktyg för
systematiskt arbetsmiljöarbete har skapas
för de programansvariga och studerandearbetsmiljöombuden. På webbplatsen finns
också information samlad om ”vem som har
ansvar för vad” när det gäller studenternas
arbetsmiljö.
En del av arbetsmiljöfrågorna under året
har rört alkoholfrågor. Ett utkast till en ny alkohol- och drogpolicy har tagits fram under
tre arbetsmöten med representanter från
verksamheten samt två konsulter.
En diskussion om bl a arbetsbelastning
har hållits i arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén i juni 2008 utifrån Högskoleverkets rapport ”Frihetens pris – ett gränslöst
arbete”. Frågan har även behandlats aktivt
på institutionerna.
Fortlöpande kompetenshöjning har skett
under 2008 för chefer, arbetsmiljöombud
och studerandearbetsmiljöombud, bl a en
tredagars grundutbildning i arbetsmiljö.
Utbildningen ”ny chef”, där arbetsmiljö är
ett avsnitt, har hållits vid flera tillfällen under
året. En temadag i avfallshantering, som
berörde farligt avfall samt transporter av
sådant, hölls under hösten, liksom en utbildning för föreståndare för brandfarlig vara.
CHALMERS INTERNA MILJÖARBETE

Under 2008 har en ny miljö- och hållbarhetspolicy fastställts. Den fokuserar på
hållbar utveckling inom utbildning, forskning och innovation samt samverkan med
omvärlden.
Dessutom betonas vår strävan att skapa
ett hållbart arbetsliv för studenter och
anställda och att utveckla våra campus.
Chalmers miljöledningssystem har förbättrats med målet att utveckla ett effektivt
system som både stämmer överens med
kärnverksamheten och som innebär anpassning till en erkänd standard.
Flera fortbildningsinsatser har genomförts, bl a seminarier om hållbar konsumtion
för Chalmers beställare. Temadagen ”Rent
hus” fokuserade på Chalmers avfallshante-
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ring. Alla miljödiplomerade verksamheter
deltog i fortbildningen ”Vad gör din Chalmerskollega för miljön”, där flera projekt
inom hållbar utveckling presenterades.
Under hösten invigdes Terminal campus
Lindholmen, som med hjälp av två elfordon
distribuerar post och gods på Campus
Lindholmen samt transporterar avfall från
soprummen till terminalens miljöstation. Terminalen är resultatet av ett samarbete med
bl a Trafikkontoret i Göteborg, Älvstranden
Utveckling och flera skolor för att förbättra
trafiksituationen på campus och skapa en
bättre närmiljö.
SÄKERHET

Riskanalyser har genomförts på flera nivåer
inom Chalmers under 2008, bl a en inventering av särskilt skyddsvärda verksamheter.
Inventeringen utgick från de verksamheter/
områden där Chalmers har spetskompetens inom forskningen och där förlust av
information kan förorsaka stora ekonomiska
konsekvenser (t ex förlust av idéer, avkastning av forskningsprojekt samt skada på
varumärket Chalmers).
Räddningstjänsten har informerats om
Chalmers verksamheter, byggnader och
lokaler med inriktning på räddningsinsatser
i händelse av olyckor, speciellt lokaler och
verksamheter med särskilda krav.
Chalmers har tillsammans med Göteborgs universitet inbjudits att delta i Göteborgs Stads krissamordningsgrupp, där
representanter från kommunala, statliga
och regionala aktörer ingår. Gruppen är inte
operativ, utan är ett nätverk för samordning
av resurser och informationsutbyte.
INTERNATIONELLT LÄRARUTBYTE

Under 2008 vistades 25 (25) Chalmerslärare utomlands, varav 7 i USA och 7 i EU.
Vistelser i dessa områden minskade till
förmån för andra delar av världen. Antalet
inresande lärare ökade 2008 till 55 (50),
varav 9 från USA och 21 från EU. Det innebar ett ökande antal från dessa områden,
medan antalet besökande lärare från andra
områden minskade.
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PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2008
2007

Pr

PERSONAL, ANTAL
Totalt (därav kvinnor)
2008
Undervisande och forskande personal
Professorer
174 (13)
Biträdande professorer
60
(9)
Docenter
142 (29)
Universitetslektorer
102 (23)
Forskarassistenter
66 (18)
Tekniklektorer
49
(6)
Universitetsadjunkter
30
(8)
Doktorandtjänster
550 (181)
Annan undervisande och
269 (68)
forskande personal

PERSONAL

Chalmers hade 2 247 anställda per 31 december 2008, fördelade på 2 137 heltidstjänster (lika många som 2007).
Doktoranderna minskade med 7 personer
under året. Andelen kvinnor ökade till 33 %
(31 %). Antalet industridoktorander var 191
(191). Antalet forskarassistenter minskade
till 66 (71), medan andelen kvinnor ökade
till 27 % (22 %). Under året har 23 forskarassistenter anställts, 10 har befordrats
till universitetslektor/docent och 18 har
slutat utan att nå befordran vid Chalmers.
Minskningen av antalet doktorander och
forskarassistenter reducerar rekryteringsbasen som behövs för att möta förestående
pensionsavgångar.
Den administrativa personalen ökade
med 3 män, vilket är en positiv utveckling i
denna personalkategori. Antalet tekniker är
minskande, vilket delvis är en naturlig följd
av nya arbetssätt. Bland tekniker ingår ITpersonal, där en planerad minskning skett
med 4 personer.
Personalomsättningen under 2008 uppgick till 4,7 % av antalet fast anställda. Det
är i nivå med 2007. Av de som slutat har en
tredjedel avgått med pension.
Beslutet att genomföra rekrytering och
befordran med en central anställningskommitté (AK) har åtföljts av en kartläggning och
förändring av den administrativa processen
inom AK och av för- och efterprocessen på
institutioner och avdelningar. Målet är att
åstadkomma kvalitetshöjning och effektivisering av processerna samt att minska
dubbelarbete och ledtider.
AK har under 2008 genomfört utlysning
och rekrytering av åtta professorer, vilket är
ett ovanligt högt externt tillskott. Kommittén
har även haft två seminarier – ett på temat
”jämställd rekrytering” och ett på temat
”direktrekrytering kontra annonsering”.
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NYA PROFESSORER – NY KUNSKAP
PROFESSORER

ADJUNGERADE PROFESSORER

Jens Nielsen,
Systembiologi.
Tillträdde 08-01-01.

Lisbeth Olsson,
Bioprocessteknik.
Tillträdde 08-01-01.

Måns Henningson,
Teoretisk fysik.
Tillträdde 08-02-01.

Gabriele Ferretti,
Teoretisk fysik.
Tillträdde 08-02-01.

Patrik Jonsson,
Operation and Supply
Chain Management.
Tillträdde 08-04-01.

Magnus Skoglundh,
Katalys.
Tillträdde 08-05-01.

Itai Panas,
Teoretisk kemi.
Tillträdde 08-05-01.

Mats Andersson,
Polymerkemi.
Tillträdde 08-06-01.

Stig Franzén,
Människa-maskininteraktion.
Tillträdde 08-03-01.

David Simpson,
Globala miljömätningar
och modellering.
Tillträdde 08-06-01.

Irene Yu-Hua Gu,
Signalbehandling.
Tillträdde 08-06-01.

Alexander Styhre,
Industriell verksamhetsutveckling.
Tillträdde 08-06-17.

Jari Kinaret,
Fysik.
Tillträdde 08-09-01.

Vitaly Shumeiko,
Teoretisk fysik.
Tillträdde 08-12-01.

Bengt Wittgren,
Farmaceutisk polymerkemi.
Tillträdde 08-10-01.

Erik Fridell,
Marin miljöteknik.
Tillträdde 08-10-01.

Yueqiang Liu,
Elektromagnetik.
Tillträdde 08-11-01.

Michael Regan,
Fordonssäkerhet.
Tillträdde 08-12-01.

Sten Ljungström,
Vetenskapskommunikation
med inriktning molekylfysik.
Tillträdde 08-01-01.

Roberto Crocetti,
Träbroar.
Tillträdde 08-01-01.

Anders Rindby,
Fysik, särskilt tillämpad
röntgenmikroananlys.
Tillträdde 08-01-01.

Fredrik Nilsson,
Arkitektur.
Tillträdde 08-07-01.

CHALMERSMEDALJÖRER 2008

Fr v: Per-Olof Nilsson, Erikka
Adler, Bert-Inge Hogsved

Chalmersmedaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans
verksamhet och utveckling. Under året har den tilldelats:
Fysikprofessorn Per-Olof Nilsson för att mer än de flesta ha bidragit till att öka intresset för
natur- och teknikvetenskap hos unga människor.
Erikka Adler, vd för de Adlerbertska stiftelserna, för att under de senaste åren framgångsrikt
ha arbetat för att forskningsstiftelsen helhjärtat satsat på forskning inom hållbar utveckling och delat
ut betydande summor till forskning inom detta område vid Chalmers och Göteborgs universitet.
Entreprenören och företagsledaren Bert-Inge Hogsved för att bl a som medlem av Chalmers
styrelse på många sätt ha bidragit till Chalmers utveckling och i sitt engagemang för entreprenörskap medverkat till en av Chalmers viktigaste uppgifter – att se till att kunskap kommer till nytta.

KONSTNÄRLIG
PROFESSOR
Foto: Mateusz Pozar.

GÄSTPROFESSOR

Peter Docherty,
Kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Tillträdde 08-01-01.

Ana Betancour,
Stadsgestaltning.
Tillträdde 08-01-01.

NYREKRYTERINGAR / BEFORDRINGAR
Män

2008
Kvinnor

Män

2007
Kvinnor

Män

2006
Kvinnor

Professorer1
Biträdande professorer
Docenter
Lektorer
Forskarassistenter

10
12
12
6
14

2
3
4
5
9

10
6
10
5
11

2
3
4
3
4

26
6
5
1
12

2
1
1
1
4

Totalt

54

23

42

16

50

9

1

Under åren 2005–2008 är andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer 9 %

MILJÖDIPLOMERING 2008
KUNGLIG MEDALJ TILL REKTOR
Chalmers rektor Karin Markides tilldelades i juni 2008
H M Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band
för betydelsefulla insatser för teknisk utbildning och forskning.
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Arkitektur, Kemi- och bioteknik, Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum, Administration och service, Chalmers bibliotek och
Chalmersfastigheter har blivit omdiplomerade av Göteborgs
miljöförvaltning. Chalmersfastigheter är även miljöcertifierad
enligt ISO 14001.

Män

14
5
9
6
8
42

2005
Kvinnor

0
1
3
1
4
9

LEDNING & ORGANISATION
halmers verksamhet är organiserad i 17 institutioner och
ett mindre antal profilerade
paraplyorganisationer som
ger synlighet för tvärdisciplinära centrumbildningar
och forskningsprojekt inom respektive
profilområde.
Chalmers tekniska högskola AB ägs av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Stiftelsen förvaltar stiftelsekapitalet och
utser högskolestyrelsen, som svarar för
övergripande planering och uppföljning av
högskolans verksamhet. Under högskolestyrelsen svarar rektor (tillika verkställande
direktör) för den samlade verksamheten.
I högskolans strategiska ledning ingår
förutom rektor också prorektor och vicerektorer. Prorektor och två vicerektorer svarar för
Chalmers initiativ: Material och bio, System
och miljö och Industri och kommunikation.
Härutöver finns vicerektorer för grundutbildningen, forskarutbildningen, rekry tering
samt näringslivsrelationer. Rektor svarar tillsammans med sitt kansli för övergripande
strategifrågor för att utveckla högskolan samt
samordnar och följer upp verksamheten.
Chalmers initiativ är en långsiktig strategi
för hur Chalmers utbildning och forskning
genom ökad samverkan över gränser ska
möta framtidens globala utmaningar och
möjligheter. Den utgår från att Chalmers
spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen
och visar vägen mot visionen: ”Chalmers –
för en hållbar framtid”.
Frågor av strategisk betydelse bereds
genom möten med högskolans prefekter,
företrädare för vissa centrumbildningar,
studentkåren, dotterbolag och associerade
organisationer respektive chefer för stabsoch serviceenheter. Verksamheten styrs
genom processer, där ärenden av genom-

C

gripande natur förädlas genom perspektiv
från olika delar av verksamheten.
Fakultetsrådet är ett självständigt representativt organ för fakulteten och behandlar
verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett
akademiskt perspektiv. Ann-Sofie Sandberg, professor i Livsmedelsvetenskap på
Institutionen för kemi- och bioteknik, utsågs
till ny ordförande i fakultetsrådet för en
treårsperiod.
UTBILDNINGENS STYRNING

Vicerektor för grundutbildningen ansvarar
på uppdrag av rektor för Chalmers grundutbildning. Som ledningsgrupp till vicerektor
finns Grundutbildningsnämnden (GUN), där
lärare, administratörer och studenter ingår.
Dessa representerar fyra ”linjer” – beställarorganisation, institutioner, administration
och service samt studenter. GUN ansvarar
för planering av grundutbildningen och beställer den från institutionerna.
Vicerektor för forskarutbildningen ansvarar på uppdrag av rektor för forskarutbildningen. Inom forskarutbildningen har forskarutbildningsnämnden (FUN) i uppdrag
att styra och samordna forskarutbildningen,
som sedan bedrivs vid institutionerna.

område. GMV är skyltfönstret för miljövetenskap, där energi och hållbar utveckling
har en naturlig hemvist. Inom kemi och fysik
finns ett nära samarbete med Göteborgs
universitet – i fysik inom ramen för Fysikcentrum i Göteborg.
Vid varje institution finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och
en extern ordförande som ska höras i frågor
av strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för
institutionernas operativa ledning. Prefekterna biträds av pro- och viceprefekter samt
en administrativ chef.
Vid Chalmers bibliotek finns litteratur och
tidskrifter inom högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket leds av en bibliotekschef, som till sitt stöd har ett biblioteksråd.
Onsala rymdobservatorium är en nationell forskningsanläggning som förvaltas av
Chalmers.
Chalmers lokal- och fastighetsfrågor är
samlade inom Chalmersfastigheter AB.
Inom Administration och service samlas
gemensamma stabs- och servicefunktioner som ger stöd och service inom en rad
områden till högskoleledning, institutioner,
anställda och studenter.
CENTRUMBILDNINGAR

INSTITUTIONER OCH
ÖVRIGA ENHETER

Genomförandet av utbildning och forskning
sker inom forskargrupper av varierande
storlek vid de 17 institutionerna. Institutionerna Matematiska vetenskaper, Data
och informationsteknik och Tillämpad IT
samt Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) är organisatoriskt samverkande
med Göteborgs universitet.
IT-universitetet är en med Göteborgs universitet gemensam satsning för utbildning
och forskning inom informationsteknologins

För att ge synlighet och drivkraft åt verksamheter som går över traditionella ämnesgränser
samt för samverkan med näringsliv och offentlig sektor finns ett betydande antal centrum
vid Chalmers. Centrumbildningarna uppvisar
en avsevärd bredd, både i form och inriktning,
och de utgör dynamiska mötesplatser, som
när de samverkar ger tydlig profilering och attraktionskraft till Chalmers. De fyller en väsentlig funktion för forskning, utbildning och/eller
samverkan med det omgivande samhället.
Organisatoriskt är flertalet centrumbildningar
inplacerade vid någon institution.

Högskolestyrelsen
REKTOR, PRO- OCH VICEREKTORER

Karin Markides, rektor och vd med ansvar för
den övergripande strategin
Stefan Bengtsson, prorektor med ansvar för
initiativet Material och Bio
Alf-Erik Almstedt, vicerektor med ansvar för
forskarutbildning
Lisbeth Birgersson, vicerektor med ansvar för
planering av rekryteringar, docentutnämningar
och befordringar
Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för
näringslivsrelationer, innovationssystem samt
kompetenscentrum och uppdragsutbildning
Anna Dubois, vicerektor med ansvar för initiativet
Industri och Kommunikation
Sven Engström, vicerektor med ansvar för grundutbildning, pedagogik och grundutbildningens
samverkan med skola och näringsliv
John Holmberg, vicerektor med ansvar för
initiativet System och Miljö

Internrevision
Rektors kansli
Pro- och vicerektorer

Bibliotekschef
Bibliotek

Prefekt
17 institutioner

Rektor / vd

Administrativ
direktör
Administration
och service

Fakultetsråd

Grundutbildning

Föreståndare
Onsala rymdobservatorium

Organisationsschema koncernen, se sid 70.
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Chalmers spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen och visar vägen mot
en vision om en hållbar framtid. Genom kreativa möten, ökad dynamik och
samverkan mellan olika forskningsområden skapas ny och spännande
kunskap. Drivkraften i det gränsöverskridande arbetet finns hos forskare
och forskargrupper vid institutionerna.
På de följande sidorna presenteras våra institutioner och ett urval av alla
de forskningsprojekt som bedrivs i egen regi eller i samverkan med svenska
och internationella partners inom akademi, näringsliv och samhälle.
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Studenter från Chalmers
Arkitekturs masterprogram Design for
Sustainable Development
genomförde ett Reality
Studioprojekt i Zanzibar
Stone Town, där studenternas förslag ställdes
ut för kommentarer från
stadens invånare.

Malin Mirsch, student i
programmet arkitetektur och
teknik studerar en husmodell.
Foto: Ulf Janson.

Foto: Jaan-Henrik Kain.

ARKITEKTUR
rkitekturinstitutionens verksamhet utvecklas för att i
linje med visionen stödja utvecklingen av arkitektur och
samhällsbyggnad med hög
konstnärlig och vetenskaplig
kvalitet, teknisk förfining och i linje med hållbar
utveckling.

A

INITIATIVSEMINARIER

Institutionen för arkitektur har under 2008 varit
värd för tre av Chalmers initiativseminarier:
• Evolution of Sustainable Human Settlements
(9–10 april), dagar med fokus på det hållbara
samhällsbyggandet ur ett globalt respektive
ett regionalt perspektiv.
• Visualisation – a global language (22–23
april), dagar som behandlade dagens användning av visualisering tillsammans med nya
strömningar och forskningsfördjupning.
• Teknik och byggande för en åldrande befolkning (15–16 oktober), ett seminarium
som behandlade hälsa, transporter, boende,
byggande och kommunikation.
Läs mer om Chalmers initiativseminarier på
sidan 9.
NORDISK-BALTISK KONFERENS

Den nordisk-baltiska konferensen Architectural
Inquiries (24–26 april) arrangerades av Institutionen för arkitektur tillsammans med Föreningen Nordisk Arkitekturforskning, Nordiska
Arkitekturakademin, Formas och Sveriges
Arkitekter. Konferensen behandlade teorier,
metoder och strategier i nutida nordisk arkitekturforskning. Konferensen samlade cirka
110 deltagare, även utomnordiska, och innebar
en bred översikt över traditioner och förnyelsetendenser inom forskningsmetodik och
teoribildning. Den visade också på Norden som
en stark arena för arkitekturforskning.
UN-HABITAT SAMARBETE

Sedan 2005 har Chalmers Arkitektur utvecklat ett samarbete med UN-HABITAT (United

52

Nations Human Settlements Programme) inom
ramen för Lake Victoria Higher Education Initiative (LVHED) inom masterutbildning, forskarutbildning och kapacitetsbyggande. Fokus
har legat på arbete i Lake Victoria-regionen i
Östafrika. 2008 genomfördes en masterkurs
med svenska studenter på Zanzibar i Tanzania.
Under oktober var tre gästlärare från kenyanska
universitet engagerade i masterprogrammet
Design for Sustainable Development, finansierat
av Linnaeus Palme-programmet för internationellt utbyte. Institutionen har också antagit tre
doktorander från Kenya och Tanzania samt
hållit en rad seminarier under LVHED Seminar
Week. Nära kontakter har knutits med två kenyanska universitet – University of Nairobi och
Maseno University. Slutligen har samarbetet
med UN-HABITAT utvecklats till att Chalmers
blivit ett ”UN-HABITAT Partner University”, vilket
manifesterades under World Urban Forum IV i
Nanjing i Kina. Under 2009 kommer samarbetet
att fördjupas i samverkan med UN-HABITAT:
• Studenter kommer att resa till Kisumu vid Viktoriasjön och en regional forskarskola i hållbar
stadsutveckling kommer att initieras.
• Uppbyggnaden av en ny skola för design och
planering vid Maseno University kommer att
stödjas.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Hans Lindgren
Forskningsområden:
Arkitekturens tektonik
Arkitekturens teori och historia
Arkitekturens tillämpningar
Designtänkande och innovation
Hållbar utveckling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

0
5

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

4

Refereegranskade konferensbidrag

7

Antal helårsstudenter

512

Antal anställda

67

Intäkter (mnkr)

75

SVENSK-KINESISK STUDENTTÄVLING

Cities Beyond Oil är exempel på ett internationellt samarbete inom grundutbildningen. Arkitektstudenter från masterkursen Urban Design &
Development deltog tillsammans med studenter
från Göteborgs universitet i en arkitekttävling
om framtidens hållbara samhälle. Tävlingen,
som avgjordes i Shanghai i augusti, lockade
12 olika lag från inbjudna arkitektskolor i Kina
och Sverige. En internationell jury delade in de
tolv tävlingsbidragen i tre bedömningsgrupper.
Studentlaget från Chalmers och Göteborgs
universitet kom på en delad andraplats. Prisutdelningen ägde rum på World Urban Forum 4 i
Nanjing i Kina i november, där den internationella
juryn företräddes av chefen för UN-HABITAT.

CITIES BEYOND OIL
Chalmersstudenterna Per Blomqvist och
Chelsey Laird tillsammans med en grupp
studenter från Göteborgs universitet kom på
delad andraplats i arkitekttävlingen Cities
Beyond Oil.
Foto: Ulla Regestad.

Skred på Orust 2006, troligen
förorsakat av nederbörd.
Foto: Mats Christiansson, Vägverket.

Vid institutionen utvärderas nya
mikrobiologiska metoder för att
säkra dricksvattenförsörjningen
i ett förändrat klimat.

BYGG- OCH MILJÖTEKNIK
orskningen vid Institutionen för
bygg- och miljöteknik omfattar
byggande i samhället, till exempel
hus att bo i, vägar att färdas på
och vatten att dricka. Forskningen innefattar allt från planering
till drift med hänsyn tagen till miljö, energi och
ekonomi.

F

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

Avdelningen för Construction Management
arbetar för närvarande med ett VINNOVAprojekt, som undersöker förutsättningarna för
lärande som kan skapa kollektiva kompetenser
i projektintensiva organisationer. Målet är att
i samverkan med praktiker utveckla metoder
och verktyg för att förbättra kommunikationen
och förändra inrotade attityder och tänkesätt
på arbetsplatser. Under 2008 har två företag
deltagit i projektet och ytterligare tre kommer
att inkluderas under 2009. Preliminära resultat
visar tydligt, att det är nödvändigt att företag tar
de psykosociala konsekvenserna av organisationsförändringar på allvar, eftersom dessa ofta
skapar negativ energi som kan få långsiktiga
och svårhanterliga effekter.
KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN
PÅ BYGGNADER

I Sverige har de senaste 10–15 åren varit milda
och nederbördsrika jämfört med tidigare. De
senaste årens trend stämmer överens med
scenarier för klimatförändringar från Rossby
Centre vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Det innebär att byggnader och konstruktioner förmodligen kommer
att utsättas för ändrade klimatförhållanden i
framtiden, vilket medför att prognoserna som
beskriver byggnaders beständighet, inneklimat
och energiförbrukning måste justeras.
Avdelningen för byggnadsteknologi har i
samarbete med SMHI startat ett forskningsprojekt, som syftar till att analysera hur framtida klimatförändringar påverkar byggnader,

konstruktioner och ingående material. Ett av
de viktigaste projektmålen är att beskriva hur
befintliga byggnader kommer att reagera ur
ett fukt- och värmeperspektiv utifrån framtida
klimatscenarier. Med denna information som
grund kan föreskrifter för nya byggnadskonstruktioner tas fram, där hänsyn till komfort,
krav på underhåll och ingående materials hållbarhet beaktas. Resultaten kommer att utgöra
grundmaterial för ytterligare forskningsinsatser
som syftar till att möjliggöra nya konstruktionslösningar och användning av nya material.

FAKTA OM INSTITUTIONEN

Licentiatexamina
Doktorsexamina
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FORSKNING OM SKRED OCH KLIMAT

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

34

För att bevara och utveckla den byggda miljön
i framtiden måste man kunna hantera påverkan
från ett förändrat klimat, till exempel avseende
markutnyttjande, grundläggning av hus och
vägar, risk för översvämningar och föroreningsspridning. Skredsäkerhet är ett exempel där
kunskaper och forskning inom hydrologi, hydrogeologi och geoteknik är nödvändiga för att
tackla effekterna av klimatförändringar.
Avdelningen för geologi och geoteknik
arbetar sedan ett par år med projekt kring
skredrisker kopplade till klimatförändringar.
Forskningen bedrivs längs två huvudspår, dels
hur mycket riskerna ökar med ökad nederbörd,
dels hur man utför skredförebyggande åtgärder
tekniskt och ekonomiskt optimalt. Frågeställningarna är ämnesövergripande varför en stor
del av arbetet bedrivs i nära samarbete med
andra organisationer som Statens geotekniska institut, SMHI och Sveriges geologiska
undersökningar.
Ett uppdrag som tangerade avdelningens
egentliga verksamhet var att utreda det spektakulära skredet i Munkedal år 2006, då E6
rasade efter en mycket regnig höst. Frågan var
om regnet, och därmed raset, var en följd av
klimatförändringar. Slutsatsen av utredningen
var dock att det den gången inte var regnet som
var orsaken utan mänsklig verksamhet.

Prefekt:
Carl-Eric Hagentoft, t o m 2008-09-30
Lars O Ericsson, tf 2008-10-01 – 12-14
Ulf Jarfelt, fr o m 2008-12-15
Forskningsavdelningar:
Construction Management
Byggnadsteknologi
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik

Refereegranskade konferensbidrag
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CESA är ett IT-studentprojekt som syftar till att öka
datorkunskapen på utsatta
skolor i Sydafrika. I augusti
2008 sattes ca 200
datorer, skänkta av partners från näringslivet, upp
på 20 olika skolor i området
KwaZulu-Natal.

Schematisk illustration av mönster
från ett embryo under utveckling.
Datoranalys av ett nätverk som
representerar proteiners samverkan i jäst. Proteiner med liknande
funktion och lokalisering i cellen
tenderar att samlas i kluster.
Möjliga funktioner för okända
proteiner kan förutspås utifrån
kända funktioner hos proteiner
de samverkar med.

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
ata- och informationsteknik
är en mycket internationell
institution med en dynamisk
forskningsmiljö. Forskningen
spänner över hela spektrumet
från teoretisk underbyggnad
till utveckling av tillämpade system. Det finns
ett omfattande nationellt och internationellt
samarbete med andra universitet/högskolor
och med industrin. Institutionen är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet,
där universitetsdelen ingår i IT-universitetets
fakultet.

D

PROGRAMMERINGSLOGIK

Institutionens forskning i programmeringslogik
går tillbaka till början av 1980-talet. Gruppen
har haft en internationellt ledande roll inom
grundforskning, men har även bidragit med
nydanande implementeringar av bevissystem
och programspråk baserade på typteori.
Under 2008 har en av programmeringslogikgruppens medlemmar, professor Thierry
Coquand, tilldelats Kurt Gödel Centenary Research Prize Fellowship på 120 000 dollar för
sin nyskapande forskning inom matematikens
grundvalar. Hans arbeten befinner sig i gränslandet mellan matematisk logik och teoretisk
datavetenskap. Han belönas i första hand för
sina bidrag till grundvalsforskning inom dessa
områden, även om hans idéer dessutom haft
stort inflytande inom mer tillämpade områden
av datavetenskapen.
Ett annat uppmärksammat forskningsbidrag är det nya programspråket Agda, som
utvecklats och implementerats av Ulf Norell,
nybliven doktor och en av gruppens yngre
medlemmar. Agda används bland annat av
japanska hårdvarutillverkare och gruppens
japanska samarbetspartner AIST (Advanced
Institute of Industrial Science and Technology)
för CPU-specifikationer och testning av en
processor.
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DATALOGISK SYSTEMOCH SYNTETISK BIOLOGI

Systembiologi är studien av en organism, betraktad som ett integrerat och interagerande nätverk
av gener, proteiner och biokemiska reaktioner
som ger upphov till liv. Byggstenarna i biologisk
aktivitet (gener, proteiner etc) fungerar nästan
aldrig ensamma. De interagerar med varandra
och med andra molekyler på strukturerade, men
mycket komplexa sätt. Systembiologi handlar
om att förstå dessa komplexa interaktioner,
eftersom de är nyckeln till att förstå liv.
Syntetisk biologi är ett spirande område med
målet att konstruera nya användbara livsformer
av redan förekommande komponenter, såsom
gener och proteiner. Datalogi handlar i grund
och botten om hur komplexa informationssystem kan sättas samman genom interaktion mellan enkla komponenter, i detta fall elektroniska
kretsar, mjukvara etc.
Det finns grundläggande likheter i filosofi
och metoder mellan dessa två områden som
kan vara till ömsesidig nytta. System- och syntetisk biologi har utsikter att ge grundläggande
bidrag till att förbättra människors villkor, alltifrån
förståelse av sjukdomar och upptäckt av nya
mediciner till att utveckla alternativa bränslen
och artificiella kolbindande växter. Den nybildade forskargruppen i datalogisk systembiologi
arbetar med att utforska dessa förhållanden
närmare. Pågående forskning omfattar:
• att dra slutsatser om genetiska kontrollnätverk och deras tillämpningar inom klinisk
medicin
• Bayesianska nätverksmodeller av signalvägar
och parameterskattning
• stabilitet och pålitlighet hos oscillerande
komponenter
• identifikation av hubbar och andra strukturer
i nätverk av samverkande proteiner
• modellering av biologiska system med verktyg
från processkalkyl
• system- och syntetisk biologi för klimat förändringar.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
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Birgit Brunklaus har i sin
avhandling använt en
livscykelanalysmetod för
att studera byggnaders
miljöpåverkan.
Sylvain Zapata, Anders
Åkerström och Johannes
Andersson på masterprogrammet Electric Power
Engineering utvecklar ett
system med en elektrisk
navmotor till en elcykel.

ENERGI OCH MILJÖ
erksamheten vid Institutionen
för energi och miljö täcker
ett brett fält inom energi
och miljö/hållbar utveckling
samt komplexa system med
både teori och tillämpningar
– från global skala till industri-, byggnads- och
produktskala.

V

ATTRAKTIVA MASTERPROGRAM

Ett av institutionens mest angelägna uppdrag är
att ansvara för och driva fyra av Chalmers masterprogram. Via dessa erbjuder institutionen
ett stort antal infallsvinklar på den idag allt mer
brännande frågan om hur man på ett effektivt,
miljövänligt och konkurrenskraftigt sätt ska
kunna möta de miljö- och resursbegränsningar
som samhället står inför.
Masterprogrammet Sustainable Energy
Systems är nytt sedan ett år tillbaka. De övriga
tre programmen, Electric Power Engineering,
Environmental Measurements and Assessments, Industrial Ecology – for a Sustainable
Society, omformades och lanserades 2007.
Masterprogrammen är utvecklade i nära
samarbete med industrin och är ett av de
viktigaste forumen för spridning av den egna
forskningen.
FORSKNING MED NÄRA ANKNYTNING
TILL UNDERVISNINGEN

Torbjörn Lindholm, forskare och lärare inom
masterprogrammet Sustainable Energy Systems, lägger stor vikt vid högskolans ansvar
att både ta fram ny kunskap och att förmedla
den kunskap som redan finns. Han använder
sig både av sin mångåriga allmänna erfarenhet inom installationsteknik och av sin egen
forskning inom luftbehandling för att få ut kunskapen i praktisk användning i undervisningen.
Utmaningen är att förmedla forskningen med
en lagom balans av bredd och djup.

METODER FÖR ANALYS
OCH UTVÄRDERING

Analys- och utvärderingsmetoder är något
som institutionen både undervisar om i sina
masterprogram samt använder och utvecklar
i sin forskning.
Ett exempel är livscykelanalys som använts
av Birgit Brunklaus i hennes avhandlingsarbete om byggnaders miljöpåverkan. Byggnader ger upphov till miljöproblem över hela
livscykeln. För att minska denna påverkan
används ofta tekniska åtgärder med fokus
på energi i företag. Miljöproblem handlar
emellertid inte bara om energi, utan även om
försurning, övergödning, radioaktivt avfall
och global uppvärmning. Birgit Brunklaus har
studerat hur organisering av tekniska åtgärder
och det dagliga arbetet i företag leder till inverkan på miljön. Hennes arbete visar att det
är möjligt att minska miljöeffekterna om man
organiserar med hänsyn till byggnaderna och
deras fysiska flöden.
Ett annat exempel är s k pinchteknik, en
metod att bedöma möjligheter till ytterligare
energiåter vinning. Det har Erik Axelsson använt sig av i sitt doktorsarbete om energiexportpotentialen från sulfatfabrik och dess
resulterande minskningar i koldioxidutsläpp.
Tillverkning av pappersmassa och papper är
energikrävande processer. I sulfatbruk används
huvudsakligen värmeenergi i form av ånga i
processen. Ångförbrukningen kan minskas
genom att värme i processen återanvänds mer
effektivt. Besparad ånga från ett enda bruk kan
användas för att öka elproduktionen med ca
120 miljoner kWh/år, vilket motsvarar hushållsel
för ca 18 000 villor. Alternativt kan 430 miljoner
kWh/år biobränsle exporteras. Erik Axelsson
visar att den totala potentialen för minskningar
av koldioxidutsläpp i samhället kan uppgå till
0,5–3,1 miljoner ton per år, om energiexporten
från Sveriges alla sulfatbruk i snitt är lika stor
som de undersökta modellbrukens. Det är i
samma storleksordning som målet för hela
Sverige för perioden 2008–2012.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Lennart Vamling
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PRISADE FÖR UNDERSÖKNINGAR
INOM INSTALLATIONSTEKNIK
Forskare från Chalmers kammade hem
hela potten när Energi- och Miljötekniska
Föreningens årliga stipendier delades ut vid
föreningens årsmöte i april. Vinnare av stora
priset på 50 000 kr blev Katarina Heikkilä,
som doktorerat vid Installationsteknik för
avhandlingen ”Environmental Assessment of
Air-conditioning Systems”. Det lilla priset på
20 000 kr gick till Karl Andersson och Tommy
Chiaussa, som erlagt civilingenjörsexamen
vid Installationsteknik, för arbetet ”Livscykelkostnadsanalys av småhus – en jämförelse av
Boverkets energikrav och ett lågenergihus”.
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Professor Göran Nyman
med en provkammare
där man testar det nya
plastmaterialet som visat
oväntat goda egenskaper
för att hindra markradon
att komma in i bostäderna.
Simulering av skapelse av
en Higgs boson vid LHC
(Large Hadron Collider
i Cern).

FUNDAMENTAL FYSIK
nstitutionen för fundamental fysik omfattar tre forskargrupper inriktade på såväl
experimentell som teoretisk kärnfysik,
teoretisk elementarpartikelfysik med
inriktning på gaugeteorier och sträng/
M-teori samt matematisk fysik med inriktning på geometriska eller algebraiska aspekter
av sträng/M-teori.

I

NYA MÖJLIGHETER MED LHC

Att försöka förstå naturens fundamentala
krafter på ett enhetligt sätt har varit en av
drivkrafterna för teoretiska fysiker under de
senaste decennierna. Forskningen har vunnit
framgångar genom konstruktionen av en teori
kallad ”standardmodellen”, som går ett långt
stycke på vägen mot unifiering av alla kända
fundamentala krafter utom gravitation. Institutionen för fundamental fysik har spelat en
aktiv roll för många avgörande framsteg inom
detta område.
Allmänt anses det att radikalt nya idéer krävs
för att få ännu djupare förståelse för naturens
fundamentala lagar. Forskningen vid institutionen har fokuserat på en sådan mycket lovande
idé, nämligen existensen av ett nytt slags symmetri i naturen kallad ”supersymmetri”. Efter
många års väntan ges nästa år möjlighet att
testa dessa idéer vid den stora ”hadronkrockaren” (Large Hadron Collider, LHC) i Genève.
I LHC krockas strålar av protoner med energier
mycket större än vad som tidigare varit möjligt.
Avsikten är att försöka återskapa de partiklar
som förutsägs av de olika teorierna, och således testa de möjliga alternativen.
Upptäckten av supersymmetri vid LHC skulle
innebära ett gigantiskt steg mot förenandet av
alla fundamentala krafter och skulle erbjuda
troliga kandidater till universums mörka materia.
Den skulle också innebära ett starkt stöd för
strängteorin, ett ännu djärvare försök till unifiering, som flera medlemmar av institutionen
bidragit till att utveckla.
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FORSKNING KRING
RADONEXPONERING

Stor medial uppmärksamhet har rönts för undersökningar av potentiella skydd mot markradon. I ett kandidatarbete utfört i samarbete
med Göteborgsföretaget Klimatzonen AB har
ett plastmaterial uppvisat oväntat goda egenskaper. Långtidsmätningar, tester med andra
material och alternativa metoder förestår.
Radonförekomst i inomhusmiljön är hälsovådlig eftersom radioaktiv radongas blandas
med inandningsluften och därför kan komma
ner i lungorna och leda till lungcancer. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) uppskattar att
antalet dödsfall i Sverige orsakade av radon
uppgår till ca 400 per år, dvs lika många som
antalet dödsfall i trafiken. Socialstyrelsens nya
riktvärde på 200 Bq/m3 kräver mätningar i mer
än 2 miljoner bostäder före år 2020.
I samklang med Chalmers strategi att utveckla teknologi för hållbar utveckling har inom
Subatomär fysik ett arbete inletts för att bygga
upp ett radoncentrum med inriktning på inomhusmiljö i allmänhet och radonproblematik i
synnerhet. Gedigen kompetens i kartläggning
av radonförekomst finns vid forskargruppen
som har omfattande experimentell erfarenhet
vid världsledande acceleratorlaboratorier. Ett
tvärvetenskapligt kompetenscentrum eftersträvas med bas i en forskarskola omfattande
discipliner som kärnfysik, miljömedicin, geologi,
arkitektur, byggnads-, ventilations- och materialteknik etc.
För att stimulera intresset för naturvetenskap
bland högstadieelever leder institutionen ett
arbetsprojekt om strålnings inverkan på människan inom projektet MOLEKUL i samarbete
med Universeum.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
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CARS-mikroskopibild på
fördelningen av fettdepåer
i en levande nematod
(C. elegans) genom att
proba vibrationen för kolväte-bindningen i lipider.
Modellerad struktur av
Cel5C från Penicillium
brasilianum som verkar
på en cellulosakedja.

KEMI- OCH BIOTEKNIK
id Institutionen för kemi- och
bioteknik sker utbildning och
forskning som innefattar
grundläggande kemi, bioteknik, tillämpad kemi och kemiteknik. Verksamheten är inriktad på hållbar utveckling samt ökad hälsa och
livskvalitet. Med medel från Chalmers Stiftelse
samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse görs
en stor satsning på bioteknik. Tre nya områden
beskrivs nedan.

V

MOLEKYLÄR MIKROSKOPI

I strävan att visuellt kunna följa livets processer
på singel-cell nivå, har en facilitet för molekylär
mikroskopi etablerats vid institutionen. Utrustad
med pikosekund-pulsat högeffekt lasersystem
samt mikroskop med singelfoton-registrerande
detektorer kan biomolekyler i levande celler
avbildas utan någon provpreparering eller infärgning genom utveckling av nya mikroskopitekniker såsom CARS (Coherent Anti-Stokes
Raman Scattering), SHG (Second Harmonic
Generation) och THG (Third Harmonic Generation). Ledare för gruppen är docent Annika
Enejder, som under 2008 flyttade sin verksamhet från Teknisk fysik till Kemi- och bioteknik,
där hon nu har etablerat många samarbeten
med kemister och biologer.
SYSTEMBIOLOGI

Systembiologi är ett multidisciplinärt forskningsfält där kemister, matematiker, biologer
och ingenjörer arbetar tillsammans med målet
att dechiffrera funktionen hos levande celler.
Informationen används för att utveckla nya
läkemedel eller effektiva cellfabriker för hållbar
produktion av kemikalier.
En stor forskningsgrupp inom systembiologi
har etablerats på Chalmers. Gruppens fokus
ligger på att utveckla matematiska modeller för
metabolism och att använda dessa modeller för
två olika syften, dels att förstå de molekylära
mekanismerna bakom mänskliga sjukdomstill-

stånd genom modellering, dels att modellera
metabolism för att utveckla effektiva cellfabriker
för hållbar produktion av kemikalier.
Chef är professor Jens Nielsen, som rekryterades 2007 från DTU (Danmarks Tekniske
Universitet) i Köpenhamn och som sedan halvårsskiftet 2008 arbetar heltid på Chalmers.
Han har under året byggt upp en forskargrupp
på ca 30 personer och han har initierat ett
nära samarbete med biologer och medicinare
vid Göteborgs universitet. Systembiologin är
idag ett strategiskt viktigt forskningsområde.
För att synliggöra det har ett centrum för systembiologi bildats i Göteborg med Jens Nielsen
som chef.
INDUSTRIELL BIOTEKNIK

Industriell bioteknik kan definieras som användning av bioteknik både för omvandling och
produktion av kemikalier, material och energi. I
framtiden förväntas bioteknologisk produktion
få ökad betydelse, eftersom sådana processer
möjliggör en hållbar produktion. Professor i
industriell bioteknik är Lisbeth Olsson, som
rekryterades från DTU år 2007 och nu arbetar
heltid på Chalmers. I sitt arbete använder hon
både enzymer och cellfabriker som katalysatorer i processer för industriell bioteknik. Hon
utvecklar både processerna och katalysatorerna. Idag är det stort fokus på användning av
nya råmaterial, som är förnyelsebara men som
inte kan användas för livsmedelsproduktion.
Lignocellulosa (t ex avfall från jordbruk eller
skogsindustri) har stor potential, även om det
är ett material som är svårt att bryta ned till
förjäsningsbara sockerarter. Inom forskargruppen utvecklas enzymer som kan bidra till mer
effektiv nedbrytning. I ett nästa steg jäses
socker till olika baskemikalier, varav etanol är
ett välkänt exempel. Man arbetar också med att
designa effektiva cellfabriker för produktion av
olika organiska syror och högre alkoholer.
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NY FAKTULTETSORDFÖRANDE
Ann-Sofie Sandberg, professor
i Livsmedelsvetenskap utsågs
till ny ordförande i
Fakultetsrådet för
en treårsperiod.
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Förändrade förutsättningar
för maritima verksamheter
kräver nya modeller för att
beräkna t ex belastningsvariationer som orsakar
skador.

Bilden föreställer en form
som beskrivs av CalabiYau’s ekvation. Denna
talar enligt strängteorin
om hur universums sex
”extra” dimensioner rullats
ihop på en mikroskopisk
nivå.

MATEMATISKA VETENSKAPER
atematiska vetenskaper är
en bred institution som är
gemensam mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Forskningsmiljön
är internationellt stark med
stort forskarutbyte. En av institutionens forskare har under våren varit programansvarig
för Mittag-Leffler-institutet. Inom institutionen
pågår ett flertal samarbetsprojekt med andra
vetenskapsområden och industrier och på
undervisningssidan har lärarna nått framgångar
med sex pedagogiska priser under året.

M
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ningen. Flera tillämpade och teoretiska problem
undersöks, bl a beskrivning av belastningsvariationer som orsakar skador. Stora vågor är skeva
och fartygets responser ickelinjära. Därför
måste man använda mer komplexa modeller för
att noggrannare bestämma fördelningarna av
extrema lastcykler. Beräkningsalgoritmer och
statistiska verktyg för att analysera en ny typ
av skeva processer, som genereras av filtrerat
Laplace-brus, är under utveckling. En ny klass
av stokastiska fält i tid och rum, som är både
horisontellt och vertikalt assymetriska, är framtagna för att beskriva t ex storleken och formen
på havsstormar som ändras med tiden.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Bo Johansson
Forskningsavdelningar:
Matematik
Matematisk statistik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
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86
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Refereegranskade konferensbidrag
7
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Antal helårsstudenter

UTMATTNINGSBROTT
I FÖRÄNDRAD HAVSMILJÖ

KOMPLEX GEOMETRI

På senare tid har viktiga förändringar skett i
förutsättningarna för maritima verksamheter,
bl a ändrade segelrutter anpassade till en global
marknad, utveckling av större och lättare fartyg
samt klimatförändringar. Att isen i Arktis smälter
möjliggör användande av Nordvästpassagen
för transport av varor, t ex mellan EU och Japan.
Passagen förkortar sträckan med ca 7 000 km
och innebär lägre bränsleförbrukning och transporttider. Många fartyg är dock inte konstruerade för denna rutt och riskerar att utsättas
för mycket svårare belastningar från väder och
hav än de är konstruerade för. Förståelsen för
risker förknippade med denna sjöfart kräver
bättre matematiska metoder för att beskriva
variationer i yttre havsmiljö i tid och rum, och för
att i större detalj modellera fartygets responser
till nya och större belastningar.
SEAMOCS är ett EU-projekt som har initierat
ett nära samarbete mellan institutionerna Matematiska vetenskaper och Sjöfart och marin
teknik på Chalmers, Matematikcentrum LTH i
Lund, DNV (Det Norske Veritas AB) och IFREMER (Franska Marina Forskningsinstitutet). I
forskningsgruppen ingår även fyra gemensamt
finansierade doktorander. Forskningen är inriktad på att utveckla metodik för att bl a bestämma
fartygsrutter som minimerar såväl risken för
sprickbildning i fartyg som bränsleförbruk-

Säg att man vill återskapa en signal, som t ex representerar en pianokonsert, genom att sampla
dess värden vid ett antal tillfällen, s k noder. Ju
högre frekvens signalen har desto mer detaljerad
är den och desto fler noder krävs för att beskriva
den. Hur ska de då väljas för att få optimal
återskapning om man vill minimera effekten av
mätfel? För en periodisk signal har svaret varit
känt länge. I andra liknande problem uppträder
mer komplicerade geometrier än i det periodiska
fallet, där signalens roll kan spelas av t ex ett
sfärlikt membrans svängningar. Många frågor är
ännu obesvarade. I en serie färska arbeten, som
utförts av forskare vid institutionen i samarbete
med en forskare från Paris, visas hur optimala
noders placeringar måste fördela sig för höga
signalfrekvenser i allmänna geometrier i flera
dimensioner. Beviset bygger på moderna metoder från komplex geometri och komplex analys,
kombinerat med idéer från bl a statistisk fysik.
I ett arbete under utveckling tillsamman med
flera forskare i Frankrike visas också hur en nära
besläktad metod kan användas för att lösa den
s k Calabi-Yau ekvationen, som bl a spelar en
viktig roll inom strängteorin och där den relevanta geometrin anses beskriva universums
”ihoprullade” extra dimensioner (Calabi-Yau
ekvationen beskriver hur dessa dimensioner
är hoprullade).

6
9
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Sofie Ignell, industridoktorand, studerar utseendet
hos polymera materials
ytor.
I ett projekt på institutionen studeras viktoch volymeffek tiva
gjutna komponenter.

MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK
nstitutionen för material- och tillverkningsteknik består av sex forskargrupper med
kompetens som svarar mot nyckelområden inom produkt- och processutveckling
där materialbeteende och materialegenskaper har stor betydelse. Institutionens
forskning spänner från grundforskning om nanostrukturella material och nanokompositer till
tillämpad forskning inom bearbetningsteknik.
Tillämpningar finns inom områden som järnvägsmekanik, fordonsteknik, energiomvandling
(högtemperaturmaterial), högspänningsteknik,
yt- och pulverteknik, växtrikesbaserade polymerer, ytdesign av polymera material, skärteknik
samt oförstörande provning.

I

MATEMATISK MODELLERING AV
OFÖRSTÖRANDE PROVNINGSMETODER
(OFP)

I en värld av åldrande komponenter och konstruktioner blir tillförlitligt underhåll allt viktigare.
För att säkerställa kvalitet över tid måste relevanta och stabila provningsstrategier utarbetas. Andra utmaningar omfattar förlängning av
komponenters livslängder i kombination med
ökade ambitionsnivåer vad gäller säkerhet.
Ultraljud är en väletablerad OFP-metod
för att kvalitetssäkra gjutna komponenter. I
ett påbörjat projekt utvecklas en matematisk
modell av gjutna materials struktur och hur
ultraljud interagerar. Ökade kvalitetskrav på
både gjutna och svetsade konstruktioner ställer nya krav på informationsutbytet från OFP.
Förutom renodlad defektinformation måste
man också få feedback som kan förbättra
produktionsprocessen.
Huvudsyftet med ett parallellt projekt är att
utnyttja matematisk modellering för att karakterisera och kvantifiera en metods detekteringsförmåga. Verktyget används därefter för
att optimera val av teknik med avseende på
objekttyp, material och defektkarakteristik.

Projekten kommer att utgöra basen för ett
verksamhetsområde som kan definieras som
riskbaserad kvalitetssäkring. När en risk i generell mening är identifierad måste den stämmas
av med avseende på dess konsekvens, sannolikheten att den uppträder och sannolikheten
att den detekteras med tillämpad provningsstrategi. Detta kommer att klarlägga problematiken i det ofta förekommande uttrycket
”kostnadseffektiva provningsmetoder”, både
i produktions- och underhållshänseende.
VIKT- OCH VOLYMEFFEKTIVA
GJUTNA KOMPONENTER

Fordonsindustrin har sedan länge sökt komponenter med låg vikt för att kunna möta kraven på
lägre energiförbrukning och ökad lastförmåga.
Ett sätt att lösa problemet är att utveckla hela
produktframtagningskedjan från konstruktion/
design till själva produktionsprocessen.
Konstruktörer väljer ofta lättviktsmaterial
såsom aluminium- och magnesiumlegeringar.
I tyngre fordon blir dessa komponenter ofta för
stora och svåra att inrymma i konstruktionen.
Alternativet är höghållfasta gjutjärn, som kan
framställas till volymeffektiva komponenter.
I projekt VI (vikt- och volymintelligenta gjutna
konstruktioner) sker arbete med starka gjutjärn,
som ibland är värmebehandlade. Chalmers
svarar för materialstudierna och den geometriska utformningen sker i samarbete med
Swerea SWECAST genom datorstödd geometrioptimering. Utmaningen ligger i att optimera
seghet, utmattningshållfasthet och bearbetbarhet. Under projektets första fas har några
kemiska sammansättningar tagits fram som kan
möta dessa utmaningar. Den första komponenten är redan i produktion. Projektets mål är att
åstadkomma en viktminskning på 20 %.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Lars Nyborg
Forskargrupper:
Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
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Chalmers 4" multiprojekt-kiselskiva inkluderar
styrbara och passiva komponenter och kretsar
baserade på nanostrukturerad ferroelektrisk
film. Ferroelektriska varaktorer erbjuder hög
Q-faktor och styrbarhet på 40 % eller högre.
Aik Yeng Tang och Petter Westbergh
kontrollerar processen i en elektronstråleförångare i MC2-labbet.

MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
ikroteknologi och nanovetenskap – MC2 bedriver
forskning och utbildning
med inriktning på framtida
elektronik, fotonik samt
bio- och nano system.
Arbetet sker ofta i nära samarbete med svenska
och internationella partners inom akademi,
näringsliv och samhälle. Med unik forskarkompetens erbjuder vi utbildning inom tre
masterprogram.

M
STORA ANSLAG

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har
beslutat satsa 80 mnkr på 3- och 5-åriga projekt inom MC2s forskning på elektroniksystem
och fotonik samt 7 mnkr under fem år på elektronikkonstruktion och produktion för högkostnadsländer, där MC2 har del i satsningen.
VINNOVA har beslutat satsa 34 mnkr under tre
år på MC2s forskning inom informations- och
kommunikationsteknik. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att med 75 mnkr
till utrustning förstärka det svenska nätverket
för nano- och mikrofabrikation, MyFab. I MyFab
ingår de tre ledande universitetslaboratorierna
i Sverige: KTH, Chalmers/MC2 och Uppsala
universitet. Finansieringen kommer att förstärka
MC2s grundläggande discipliner och industrinära forskningsprojekt.
BILLIGARE, MINDRE OCH
ENERGISNÅLARE KOMPONENTER I
MOBILTELEFONER OCH DATORER

MC2s mycket framgångsrika EU-projekt Nanostar, lett av professor Spartak Gevorgian, har
utvärderats under hösten. Projektet har gått ut
på att utveckla komponenter med nanostrukturerade ferroelektriska filmer som kan användas
för mikrovågskommunikation, till exempel i
mobiltelefoner och bärbara datorer. Ferroelektriska filmer kan tillverkas till avsevärt lägre
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kostnader än de system som används idag,
eftersom komponenterna är betydligt mindre
och har mycket lägre effektåtgång.
SUPERSTRÖMMAR I FERROMAGNETER

Forskaren Tomas Löfwander på MC2 har i samarbete med Karlsruhe-universitetet i Tyskland
presenterat resultat i tidskriften Nature Physics
angående magnetiska tunnelövergångar som
återfinns inom spinntroniken. Komponenter
vars funktionalitet bygger på elektronens kvantmekaniska spinn är ofta komplicerade att förstå
på grund av de okontrollerbara egenskaperna
hos gränsskikten mellan olika material. Ett
steg framåt har här tagits genom en realistisk
teoretisk beskrivning av experiment, där superström påvisats att flyta genom en 100 %
spinnpolariserad ferromagnet inklämd mellan
två supraledare.
OPTISK SWITCH
MED REKORDLÅG ENERGI

En forskargrupp på MC2 ledd av professor
Peter Andrekson har i år demonstrerat en
heloptisk ultrasnabb elektronisk omkopplare
(switch) som behöver ytterst lite energi för att
fungera. Detta erbjuder helt nya möjligheter att
bygga optiska system med många avancerade
funktioner. I och med att kontrollpulsens effekt
är mycket lägre än hos ljuset som ska styras,
så går konceptet att använda för att bygga en
kaskad av flera switchar, något som är nödvändigt för att utföra mer komplexa funktioner.
Switcharna kan bli byggblock för vissa funktioner inom till exempel telekommunikationsindustrin samt användas för studier av mycket
svaga optiska signaler.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Dag Winkler
Forskningsavdelningar:
Bionanosystem
Fotonik
Fysikalisk elektronik
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Vid avdelningen Design &
Human Factors har processindustrins kontrollrum
studerats i parallella projekt
kring hur interaktionen bör
utformas mellan operatören
och det tekniska systemet.
Studenter på designprogrammet utvecklade i
ett projekt utformningen
av bågfilshandtag.

PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING
orskningen vid institutionen finns
huvudsakligen inom kompetensområdena design, konstruktion
och produktion. Forskningen syftar till stor del till att korta tiden
från behov till färdig produkt och
samtidigt att åstadkomma ett mervärde för
kunden.

F

PLM (PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT)

PLM är ett synsätt som ger möjlighet att hantera
produktrelaterad information i ett livscykelperspektiv. PLM som angreppssätt gör det möjligt
för tillverkande företag att uppfylla de affärsmål
som är kopplade till produkter och processer.
PLM har sitt ursprung i produktutvecklingsprocessen och påverkar sedan övriga faser i
produktens livscykel, t ex försäljning, tillverkning
och eftermarknad.
En doktorsavhandling som lagts fram vid
avdelningen Produktutveckling visar att det är
möjligt att implementera en integrerad informationsmodell för multidisciplinära (mekatroniska)
produkter. Avhandlingen klargör förutsättningarna för en effektiv samordning mellan produktoch eftermarknadsutvecklingsaktiviteter i ett
PLM-sammanhang. I samband med detta presenteras också en mjukvaruprototyp som visar
hur eftermarknadsfunktionen kan medverka i
konstruktionsprocessen på ett framgångsrikt
sätt. De mest framträdande resultaten i avhandlingen härrör från en empirisk studie av
hur PLM har implementerats i praktiken, där
erfarenheter från ett tio år långt industriellt
projekt redovisas.
STUDIER AV PROCESSINDUSTRINS
KONTROLLRUM

Vid avdelningen Design and Human Factors har
processindustrins kontrollrum studerats i flera
parallella projekt kring hur interaktionen bör
utformas mellan operatören och det tekniska
systemet. Ett av projekten har studerat villkor
och visuella presentationsformer för effektiva

larm och larmsystem. Resultaten pekar på vikten av system för prioritering av larm och att larm
måste utformas för att stegvis uppmärksamma
och informera, men också vägleda operatörens agerande. Ett annat projekt har värderat
3-dimensionella användargränssnitt jämfört
med dagens 2-dimensionella. 3D-gränssnitt
innehåller potentiellt mer information än 2D,
men studien visar att nyttan är starkt relaterad
till uppgiften som operatören ska utföra. Det
finns inga generella fördelar med 3D. Snarare
är risken för ”informationsbrus” hög. Sammantaget visar projekten på betydelsen av operatörsfokus snarare än teknikfokus i utvecklingsarbetet och vikten av att utgå från människans
förutsättningar och begränsningar för att nå
mål som systemeffektivitet och säkerhet men
också tillfredsställelse och acceptans.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
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UTHÅLLIGA PRODUKTIONSSYSTEM

Det uthålliga samhället ställer nya krav på framtida produktionssystem i de flesta branscher.
Traditionell ekonomisk konkurrenskraft måste
kompletteras med miljökrav, t ex minimal energiåtgång och obefintliga emissioner av skadliga
ämnen. En uthållig arbetsmiljö får heller inte
vara farlig eller ergonomiskt felaktigt utformad.
För en produktionsutvecklare innebär detta att
den samlade mängden nya krav blir stor. Därför
genomför avdelningen Produktionssystem det
multidisciplinära forskningsprojektet SIMTER
tillsammans med det finska forskningsinstitutet
VTT samt flera företag, bl a Eka Chemicals,
Holming Works Oy och AB Volvo. SIMTER
skapar möjligheter för produktionsutvecklare
att visualisera olika automations- och effektivitetsnivåer i produktionsflöden, samtidigt som
man utför ergonomisk analys och bedömning
av miljöeffekter. Därmed kan produktionssystemen utformas med hänsyn tagen till såväl social
som ekologisk och ekonomisk uthållighet.

YOUNG AUTHORS AWARD
På konferensen ”XXIV International Mineral
Processing Conference” i Peking erhöll
doktoranden Erik Hulthén utmärkelsen ”Young
Authors Award” för sitt paper ”On-line optimisation of crushing stage using speed regulation
on a cone crusher”.

NATIONELLA ITS-PRISET 2008
Stig Franzén, adjungerad professor vid institutionen, är en av två mottagare av det Nationella
ITS-priset år 2008 för sitt aktiva deltagande
i olika satsningar inom området intelligenta
transportsystem (ITS). Tack vare hans personliga insatser har Sverige fått medverka i och
även driva flera stora EU-projekt.

61

Design av instrumentet
STEAMR.
Bild: SSC.

Realtidsmätning av gasemissionen från vulkanen
Turrialba i Costa Rica med
ett s k NOVAC-instrument
utvecklat vid Chalmers.
Foto: Bo Galle.

Lavasjön i vulkanen
Nyiragongo i Demokratiska
Republiken Kongo.
Foto: Bo Galle.

RADIO- OCH RYMDVETENSKAP
yfikenheten att lära mer och
söka ny kunskap om rymden,
vår egen jord och dess framtida energiförsörjning är drivkraften bakom institutionens
forskning. Genom att studera
universums historia och observera vad som
händer på jorden idag söker vi större förståelse
för universums, jordens och livets uppkomst.
För att nå målen utvecklas mycket känsliga
mätinstrument och mätmetoder. Institutionen är
också värd för den nationella anläggningen för
radioastronomi, Onsala rymdobservatorium.

N

FRAMTIDSINRIKTAD KLIMATFORSKNING

Ännu efter mer än sju år i rymden ger den
svenska satelliten Odin intressanta data om
atmosfären. Samtidigt riktas blickarna mot
framtiden och möjligheterna som öppnas
med ny teknologi. Med ökande datorkraft kan
klimatmodellerare öka upplösningen, det vill
säga minska storleken hos de ”lådor” i vilka
de delar upp atmosfären. Detta medför nya
utmaningar i form av hur man inkluderar småskaliga kemiska och fysikaliska processer i
modellerna och i synnerhet hur man kontrollerar
att de ger korrekta resultat. Modellernas ökade
rumsliga upplösning kräver i sin tur allt tätare
mätningar i både vertikal- och horisontalled,
och dessutom i en global skala. Tillsammans
med Rymdbolaget, Omnisys instruments och
internationella partners studeras ett nytt mikrovågsinstrumentkoncept med namnet STEAMR,
som ska flyga med ESAs PREMIER-satellit.
Med hjälp av multipla synfält kommer tomografiska metoder att användas för att mäta klimatgaser och luftföroreningar med den nödvändiga
upplösningen.
JUBILEUMSPROFESSOR

Jeff Candy gästade forskargrupperna Icke-linjär
elektrodynamik och Transportteori som en av
Chalmers jubileumsprofessorer. Han är forskare vid General Atomics i San Diego, USA och
är en erkänd expert inom området turbulens och
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transport i fusionsplasmor. Han har utvecklat
den gyrokinetiska koden GYRO som är en av
de främsta koderna för turbulenssimulering i
fusionsplasmor. På Chalmers arbetade han
med att jämföra GYRO-kodens resultat med
chalmersforskarnas transportmodeller. Chalmers transportmodell har också integrerats i
ett analysverktyg, TGYRO, som kommer att
användas for beräkningar av fusionsreaktorers
prestanda.

FAKTA OM INSTITUTIONEN

FORSKNING FÖR ITER

Licentiatexamina
Doktorsexamina

ITER är ett internationellt samarbete för att
bygga nästa generations storskaliga fusionsenergiexperiment. Syftet är att demonstrera
fusion som en uthållig källa för produktion av
elkraft. Institutionen har en stark tradition inom
fusionsmodellering, vilket har gett ledande
roller inom EUs fusionsforskningsprogram. Två
stora EU-projekt leds nu av Chalmers:
• EU Fusion for ITER Applications (EUFORIA),
som syftar till att utveckla och bygga engridinfrastruktur med högpresterande datorsystem.
• Integrated Tokamak Modelling Taskforce
(ITM-TF), som parallellt utvecklar de europeiska modelleringsverktygen för ITER.
Tillsammans utgör projekten en prototyp för
ITERs framtida modelleringsinfrastruktur.
FORSKNING OM VULKANER

Optiska fjärranalysgruppen bedriver forskning
kring utveckling och tillämpning av optiska
metoder för att kvantifiera gasemissioner från
vulkaner. Forskningen sker inom EU-projekten
DORSIVA och NOVAC, som koordineras av
Chalmers. Projekten syftar till att bättre kunna
bestämma den geofysiska statusen hos aktiva
vulkaner och därmed förbättra möjligheten att
förutspå vulkanutbrott. Inom projektet NOVAC
(Network for Observation of Volcanic and
Atmospheric Change) har hittills 39 instrument
installerats på 17 aktiva vulkaner i Europa,
Afrika, Central- och Sydamerika.
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Ett mikrovågsbaserat system för hjärnmonitorering
och detektion av hjärnskador som mäter förändringar
av hjärnans dielektriska
egenskaper.
Dagens trådlösa system
behöver förbättras avsevärt
för att kunna tillhandahålla framtida dataintensiva
mobiltjänster.

SIGNALER OCH SYSTEM
ndervisningen och forskningen
vid Institutionen för signaler
och system täcker viktiga delar
av informationsteknologin, bl a
tillämpningar inom bilelektronik,
biomedicinteknik, sensorsystem, telematik och trådlös kommunikation.

U

AVANCERAD FORDONSDYNAMISK
REGLERING FÖR AKTIVA SÄKERHETSFUNKTIONER

Framtida aktiva säkerhetsfunktioner ställer
nya krav på fordonsdynamisk reglering och
signalbehandling. Att automatiskt reproducera
komplexa undanmanövrer, som en skicklig förare utför för att stabilisera bilen i extrema situationer (t ex hög fart på halt underlag), kräver att
man löser ett komplext flervariabelt reglerproblem, där olinjäriteter och modellosäkerheter
komplicerar reglerdesignen betydligt.
MPC (modellprediktiv reglering) kan användas effektivt för design av framtida aktiva
säkerhetsfunktioner, där avancerade sensorer
ger information om ett fordons omgivning (t ex
förhållanden på vald vägsträcka inklusive trafiken). Exempelvis skulle en prediktiv regulator,
baserad på GPS-mätningar av väggeometri
och detektion av föremål, kunna förutsäga en
kollision när en bil är på väg in i en korsning.
Det aktiva säkerhetssystemet kan då varna
föraren eller bromsa och styra undan bilen så
att kollisionen undviks.
I institutionens forskning kombineras det senaste inom prediktiv reglering och trackingteori
för att designa avancerade aktiva säkerhetssystem baserade på mätning av ett fordons
tillstånd och information om dess omgivning.
Prediktiv reglerdesign används för att lösa
situationer där ett fordon antingen är på väg att
bli instabilt eller på väg att kollidera. Anti-spin
reglerproblemet ger även kopplingar till andra
forskningsområden, t ex elektriska hybridbilar,
där den nya drivlinan och dess reglering på-

verkar fordonets stabilitet. Risken är stor att
stabilitetsproblem uppstår då man regenererar
energi vid bilens inbromsning.
FRAMTIDA MOBILSYSTEM

Dagens trådlösa system behöver förbättras
avsevärt för att kunna tillhandahålla framtida
dataintensiva mobiltjänster. Forskning pågår
internationellt på nästa generation av mobilsystem – IMT-Advanced. Viktiga egenskaper
hos dessa system är hög kapacitet samt förmåga att stödja skalbar och kostnadseffektiv
utbyggnad samtidigt som användarna upplever
hög tjänstekvalitet.
Institutionens forskning inom detta område
fokuserar på design av luftgränssnittet och
på protokoll för att förbättra spektral- och
energieffektiviteten samt kapaciteten i framtida
mobilsystem, och har bedrivits huvudsakligen
inom projekten EU FP6 WINNER fas I och II
samt Wireless IP, finansierat av SFF. WINNERvisionen är att definiera ett radioaccess-system
som kan byggas ut överallt genom att anpassas till olika scenarier och användarkrav.
Institutionen har lett arbetet inom fleranvändarstödet i WINNER fas II och har bidragit
till ett flexibelt och välintegrerat koncept. Ett
uppföljningsprojekt, WINNER+, finansieras
av VINNOVA och startade under 2008 inom
ramverket för EUREKA CELTIC. Projektet ska
utveckla WINNER-konceptet till ett fullvärdigt
systemförslag för IMT-Advanced.
Institutionen har också nyligen startat ett
samarbete med Beijing University of Posts and
Telecommunications (BUPT) i Kina om tekniker
för framtida mobilsystem såsom distribuerade
antennsystem. Detta projekt är en del av forskningsprogrammet IMT Advanced and Beyond,
lanserat gemensamt av VINNOVA i Sverige och
Ministry of Science and Technology i Kina.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Arne Svensson
Forskargrupper:
Antenner
Automation
Bioeffekter
Biomedicinsk elektromagnetik
Digitala bildsystem och bildanalys
Informationsteori
Kommunikationssystem
Medicinska signaler och system
Mekatronik
Reglerteknik
Signalbehandling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

12
13

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

41

Refereegranskade konferensbidrag

96

Antal helårsstudenter

626

Antal anställda

87

Intäkter (mnkr)

99
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Nya Cargo Operations
Studio. Här sker träning
och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och
landbaserade yrken.
Masterstudenter presenterade under året ett
koncept för en klimatsmart
flytande förbindelse över
Göta älv – färjan Älvis.

SJÖFART OCH MARIN TEKNIK
nder 2008 har det nordiska
sjöfartskompetenscentrumet
Lighthouse på allvar satt sin
prägel på institutionens arbete.
VINNOVA- och EU-finansierad
forskning, Lighthouse forskarskolenätverk, genomförande av Lighthouse
Temaseminarier och en lyckad Lighthouse-dag
med invigning av den nya COS-simulatorn har
varit tongivande i institutionens verksamhet.

U

MARIN MILJÖTEKNIK

Ämnesområdet Marin miljöteknik har utvecklats
kraftigt under 2008. Erik Fridell från IVL Svenska
Miljöinstitutet har knutits som adjungerad professor till forskargruppen och genomförde sin
installationsföreläsning om ”Emissioner från fartyg” i december. Ida-Maja Hassellöv anställdes
som forskarassistent och inledde sin karriär på
institutionen med att ta hem 6,2 miljoner kronor
i forskningsmedel från FORMAS för en inventering av utsläppsproblemen med gamla vrak i
Östersjön. Docent Karin Andersson, som knutits
till institutionen under året, har tillsammans med
forskningskoordinator Björn Södahl fått flera viktiga forskningsprojekt från Energimyndigheten.
Tillsammans med de tre industridoktorander
som finansieras av Lighthouse och Sjöfartsverket gemensamt kommer forskargruppen i början
av 2009 att ha sju aktiva doktorander.
LIGHTHOUSE FORSKARSKOLENÄTVERK

Genom VINNOVAs och Sjöfartsverkets långsiktiga finansiering på 80 mnkr under 10 år
anställdes ett tiotal doktorander som samverkar
i Lighthouse forskarskolenätverk. Nätverket
innebär att doktorander från Chalmers och
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
samverkar i gemensamma doktorandkurser och
seminarier för att ge en bred baskunskap inom
sjöfartsområdet. Målsättningen är att samverkan i framtiden även ska ske i tvärvetenskapliga
kopplingar av olika forskningsprojekt. Forskarskolan är också ett effektivt sätt att inkludera
industridoktoranderna i skolans aktiviteter.
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FORSKNING I FEM TEMAOMRÅDEN

Lighthouse tvärvetenskapliga forskning samordnas genom fem olika temaområden benämnda ECO SHIP, ERGO SHIP, CARGO
SHIP, SAFE SHIP och BUSINESS SHIP. För
vart och ett av dessa temaområden ska årliga
temaseminarier genomföras tillsammans med
akademi och näring för att ge inspiration till
utveckling av tvärvetenskaplig forskning inom
dessa områden. Under 2008 har sådana seminarier genomförts för ECO SHIP, ERGO
SHIP och CARGO SHIP. Erfarenheterna från
dessa tre seminarier har varit mycket goda och
engagemanget från industrin imponerande.
ECO SHIP-seminariet i juni, som hanterade
framdrivnings-, miljö- och energifrågor inom
sjöfarten, sammanföll väl med de allt intensivare
diskussionerna kring sjöfartens miljöframtid.
Resultatet har blivit ett antal kreativa förslag till
framtida forskningsprojekt som sedan har lämnats in för finansiering hos Energimyndigheten.
Under våren 2009 kommer seminarier även att
genomföras för att utveckla SAFE SHIP- och
BUSINESS SHIP-områdena.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Olle Rutgersson
Forskningsavdelningar:
Fartygs framdrivning och miljöpåverkan
Fartygsdesign
Fartygs arbetsmiljö och säkerhet
Logistik och befraktning
Träffpunkt sjöfart
Licentiatexamina
Doktorsexamina

1
3

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

6

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda

63

Intäkter (mnkr)

87

NY SIMULATOR

Cargo Operation Studio (COS-simulatorn)
invigdes i november som en inledning på årets
Lighthouse-dag. Simulatorn är en modern utbildningsanläggning där man kan träna säkraste och snabbaste sättet att lasta och lossa
olika typer av fartyg. Anläggningen kommer
också att bli användbar inom forskningen.
Simulatorn, som egentligen togs i bruk redan i
september, har under hösten varit mycket flitigt
använd. COS-simulatorn har kunnat byggas
vid Chalmers tack vare en generös donation
av Stena Rederi AB.
UTVÄRDERING AV SJÖUTBILDNINGAR

Den europeiska säkerhetsmyndigheten EMSA
gjorde under hösten en planerad inspektion av
programmen för utbildning av sjökaptener och
sjöingenjörer med gott resultat.

11
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Erik Fridell tillträdde som
adjungerad professor inom
Marin miljöteknik i oktober.

Northern LEAD logistics centre är ett nybildat
forskningscentrum inom logistik och transport.
Syftet är att stärka forskning och utveckling
inom logistikområdet och bidra till företags
konkurrenskraft genom att utveckla effektiva
och hållbara logistiklösningar.

TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
id Institutionen för teknikens
ekonomi och organisation
studeras tekniken i sitt historiska och sociala sammanhang, samt hur man leder och
organiserar centrala företagsprocesser som logistik, innovation, produktion
och strategisk förändring.

V

STUDIE OM LÅNGSIKTIG
FÖRETAGSLEDNING

Under de senaste decennierna har allt fler
företag fokuserat på intern rationalisering och
strukturförändringar för att skapa kortsiktiga
vinster. Resultatet har blivit affärsmodeller
och managementsystem som inte är uthålliga. Det finns dock företag som är kända
för att vara både kort- och långsiktigt framgångsrika. En viktig egenskap hos dem är att
de engagerar stora delar av organisationen i
företagets utveckling. I en ny intervjustudie med
företagsledare för 40 sådana världsledande
organisationer (bl a IKEA, Campbell Soup,
Nokia, AB Volvo och Southwest Airlines) undersöker en forskargrupp från Harvard och
Chalmers hur dessa ledare kontinuerligt bygger och förnyar företagen. Företagsledarna
skapar handlingsmönster som kombinerar vad
som verkar vara omöjliga motsatser, t ex att
både centralisera och decentralisera, att vara
närvarande ute i verksamheten utan att kväsa
ansvarstagande, eller att värna företagskultur
samtidigt som man förvärvar företag. De första
resultaten publicerades sommaren 2008 under
titeln ”The Uncompromising Leader” i Harvard
Business Review, världens mest kända managementtidskrift riktad till både akademiker
och praktiker.
NYTT FORSKNINGSCENTRUM

Northern LEAD logistics centre är ett nybildat
forskningscentrum inom logistik och transport
med Institutionen för teknikens ekonomi och organisation som värd. Det har Chalmers, Göteborgs universitet samt Logistik och Transport

Stiftelsen LTS som gemensamma grundare.
Northern LEAD bedriver inte egen forskning
utan är ett stöd för befintliga forskargrupper, företag och olika samhällsinstitutioner.
Syftet är att stärka forskning och utveckling
inom logistikområdet och bidra till företags
konkurrenskraft genom att utveckla effektiva
och hållbara logistiklösningar. Centrumet ska
också synliggöra och sprida forskningsresultat.
Inledningsvis ingår tre forskargrupper från institutionen tillsammans med en från Institutionen
för matematiska vetenskaper och en från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
FRAMGÅNGSRIKT MASTERPROGRAM

Business Design är ett internationellt masterprogram för studenter som är intresserade av
entreprenörskap och affärsutveckling. I programmet ingår Chalmers entreprenörskola,
GIBBS (Göteborg International Bioscience
Business School) och ICM (Intellectual Capital
Management). Det har även ingångar från Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Chalmers entreprenörskola, som startade 1997, nominerades 2007
till Högskoleverkets utmärkelse för framstående
utbildningsmiljö och fick då bl a följande omdöme: ”Klart är att programmet demonstrerar
en utbildningsmässig framgång. Det har fått
effekt bortom Chalmers och dess exempel
har spritts nationellt såväl som internationellt.”
Business Design-programmet och dess förlöpare har tack vare sin integration med inkubator
och såddfinansiär bidragit till att starta 32
företag, som 2007 omsatte 14 miljoner euro,
värderades till 66 miljoner euro, hade 220 anställda och hade beviljats 66 patent. Tidigare
studenter på programmet återfinns idag främst
inom affärsutveckling och företagsledning i nya
och etablerade företag.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Per Svensson
Forskningsavdelningar:
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Management of Organisational Renewal
and Entrepreneurship
Operations Management
Service Management
Teknik och samhälle
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

6
5
43
38

Antal helårsstudenter

842

Antal anställda

109

Intäkter (mnkr)

123

WALLANDERSTIPENDIET

För sin framstående avhandling (Managing
Value Creation and Appropriation – ICT
Integration for Business Renewal) tilldelades PhD Joakim Björkdahl vid Institutionen
för teknikens ekonomi och organisation
ett av höstens fjorton stipendier från Jan
Wallanders stiftelse, som förvaltas av
Handelsbanken. Stipendierna är på drygt
1 mnkr och ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.
PRISBELÖNAT
EXAMENSARBETE
Camilla Nyquist vid Avdelningen för logistik
och transport vann Sveriges Åkeriföretags
tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg. Hon fick en prissumma på
10 000 kronor för sin uppsats ”Efficiency and
Security in an Intermodal Transport Chain”.
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Färgfilterhjulet används för
att studera guldnanopartiklars egenskaper vid olika
våglängder, för att förbättra
solcellers prestanda.
Doktorand Susanne
Killiches använder laserspektroskopi för att göra
säkrare batterier.

TEKNISK FYSIK
nstitutionen för teknisk fysik är den största
enskilda fysikmiljön i Göteborg. Tillsammans med de andra fysikinstitutionerna
vid Chalmers och Göteborgs universitet
är vår strävan att med undervisning och
forskning omfatta fysikens alla områden.
Särskilda spetsområden är material vetenskap, nanovetenskap och energirelaterad
forskning.
Teknisk fysiks energirelaterade forskning
passar väl in i Chalmers vision om en hållbar
utveckling och står för mer än en tredjedel av
institutionens externfinansierade forskning.
Forskargrupperna arbetar med allt från att öka
effektiviteten i kol- och kärnkraftverk, och därmed minska utsläpp och avfall, till att utveckla
de teknologier som krävs i ett sol/vätebaserat
energisystem. Ett spännande arbete pågår
med helt nya metoder för insamling av koldioxid som sedan tillsammans med energi från
sol eller vind kan skapa ett koldioxidneutralt
fordonsbränsle.

I

SOLENERGIFORSKNING

En verkligt hållbar energikälla utgörs av solen.
Den instrålade energin till jorden är omkring
10 000 gånger större än den samlade energikonsumtionen. Energilösningar som bygger
på elproducerande solceller och solceller som
omvandlar vatten till väte och syre är hållbara
framtidslösningar. Flera forskare vid Teknisk
fysik har antagit utmaningen att höja verkningsgraden i sådana system. En ny metod som fått
uppmärksamhet under det gångna året är att
utnyttja nanopartiklar av en ädelmetall för att
förstärka ljusinfångningen via så kallade plasmonresonanser. Solceller kan också användas
till att producera vätgas via vattenklyvning. För
att förbättra effektiviteten hos vätgasproducerande solceller används nanofabricerade enkla
modellsystem för att studera grundläggande
processer som ljusinfångning, laddningsgeneration, laddningsseparation och elektrokemiska
reaktioner.
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VÄTGAS – EN REN ENERGIBÄRARE

Bränsleceller producerar el från syre och vätgas. Verkningsgraden är hög och den enda
restprodukten är vatten. I en nära framtid kan
bränsleceller vara en attraktiv energikälla i allt
från mobiltelefoner till bilar och större kraftstationer. Några problemområden återstår dock
att utveckla: katalysatormaterialets kostnad
och effektivitet, materialens hållbarhet och
möjligheterna att lagra vätgasen. Forskare vid
Teknisk fysik har tillsammans med 2009 års
jubileumsprofessor på Chalmers, Jürgen Behm
från Universität Ulm, speciellt undersökt den
katalytiska syrereduktionen på katodsidan.
I ett industridoktorandprojekt i samarbete med
Volvo Technology studeras nedbrytning och
hållbarhet hos kommersiella bränslecellsmembran på molekylär nivå.
Vätgas som en framtida energibärare kräver
nya vätelagringsmaterial och nya metoder för
vätedetektering. På Teknisk fysik undersöks
både metallhydrider där väte reagerar med
en metall, och metallorganiska nätverk där
väte lagras molekylärt i nanoporösa strukturer.
Väteinlagringen i dessa material karakteriseras
med hjälp av spektroskopiska, gravimetriska
och optiska metoder.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Per Jacobsson
Forskningsavdelningar:
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Fasta tillståndets fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material och ytteori
Mikroskopi och mikroanalys
Nukleär teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Sökta patent

7
12
121
13
2

Antal helårsstudenter

290

Antal anställda

147

Intäkter (mnkr)

157

MED BATTERIER I CENTRUM

I över två decennier har forskare vid institutionen utvecklat nya material för litiumbatterier.
Det har gett genomslag på internationell nivå.
Under 2008 invigdes Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC), med bas på Chalmers. SHC
arbetar med att utveckla nya material och
tekniker för hybridfordon. Forskare från Teknisk
fysik är involverade i en temagrupp för framtida
energilagring, främst litiumbatterier. Fokus är
att på molekylär nivå studera och förstå sidoreaktioner vid okontrollerade förlopp och att
genom nya materialval åstadkomma säkrare
lagringslösningar.

ÅRETS JÄMSTÄLLDHETSPRIS

Marina Karlström belönades med Jan-Eric
Sundgrens pris för årets jämställdhetsinsats. Priset på 10 000 kronor fick hon
för sitt aktiva arbete för ökad jämställdhet
i vardagen på civilingenjörsprogrammet
i teknisk fysik. Det är bara studenter som
kan få priset, men både studenter och
anställda kan nominera kandidater,
”som på ett särskilt sätt har bidragit till
jämställdheten på Chalmers”.

Studenterna på masterprogrammen Interaction
Design och Intelligent System Design ställer varje år ut
idéer för hur datorer och omgivningen kan samverka.
Hemmet var utställningens tema och uppgiften var att
designa en teknologi, anpassa den för hemmiljö och
göra den användarvändlig
”iTable” är ett interaktivt bord som visar dig dagens
aktiviteter om du ställer muggen på bordsskivan.

”Hourglass chair” tippar
dig ur stolen när du suttit
för länge. För att kunna
sätta dig igen måste du
röra på dig.
Allt-i-ett-kudden ”Happillow”
är kudde, väckarklocka och
antisnarkhjälpmedel i ett.

TILLÄMPAD IT
id Institutionen för tillämpad
IT ges grund- och vidareutbildning som utvecklar individers kunskap och förmåga att
analysera, förstå och hantera
IT-frågor. Utbildningen förser
samhället med IT-kompetens för en hållbar
samhällsutveckling.
Institutionens forskning syftar till att öka
förståelsen för informationsteknologi i ett större
sammanhang. Forskningen är såväl teoretisk
som tillämpad och utpräglat tvär- eller mångvetenskaplig. Forskningen bedrivs ofta i gemensamma projekt med företag eller offentliga
organisationer.

V

MED FOKUS PÅ PEDAGOGIK

Institutionen är hem för Chalmers centrum
för kompetens och kunskapsbildning i högre
utbildning, CKK. Institutionens läge på Campus
Lindholmen är idealiskt för de workshops som
CKK håller för Chalmers hel- eller deltidsundervisande personal. CKK ansvarar även för de
workshops i forskningshandledning som numera är obligatoriska för dem som ansöker om
att bli befordrade till docent. Antalet deltagare
på kurserna har tredubblats de senaste åren.
Det kommande året stärks institutionen med
fler grupperingar inom lärande: Centrum för
fackspråk och kommunikation, Centrum för
teknikvetenskapligt lärande och Centre for
Public Learning and Understanding of Science.
Genom att föra samman grupper med fokus på
pedagogik, språk, hållbar utveckling och teknikforskning förstärks institutionens profil som
en komplett miljö där informationsteknologins
senaste rön tillämpas och kommuniceras.
Institutionen har även kapacitet att utbilda
lärare från Göteborgs universitet och Chalmers
i användandet av digitala media för pedagogiska syften.

DEN (O)HÅLLBARA FÖRPACKNINGEN

Riksbanken och Vetenskapsrådet finansierar
ett projekt, där institutionen samarbetar med
Högskolan för Design och Konsthantverk och
Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Lunds Tekniska Högskola. Projektet behandlar angelägna frågor
inom förpackningsdesign, ett område med
ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga implikationer, t ex hur förpackningar ser
ut, hur de fungerar, vilka problem de skapar
och vilken roll de spelar i ett hållbart samhälle.
I Sverige har forskningen inom förpackningsdesign hittills huvudsakligen bedrivits inom
företag och branschinstitut. Det nya projektet
är en historisk-analytisk studie där ett tvärvetenskapligt angreppssätt används med bidrag från
humaniora, samhällsvetenskap och teknik.
FORSKNING OM SVENSK
KRISHANTERING

Institutionen förstärker sin pågående forskning
kring IT-användning vid krishantering. Förutom
en pågående studie kring dokumentationspraktik i krishantering kommer forskargruppen
att arbeta med ett projekt kring gemensam
lägesbild. Projekten bedrivs i nära samverkan
med bl a Räddningstjänsten i Stor-Göteborg,
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Göteborgs Stad. Projekten syftar till att utifrån
empiriska studier av verkliga händelser skapa
ny kunskap som på sikt kan förbättra och utveckla användningen av informationsteknologi
för krishantering. I dagsläget saknas i många
fall en empiriskt grundad design för de system
som används när samhället utsätts för svåra
störningar eller kriser. Bristen på en djup förståelse av praktisk krishantering har lett till att
samhällets responsaktörer i många fall saknar
väldesignade teknikstöd för samverkan och
samarbete. Pågående och kommande projekt
bedöms kunna ge viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen inom krishanteringsområdet.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Urban Nuldén
Forskningsområden:
Centre of Visualisation Göteborg
Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning, CKK
IT Management
IT och innovation
Lärande, kommunikation och IT
Medicinsk informatik
Samhällssäkerhet och krisberedskap
Software Engineering and Management
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

4
(varav 4 GU)
18
(varav 15 GU)

Refereegranskade konferensbidrag 28
(varav 23 GU)
Antal helårsstudenter

26

Antal anställda

68
(varav 56 GU)

Intäkter (mnkr)

69
(varav 56 GU)
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Nya metoder har utvecklats
för insamling och analys av
kördata, de används sedan
för att utvärdera effekten av
körbeteende och ny teknik.

Masterstudenter i två projektkurser inom Chalmers Automotive Project.
Studenterna utbildas i ett helhetstänkande kring produktutvecklingsprocessen; från idé till färdig produkt. Den trehjuliga Eco Vera i
bakgrunden innehar svenskt rekord på en liter etanol – 772 km.

TILLÄMPAD MEKANIK
nstitutionen för tillämpad mekanik bedriver
målinriktad forskning för ett uthålligare
samhälle. Verksamheten handlar till stor
del om fordons- och farkostforskning,
en forskning som idag är viktigare än
någonsin, inte minst med tanke på miljöeffektivisering och säkerhet. Forskningens
bredd ger institutionen även möjlighet att verka
inom andra tillämpningsområden, t ex inom
vind-, vatten- och kärnkraft. Forskningen behandlar både grundläggande och tillämpade
frågeställningar. Nedan beskrivs några forskningsprojekt med direkt koppling mot en hållbar
samhällsutveckling.

I

DIREKTINSPRUTADE
BENSIN/ETANOL-MOTORER

Nya lagkrav beträffande koldioxidutsläpp gör
att bränsleförbrukningen måste minskas i framtida förbränningsmotorer. Genom att använda
direktinsprutning i bensinmotorer kan man
reducera bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen avsevärt. Detta görs i allmänhet
genom att introducera nya förbränningssystem
som syftar till att minska kyl- och avgasförluster.
Studier av ett nytt stabilt förbränningssystem
som kan minska bränsleförbrukningen med
15–35 % har utförts i institutionens förbränningsmotorlabb. I en direktinsprutad bensinmotor sprutas bränslet direkt in i förbränningsrummet under mycket högt tryck. En sprej av
bränsle bildas och det höga bränsletrycket ger
små finfördelade bränsledroppar som förångas
snabbt. Det har visat sig att det mestadels är
sprejen som styr hur förbränningen i motorn
sker. Det krävs alltså förståelse för hur bränslesprejer fungerar, varför forskningen kring
både sprejer och sprejförbränning är viktig
och av intresse inom många andra områden,
t ex inom räddningstjänsten. Projektet utförs
inom kompetenscentrumet för förbränningsmotorteknik (CERC).
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AKTIV STRÖMNINGSKONTROLL AV
”VAKEN” BAKOM LASTBILAR

Det finns många möjligheter att skapa förutsättningar för bränslesnålare fordon. Institutionen
arbetar tillsammans med Volvo 3P och SKAB
för att på ett effektivt sätt minska luftmotståndet
runt lastbilar. Större delen av luftmotståndet
orsakas av strömningsvaken bakom lastbilens
trailer. Detta beror på att strömningen löser
av på bakkanterna och ger upphov till ett stort
”lågtrycksområde”, den s k vaken. Ett effektivt sätt att motverka avlösningen och skapa
strömningskontroll är att förse lastbilen med
vinklade plåtar i vilka man placerar aktuatorer
(ställdon) som skapar en pulserande luftstråle.
Forskningen visar att luftmotståndet kan reduceras med upp till 30 %.
DATABAS OM FÖRARBETEENDE

En mycket viktig faktor när det gäller ett fordons
energikonsumtion, och också säkerhet, är förarens beteende. För att skapa en uppfattning
om förarbeteendet är en ny metod för insamling och analys av kördata under utveckling
i ett projekt där institutionen spelar en stor
roll. Insamlad data används för att utvärdera
effekten av körbeteende och ny teknik. En
sofistikerad loggningsutrustning samlar in data
kontinuerligt från en mängd sensorer och över
en längre period. Data från sensorer i fordon
och trafikmiljö samt från video är viktiga för att
förstå kritiska händelser och för att studera om
olika fordons system fungerar som planerat.
Därmed skapas möjligheter för att förstå detaljer i uppkomsten av olyckor samt att förstå
effekterna av ny teknik, t ex kollisionsvarningssystem eller bränsleförbrukningsinformation.
Projektet utförs inom fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Per Lövsund
Forskningsavdelningar:
Dynamik
Fordonssäkerhet
Förbränning
Material- och beräkningsmekanik
Strömningslära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

15
17

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

65

Refereegranskade konferensbidrag

80

Antal helårsstudenter

595

Antal anställda

144

Intäkter (mnkr)

159
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Fr v: Jan Lindér, Marie Wenander, Agneta Granberg, Ralf Berndtsson, Ana Magazinius, Viktor Andersson, Martin Irding, Gunilla Jönson, Karin Markides,
Ann-Sofie Sandberg, Mikael Bäckström, Marianne Dicander-Alexandersson, Håkan Larsson, Sven Eckerstein och Catharina Dyrssen.

CHALMERS STYRELSE
STYRELSEN FÖR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB HAR FÖLJANDE LEDAMÖTER:
ORDINARIE LEDAMÖTER

LEDAMOT MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Sven Eckerstein, styrelsens ordförande, direktör
Gunilla Jönson, styrelsens vice ordförande, professor
Mikael Bäckström, direktör
Marianne Dicander-Alexandersson, direktör
Agneta Granberg, kommunalråd Göteborg
Håkan Larsson, direktör
Karin Markides, rektor och verkställande direktör Chalmers,
professor
Ann-Sofie Sandberg, fakultetsrådets ordförande, professor
Catharina Dyrssen, fakultetsrådet, docent
Ralf Berndtsson, personalföreträdare SEKO Chalmers
Jan Lindér, personalföreträdare SACO Chalmers
Marie Wenander, personalföreträdare ST Chalmers
Viktor Andersson, studentkårens ordförande, teknolog
Martin Irding, studentkårens f d ordförande, teknolog

Ana Magazinius, doktorandsektionens ordförande, doktorand
SUPPLEANTER

Marja Vallin, personalföreträdare SEKO Chalmers
Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO Chalmers
Annika Palmdin, personalföreträdare ST Chalmers
Jonas Pedersen, studentkåren, teknolog
SEKRETERARE

Ewa Cederheim-Wäingelin, rektors sekreterare, Chalmers

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter AB

Emils Kårhus AB
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Chalmers
Advanced Management
Programs AB

AB Chalmersska
Huset

AB Chalmersinvest

Encubator
Holding AB

IT-universitetet
i Göteborg AB

Chalmers
Technology
Licensing AB

Chalmers Capital AB

ÅRSREDOVISNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB får härmed avge årsredovisning
samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2008.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Verksamheten i dotterbolagen

Chalmers tekniska högskola AB ägs till
100 % av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.

Chalmersfastigheter AB med dotterbolag har uppdraget att äga, förvalta och
utveckla fastigheter och byggnader samt
svara för in- och uthyrning av lokaler främst
för Chalmers tekniska högskolas räkning på
ett kostnadseffektivt sätt. Koncernen skall
även förvärva, äga, förvalta och utveckla
studentbostäder på campus Johanneberg,
samt tillhandahålla tjänster och nyttigheter
knutna till lokalförsörjningen.
AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg
identifiera FoU-resultat som kan komma till
nytta i samhället i form av groddföretag med
tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar
vid företagens bildande, ställer initialfinansiering till förfogande och engagerar sig
tillsammans med upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte
på god värdetillväxt.
Chalmers Advanced Management Programs AB (CHAMPS) skall marknadsföra,
försälja, utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram för industriellt verksamma ledare och chefer. Syftet med CHAMPS
program är att bidra till kundföretagens
förmåga att genomföra omfattande affärsförnyelse och organisationsutveckling.

KONCERNEN

Verksamheten inom koncernen finns till
mer än 90 % inom moderbolaget. Moderbolagets verksamhet motsvarar också i
huvudsak den rena universitetsverksamheten. För att skapa jämförbarhet med andra
universitet behandlas moderbolagets verksamhet separat.
Koncernstruktur

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB samt dotter- och dotterdotterbolag enligt koncernstruktur på
föregående sida. Samtliga bolag, utom Chalmersfastigheter AB, inom koncernen är helägda. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger 90 % av aktierna i form av B-aktier i
Chalmersfastigheter AB. Chalmers tekniska
högskolas ägarskap motsvarar 52,6 % av
rösterna. I förteckningen på föregående sida
visas endast dotter- och dotterdotterbolag,
då dotterdotterdotterbolag bedöms vara av
ringa betydelse ur koncernperspektiv.

Chalmers Capital ABs verksamhet är att
bedriva förmögenhetsförvaltning.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
bolag, vars syfte är att skydda domännamnet IT-universitetet.
Investeringar

Koncernens investeringar har under året
uppgått till 302 (147) mnkr. Därav utgör
byggnader och mark 184 (31) mnkr, investering i lokalanpassning 9 (4) mnkr, utrustning
och inventarier 107 (105) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid årets slut till
668 (954) mnkr. Koncernens likviditet uppgår 153 % (164 %) och soliditeten uppgår
till 7 % (6 %).
MODERBOLAGET

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik. Den
del av verksamheten som är finansierad av
svenska staten är reglerad i ett ramavtal
mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola och Chalmers tekniska
högskola AB som gäller till år 2024. Utöver

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr

Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2008

2007

2006

2005

2004

2 456 461

2 334 295

2 285 369

2 228 684

2 259 716

-333 339

116 075

34 296

–985

–40 383

5 305 501 4 930 108 4 691 906 4 411 867 3 524 050
2 178

2 185

2 241

2 309

2 436

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig nettoomsättning respektive resultat
efter finansiella poster enligt följande:
Rörelseintäkter
Belopp i tkr

Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter

2008

Resultat efter finansiella poster

2007

2008

2007

2 305 351 2 172 944

-352 691

86 969
21 601

447 291

426 449

25 769

Koncernen Chalmersinvest

12 249

28 878

-7 418

9 108

Chalmers Advanced Management
Programs AB

23 479

27 088

969

2 438

Chalmers Capital AB

0

0

28

0

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0

4

0
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detta har Chalmers tekniska högskola AB
och svenska staten för 2008 slutit ett ettårigt avtal som reglerar högskolans rätt till
ersättning, återrapporteringskrav till staten
samt vårt uppdrag att bedriva grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

För Chalmers tjänstepensioner gäller att
de till stor del tryggas genom skuldföring
i balansräkningen. Under 2007 beslutade
Finansinspektionen om förändringar i de
försäkringstekniska grunderna, vilka används vid beräkning av pensionsskulden.
Förändringen gäller från 2008-01-01 och
engångseffekten har påverkat årets resultat
med -399 mnkr. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har lämnat ett aktieägartillskott om 400 mnkr i form av en revers som
täcker detta.
Under hösten 2007 togs beslut om att
delar av pensionsskulden skulle överföras
till försäkring. Under våren 2008 inlöstes
464 mnkr av pensionsskulden till Skandia
Liv som nu förvaltar detta pensionskapital.
Under hösten 2008 togs strategibeslut
om tryggande av pensionsskulden. Den
kvarvarande pensionsskulden ska fortsatt
redovisas i egen regi. Kvar i egen balansräkning finns per 2008-12-31 1 057 mnkr.

Resultat och lönsamhet

Resultatet för Chalmers tekniska högskola AB uppgår efter finansiella poster till
–353 mnkr. I årets resultat ingår en engångskostnad med anledning av Finansinspektionens förändrade beräkningsgrunder
för pensionsåtaganden, vilken uppgår till
399 mnkr. Detta redovisas som jämförelsestörande post i resultaträkningen. Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola har lämnat
ett aktieägartillskott som täcker denna engångskostnad. Resultatet nedan kommenteras exklusive engångskostnaden.
Resultatet exklusive engångskostnad
uppgår till 46 (87) mnkr. I resultatet ingår
avskrivningskostnader om 5 (7) mnkr, som
täcks av tidigare erhållet aktieägartillskott,
en följd av ändrade redovisningsprinciper år
2001. Båda verksamhetsgrenarna, grundutbildning och forskning/forskarutbildning
uppvisar överskott. Grundutbildningens
resultat uppgår till 28 (21) mnkr och resultatet för forskning/forskarutbildningen till
18 (66) mnkr.
Resultatet för forskning och forskarutbildning har försämrats med 48 mnkr jämfört
med föregående år. Det försämrade resultatet beror bland annat på ökade kostnader
för pensioner.
Resultatet för grundutbildningen har förbättrats jämfört med föregående år med
7 mnkr, vilket bland annat beror på fler

ÖVERSIKT ÖVER MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr

Rörelseintäkter

2008

2007

2006

2005

2004

2 305 351

2 172 944

2 136 140

2 086 948

1 981 089

Resultat efter finansiella poster

–352 691

86 969

28 771

–9 735

–42 288

Balansomslutning

2 816 522

2 592 757

2 328 364

2 140 147

2 105 309

2 145

2 155

2 214

2 282

2 223

Medelantal anställda
Rörelsens intäkter
Belopp i mnkr

Departementsmedel

2008

2007

2006

2005

1 190

1 121

1 085

1 069

Övriga statliga bidrag och uppdrag

489

435

400

391

Bidrag och uppdrag från företag m fl2

273

242

246

234
107

Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola1, 2
Övrigt
Summa intäkter

77

104

98

102

98

93

70

92

85

120

111

82

88

94

105

2 305

2 173

2 136

2 087

1 År 2006 ingår aktieägartillskott om 25 mnkr
2 Ändrad definition av stiftelsemedel har lett till justering mellan finansiärsgrupperna år 2005-2006

Rörelsens kostnader
Belopp i mnkr

2008

2007

2006

2005

1 310

1 196

1 212

1 168

Lokalkostnader

336

323

316

343

Övriga externa kostnader

500

459

453

449

Avskrivningar

107

105

113

122

Personalkostnader

Jämförelsestörande post
Summa kostnader

72

399

–

–

–

2 652

2 084

2 094

2 082

studenter och prestationer. Chalmers har
ianspråktagit hela den från Utbildningsdepartementet tillgängliga ersättningen
för året, samt därutöver använt 4 mnkr av
tidigare års sparade statliga grundutbildningsanslag, där det efter 2008 återstår
63 mnkr till kommande år.
I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 5
(7) mnkr.
Finansnettot uppgår till –6 (–2) mnkr.
Enligt god redovisningssed ska en del
av pensionskostnaden redovisas som en
finansiell kostnad istället för personalkostnad. För år 2008 uppgår denna del till 61
(47) mnkr.
Rörelsens intäkter

Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 2 305 (2 173) mnkr, vilket innebär en ökning med 132 mnkr (6 %).
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer enligt följande: Intäkter från statliga finansiärer
har ökat med 123 mnkr (8 %), där intäkter
direkt från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har ökat med 69 mnkr
(6 %). Intäkter från Vinnova har ökat med
42 mnkr (45 %) och från Vetenskapsrådet
med 16 mnkr (11 %). Övriga statliga intäkter
har minskat med 4 mnkr. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser

och andra organisationer har ökat med
31 mnkr (13 %), där intäkter från företag har
ökat med 30 mnkr (28 %). Bidrag från EU
har ökat med 4 mnkr (4 %) medan intäkter
från de offentliga stiftelserna har minskat
med 27 mnkr (–26 %), vilket främst avser
intäkter från Stiftelsen för strategisk forskning om –24 mnkr (–27 %). Intäkter från
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har
ökat med 7 mnkr (8 %). Övriga intäkter har
minskat med 6 mnkr (–7 %).
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 652
(2 084) mnkr, en ökning med 568 mnkr
jämfört med föregående år. Av ökningen
avser 399 mnkr pensionskostnader, se jämförelsestörande post på föregående sida.
Ökningen av rörelsekostnader exklusive
denna post uppgår till 169 mnkr (8 %).
Personalkostnaderna har ökat med
114 mnkr (10 %). Lönerevision har skett från
januari månad, vilket ökat kostnaderna med
57 mnkr. Lönebikostnader som avser pensioner har ökat kostnaderna med 43 mnkr.
Övriga personalkostnader har ökat med
14 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 13 mnkr
(4 %), vilket beror på hyreshöjningar.
Övriga externa kostnader har ökat med
41 mnkr (9 %). Ökningen avser främst
köpta tjänster, vilket bland annat beror på
en ökning av bidragsforskningsprojekten.
Investeringar i anläggningstillgångar
har minskat under perioden 2000–2006
vilket har lett till lägre avskrivningskostnader. Under 2007 och 2008 har dock
investeringar i anläggningstillgångar ökat.
Avskrivningskostnaderna har ökat med
2 mnkr (2 %) jämfört med föregående år.
Jämförelsestörande post avser kostnad
för ökad pensionsskuld som beror på av
Finansinspektionen ändrade försäkringstekniska grunder som används vid beräkning
av pensionsskuld. Kostnaden, 399 mnkr,
består av ökning av pensionsskulden
om 321 mnkr samt särskild löneskatt om
78 mnkr. Chalmers har på grund av detta
erhållit ett aktieägartillskott från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola för att täcka
denna engångskostnad.
Investering

Chalmers investering i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar
uppgår till 106 (105) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet

Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 654
(941) mnkr. Därutöver finns utlåning till moderstiftelsen genom reverser som uppgår till
1 040 (595) mnkr vid årets slut. Chalmers
har en beviljad, men ej utnyttjad checkkredit

om 50 mnkr. Chalmers likviditet uppgår till
161 % (171 %) och soliditeten uppgår till
12 % (11 %).
Framtida utveckling

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens om
forskningsbidrag och studerande och har
under de senaste tre åren haft ett positivt
driftsresultat. Även för 2009 är bedömningen att Chalmers kommer uppnå ett positivt
resultat. De sammanlagda kontrakterade
bidragen och uppdragen tenderar att öka
och den goda utvecklingen inom grundutbildningen bedöms fortsätta under 2009.
Den ekonomiska utvecklingen för Chalmers bedöms totalt sett kunna bli gynnsam
för den kommande 5-årsperioden. De satsningar som regeringen gör i forskningspropositionen, som totalt uppgår till 5 mdkr
i nivåhöjning av forskningsmedel under
perioden, bör innebära både en markant
förstärkning av Chalmers fakultetsmedel
under perioden samt ökade möjligheter att
attrahera bidrag från de statliga forskningsmyndigheterna. Även de ökade satsningar
som görs inom EUs forskningsprogram bör
innebära goda möjligheter till ökad finansiering. Sammantaget bör detta kunna innebära en större finansiell bas för Chalmers,
men det finns även faktorer som kan påverka
Chalmers negativt. De största riskerna som
nu kan bedömas för perioden är den lågkonjunktur som inletts och som kan innebära
minskade möjligheter att attrahera medel
från näringslivet. Inom grundutbildningen
har regeringen aviserat ett förslag att avgifter för studenter utanför EES-området ska
införas under perioden. Detta kan innebära
ett minskat antal studenter som då också
skulle få negativ påverkan på resultatet. På
längre sikt kan dessutom de minskande
ungdomskullarna leda till större dimensioneringsneddragningar. Sammanvägt bedöms dock utvecklingen de närmsta åren
bli positiv för Chalmers.

och Statens kärnkraftsinspektion samman
till Strålsäkerhetsmyndigheten, SMM.
Chalmers har även tillstånd för genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM) enligt förordningen SFS 2000:271 (dnr C
2007/791 och C 2008/5) samt brandfarliga
och explosiva varor enligt förordningen SFS
1988:1145. Chalmers har även ansökt om
tillstånd för nematoder (rundmaskar) från
Jordbruksverket och inväntar svar.
Förslag till vinstdisposition

Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel till 207 066 051 kr. För koncernen har
avsättning till bundna reserver föreslagits
med 0 kr.
Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
537 636 149
Årets resultat
–352 690 838
Summa disponibla medel 184 945 311
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 184 945 311
kronor, överföres i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat
och ställning per 31 december 2008 framgår av följande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

Miljöinformation

Chalmers verksamhet är anmälningspliktig
enligt 9 kap i Miljöbalken eftersom högskolan har kemiska laboratorier med en total
golvyta som överskrider 5 000 m2.
Chalmers har tillstånd enligt 20 § Strålskyddslagen, 1998:220 från Statens strålskyddsinstitut att bedriva verksamhet med
joniserande strålning (dnr C 2005/15). Tillståndet tillåter i princip arbete med alla typer
av strålkällor och fasta installationer som t ex
röntgenutrustningar. Avdelningen för Kärnkemi vid Institutionen för Kemi- och bioteknik
har också ett tillstånd att arbeta med kärnämnen från Statens kärnkraftsinspektion
enligt 5 § i lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3 (SKI-nr 2006/1166). Den
1 juli 2008 slogs Statens strålskyddsinstitut
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RESULTATRÄKNING (TKR)
Not

Koncernen
2008

2007

Moderbolaget
2008

2007

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1, 2

Summa intäkter

2 456 461

2 334 295

2 305 351

2 172 944

2 456 461

2 334 295

2 305 351

2 172 944

–1 344 925

–1 221 490

–1 310 319

–1 196 103

–258 137

–247 155

–335 552

–323 236

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

3

Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

4

–523 276

–488 848

–500 311

–459 165

Avskrivningar av anläggningstillgångar

5

–150 861

–147 738

–106 820

–105 194

0

–4 075

–

–

–398 833

0

–398 833

0

–2 676 032

–2 109 306

–2 651 835

–2 083 698

–219 572

224 989

–346 484

89 246

Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande post

6

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster

7

66 465

52 706

64 201

49 422

Räntekostnader och liknande poster

7

–180 232

–161 620

–70 408

–51 699

–333 339

116 075

–352 691

86 969

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet
ÅRETS RESULTAT
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8

–212

–378

–

–

–5 519

–6 185

–

–

–18 283

–13 907

–

–

–357 353

95 605

–352 691

86 969

BALANSRÄKNING (TKR)
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående nyanläggning

Moderbolaget
31.12.2008
31.12.2007

9

10
11
12
13

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

Koncernen
31.12.2008
31.12.2007

14
15

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Pågående arbeten
Pågående arbete för annans räkning
Summa pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

1 548
1 548

5 772
5 772

678
678

4 948
4 948

2 407 184
45 510
473 519
8 216

2 262 820
42 282
476 276
2 018

–
22 135
456 291
–

–
24 580
452 455
–

2 934 429

2 783 396

478 426

477 035

–
22 720
26 923
0

–
22 131
25 716
44

45 450
–
4
–

45 450
–
4
–

49 643

47 891

45 454

45 454

2 985 620

2 837 059

524 558

527 437

11 674

0

–

–

11 674

0

–

–

85 441
1 176 895
340
–
2 553
34 989
48 526
1 348 744

87 624
744 953
418
–
2 250
29 967
38 176

73 110
1 176 107
1 127
66 915
–
34 989
46 350

79 780
742 931
436
53 739
–
29 966
33 825
940 677

903 388

1 398 598

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

290 908

235 241

238 993

183 740

Kortfristiga placeringar

17

405 143

819 699

404 547

819 699

Kassa och bank

18

263 412

134 721

249 826

121 204

Summa omsättningstillgångar

2 319 881

2 093 049

2 291 964

2 065 320

SUMMA TILLGÅNGAR

5 305 501

4 930 108

2 816 522

2 592 757

150 000
1 649

150 000
1 893

150 000
500

150 000
500

151 649

151 893

150 500

150 500

564 419
–357 353

68 570
95 605

537 636
–352 691

50 667
86 969

207 066

164 175

184 945

137 636

358 715

316 068

335 445

288 136

87 638

69 411

–

–

1 068 066
28 878
1 596

1 105 420
23 425
0

1 058 859
–
–

1 099 200
–
–

1 098 540

1 128 845

1 058 859

1 099 200

59 892
1 257 701
926 696

31 975
1 279 696
828 168

–
–
–

–
–
–

2 244 289

2 139 839

–

–

96 928
117
174 822

86 687
199
159 177

75 306
–
154 115

68 675
–
142 400

271 867

246 063

229 421

211 075

1 244 452

1 029 882

1 192 797

994 346

5 305 501

4 930 108

2 816 522

2 592 757

1 419 852
21 127

1 419 852
21 977

Inga
19 761

Inga
20 474

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond

19

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

20

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till moderföretag

21

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser1

23
24

1 Ej kvantifierbar pensionsförpliktelse tillkommer. Se vidare not 24.
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Koncernen
2008

2007

Moderbolaget
2008

2007

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

25

–219 572

224 989

–346 483

89 246

150 861

147 738

106 820

105 194

–82 044

38 338

–98 137

28 809

–150 755

410 065

–337 800

223 249

65 908

52 706

62 913

46 758

–118 555

–114 653

–5 294

–3 898

–294

–634

–

–

–203 696

348 484

–280 181

266 109

2 183

14 148

6 670

9 350

–514 780

30 320

–519 744

32 235

10 241

–18 936

6 631

–3 034

230 215

107 304

210 051

108 590

–475 837

481 320

–576 573

413 250

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

–1 094

–7 659

–713

–5 451

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–322 467

–129 149

–106 162

–99 542

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

15 019

1 421

371

1 015

0

–401

–

–

–1 752

–5 101

–

–

0

6 486

–

–

Investeringar i andelar i intresseföretag
Placeringar övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–4 184

–391

–3 453

2 272

–314 478

–134 794

–109 957

–101 706

Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott

400 000

0

400 000

0

Lämnat aktieägartillskott

–

–

0

–350

Upptagna lån

104 450

3 355

–

–

0

–38 147

–

–

504 450

–34 792

400 000

–350

–285 865

311 734

–286 530

311 194

Likvida medel vid årets början

954 420

642 686

940 903

629 709

Likvida medel vid årets slut

668 555

954 420

654 373

940 903

Minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) med organisationsnummer 5564795598 är ett aktiebolag med säte i Göteborg. Företagets huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Chalmers
har följt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som
innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har uppdelats
i uppskjuten skatt under avsättningar, respektive eget kapital.
Intäkter och kostnader
Redovisningen i moderbolaget baseras på projektredovisning i vilken projekten
klassificeras i olika projekttyper utifrån vilka de värderas och periodiseras. Projekten kan delas in i två huvudkategorier; projekt som resultatavräknas vid varje
bokslutstillfälle och påverkar årets resultat samt projekt som är pågående med
fastställt slutdatum. För att ett projekt skall anses som pågående finns ett antal
bedömningskriterier som måste vara uppfyllda. För pågående projekt tillämpas
successiv avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en
intäkt som motsvarar nedlagda kostnader i projektet. Pågående projekt periodiseras via balansräkningens fordrings- och skuldkonton.
Under 2009 införs en redovisningsmodell för indirekta kostnader som är
gemensam för Sveriges universitet och högskolor. En översyn av den nya modellens konsekvenser på externredovisningen vid Chalmers med avseende på
god redovisningssed kommer att göras under 2009. Översynen har föranletts
av att det i pågående projekt kan finnas inslag av administrativa kostnader som
inte är direkt hänförliga till projekten och fråga om aktiverbarhet kan uppstå.
Projekten är dock ej redovisade över verkligt värde.
Erhållna medel för förvärv av anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen.
Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder, förutom kortfristiga placeringar, har värderats till anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde. På kortfristiga placeringar tillämpas en portföljsyn varmed
en kollektiv värdering görs.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta med beaktande av osäkra fordringar som bedömts individuellt. På fordringar och skulder
i utländsk valuta sker omräkning till balansdagens kurs.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar i moderbolaget utgörs av aktiverade externa utgifter för
utveckling av ett av moderbolagets administrativa system och skrivs av linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden om 3 år.
Bolaget har tidigare redovisat egenupparbetade immateriella tillgångar i form
av konsolidering av moderbolagets IT-infrastruktur. Vid värdering på balansdagen
har dessa tillgångar värderats till 0 kronor varmed nedskrivning av tillgångarna
har genomförts.
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas i verksamheten och som
har ett anskaffningsvärde som överstiger 20 tkr samt en nyttjandeperiod som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sin respektive nyttjandeperiod som löpande utvärderas och bedöms samt i nödvändiga fall justeras.
Tillgångens avskrivningsbara värde utgörs av tillgångens anskaffningsvärde
justerat för eventuella restvärden. I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter för
att kunna nyttja tillgången.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När
det gäller ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och
därmed har även nyttjandeperioden påbörjats. Koncernen har enligt god
redovisningssed valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande
kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer
löpande att kostnadsföras.
Utgifter för pågående projekt redovisas i de fall investeringen anses värdehöjande. Utgifterna består av direkt nedlagda kostnader samt i större ny- eller
ombyggnadsprojekt aktiveras räntekostnaden till dess att lokalerna i fastigheten
tagits i bruk.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
Möbler och inredning
Övrigt
Nätverk
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

10 år
5 år
3 år
3 år
5 år
5–10 år
5–10 år
5–10 år
10 år
15–37 år
67 år
20 år
5 år

Pensioner
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande
till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. (tryggandelagen).
Chalmers tryggar den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet genom
att skuldföra i egen balansräkning, samt genom att kreditförsäkra pensionsskulden hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv.
En förutsättning för denna kreditförsäkring är att Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ett borgensåtagande gentemot FPG avseende pensionsåtagandet.
Staten lämnar via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers pensionsåtagande
avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt före 1994-07-01.
Redovisning av pensionsskuld sker enligt RedR 4.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar.

NOT 1

KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året
skett till ett värde om 325 (314) mnkr respektive 7 (7) mnkr. Av inköpen utgör
307 mnkr hyra från Chalmersfastigheter till moderbolaget.

NOT 2

UPPLYSNINGAR ENLIGT AVTALET MED STATEN

Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom många
områden av astro- och geofysiken. I enlighet med avtalet mellan svenska staten
och Chalmers skall det ekonomiska resultatet vid Onsala rymdobservatorium
omnämnas i Chalmers årsredovisning. Intäkter, kostnader och resultat fördelar
sig enligt följande avseende 2008, föregående verksamhetsår 2007 inom
parentes:
Onsala rymdobservatorium

Intäkter

Kostnader

Resultat

39 338
(40 451)

39 347
(36 986)

–9
(3 465)

Mervärdesskatt och högskoleavgift
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 179 (161) mnkr.
Till Kammarkollegiet har även redovisats högskoleavgift med 11 (19) mnkr.
Rekvirerad mervärdesskatt reducerad med redovisad högskoleavgift uppgår
till 168 (142) mnkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers (moderbolaget) huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen är uppdelad i grundutbildning och uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter, kostnader och resultat fördelar sig på verksamhetsområden
enligt följande avseende 2008, föregående verksamhetsår 2007 inom parentes.
Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning
Totalt

Intäkter inkl.
fin. intäkter

Kostnader inkl.
fin. kostnader

Resultat

787 110
(747 994)
37 985
(34 949)
1 414 144
(1 316 829)
130 314
(122 594)

867 002
(726 340)
38 120
(36 118)
1 688 888
(1 250 972)
128 234
(121 967)

–79 892
(21 654)
–135
(–1 169)
–274 744
(65 857)
2 080
(627)

2 369 553
(2 222 366)

2 722 244
(2 135 397)

–352 691
(86 969)

Intäkter respektive kostnader för verksamhet vid Chalmers avseende Naturvetenskapliga Fakulteten och IT-universitetet vid Göteborgs universitet uppgår till
10 150 (12 266), fördelade på grundutbildning 8 301 (11 824) samt forskning
och forskarutbildning 1 849 (442).

NOT 3

PERSONAL

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2008

2007

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Moderbolaget
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced
Management Programs AB
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

2 145
20
5

35
45
40

2 155
17
6

35
35
17

8
0
0

38
0
0

7
0
0

43
0
0

Koncernen totalt

2 178

35

2 185

35

Koncernen
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I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2008
Koncernen

Styrelsen
Ledningen

NOT 4

Totalt

Andel
kvinnor %

Totalt

Andel
kvinnor %

79
38

33
18

45
38

29
18

14
29

50
21

15
31

40
19

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

REVISIONSARVODEN

2007

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag1
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

1 207
2 783

1 250
1 510

895
2 571

893
1 267

347

246

347

246

1 I beloppet ingår revision av EU-finansierade projekt.

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2008

2007

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

Moderbolaget
(varav pensionskostnader)1
Chalmersfastigheter AB
(varav pensionskostnader)2
AB Chalmersinvest koncernen
(varav pensionskostnader)3
Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav pensionskostnader)4
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

829 975

465 826
(198 879)
10 207
(5 395)
1 815
(440)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

849 541

10 227
4 107

5 232

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

786 781

448 285
(193 849)
4 717
(1 432)
1 416
(340)

8 594
3 073

2 755
(862)
0
0

4 896

480 603
(205 576)

803 344

0
0

1 777
(714)
0
0

0
0

456 195
(196 335)

1 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensionsplan som
för övriga anställda i bolaget men för VD finns en extra premie för den kompletterande
ålderspensionen. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att under en tid av
24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor.

NOT 5

2008

2007

Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning
Byggnader/mark

2 583
108 277
5 870
34 131

3 079
106 008
5 184
33 466

Summa

150 861

147 737

2008

2007

Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning

2 265
102 110
2 445

2 308
99 772
3 113

Summa

106 820

105 193

Moderbolaget

NOT 6

NOT 7

3 Moderbolaget har tecknat avtal med VD om avgångsvederlag innebärande att en
ersättning motsvarande 18 månadslöner skall utgå vid uppsägning från bolagets sida.
Någon arbetsplikt föreligger ej.

Koncernen

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2007

Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

Moderbolaget
(varav tantiem o d)
Chalmersfastigheter AB
(varav tantiem o d)
AB Chalmersinvest koncernen
(varav tantiem o d)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav tantiem o d)
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

1 875
(0)
1 271
(0)
1 905
(0)

828 100

1 846
(0)
1 175
(0)
1 845
(0)

784 935

1 009
(0)
0
0

4 223

Koncernen totalt
(varav tantiem o d)

6 060
(0)

843 481

2 202

0
0

7 419
1 228

991
(0)
0
0

3 905

5 857
(0)

797 487

0
0

Till styrelsens ordförande och externa ledamöter, dock ej studentkårens representanter, i moderbolaget har, i enlighet med årsstämmobeslut 2008, utgått
endast arvode. Till interna ledamöter och arbetstagarrepresentanter utgår
arvode per styrelsemöte. Moderbolagets VD, Karin Markides, tillika rektor, har
haft fast lön samt tjänstebil.
Sjukfrånvaron redovisas endast för moderbolaget, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet, inom parentesen
redovisas föregående års siffror.
Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa
arbetade timmar totalt 2008 (2007):
Åldersfördelning

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter och liknande poster

4 VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande 6
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

8 956

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST

Engångseffekt på pensionsskulden i moderbolaget om –398 833 tkr med
anledning av ändrade beräkningsgrunder från Finansinspektionen per 200801-01. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har lämnat ett aktieägartillskott
för att täcka denna engångskostnad.

2 För VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under två år, med avräkning
mot ersättning från annan arbetsgivare.

2008

ÅRETS AVSKRIVNINGAR

Koncernen

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

1,25 (0,92)
3,06 (3,79)
4,08 (3,97)

0,52 (0,58)
0,99 (1,15)
1,49 (1,45)

0,73 (0,69)
1,78 (2,10)
2,35 (2,28)

Totalt

3,11 (3,36)

1,07 (1,14)

1,78 (1,90)

2008

2007

Andelar i intresseföretag
Ränteintäkter Stiftelse Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter obligationer/reverser
Ränteintäkter övriga

1 838
29 990
25 912
8 725

1 849
25 264
16 513
9 080

Summa

66 465

52 706

2008

2007

Ränteintäkter Stiftelse Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter obligationer/reverser
Ränteintäkter övriga

29 990
25 912
8 299

25 264
16 513
7 645

Summa

64 201

49 422

Moderbolaget

Räntekostnader och liknande poster
Koncernen

Räntekostnader koncernföretag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Nedskrivning av obligationer/reverser
Räntekostnader övriga
Summa

Åldersfördelning

19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %

Män %

Totalt %

0,53 (0,16)
1,78 (2,44)
2,47 (2,47)

0,20 (0,28)
0,58 (0,62)
0,86 (0,86)

0,29 (0,24)
1,04 (1,28)
1,40 (1,39)

1,81 (2,06)

0,60 (0,63)

1,02 (1,12)

2007

55 509
46 967
391
58 753

180 232

161 620

2008

2007

Räntedelen av årets pensionskostnad
Nedskrivning av obligationer/reverser
Räntekostnader övriga

61 459
4 641
4 308

46 795
391
4 513

Summa

70 408

51 699

Moderbolaget

NOT 8

SKATTER

Moderbolaget utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt
undervisningsverk. Chalmersfastigheter AB betalar ingen skatt på grund av
betydande underskottsavdrag. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande
uppskjuten skattekostnad, vilken motsvarar 26% (28%) av bland annat årets
förbrukade underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar. CHAMPS
redovisar obeskattade reserver varav uppskjuten skatt utgör 477 (405) tkr. För
Chalmersinvest redovisas en uppskjuten skatt med 11 (33) tkr.

NOT 9

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar
dividerat med summa arbetade timmar totalt.

2008

56 822
61 677
4 641
57 092

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering/försäljning1
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde

2008

2007

18 956
1 094
–1 588
0

34 067
6 715
–20 817
–1 009

18 462

18 956

–13 184
–2 583
1 572
–2 719
–16 914

–13 257
–3 079
3 152
0
–13 184

1 548

5 772

1 2007 avser försäljning av dotterbolaget Ecsibeo AB i AB Chalmersinvest.
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2008

2007

15 193
714
15 907

9 742
5 451
15 193

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning

–10 245
–2 265
–2 719

–7 937
–2 308
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–15 229

–10 245

678

4 948

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 432 018
184 449
– 6 110
2 610 357

2 400 588
31 430
0
2 432 018

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

–169 198
156
–34 131

–135 732
0
–33 466

Utgående ackumulerade avskrivningar

–203 173

–169 198

Utgående redovisat restvärde

2 407 184

2 262 820

Skattemässigt restvärde

2 221 247

2 108 596

Koncernen

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 49 258 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och
har därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

NOT 11 INVESTERING I LOKALANPASSNING
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar1

70 119
9 097
0
0

107 040
3 780
–3 288
–37 413

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

79 216

70 119

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassifieringar

–27 837
–5 869
0
0

–27 228
–5 184
1 452
3 123

Utgående ackumulerade avskrivningar

–33 706

–27 837

45 510

42 282

Koncernen

Utgående redovisat restvärde

1 Omklassificeringen gjord 2007 avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning som gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har
medfört att avskrivningstiden har kortats något.
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

48 994
0
0

89 695
–3 288
–37 413

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

48 994

48 994

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

–24 414
–2 445
0
0

–25 876
–3 113
1 452
3 123

Utgående ackumulerade avskrivningar

–26 859

–24 414

22 135

24 580

Moderbolaget

Utgående redovisat restvärde

NOT 12 UTRUSTNING OCH INVENTARIER
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

1 511 567
107 435
–46 721
–10

1 489 751
104 960
–120 557
37 413

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 572 271

1 511 567

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–1 035 291
–108 277
44 816

–1 042 662
–106 008
113 379

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 098 752

–1 035 291

473 519

476 276

Koncernen

Utgående redovisat restvärde

2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

1 439 290
106 162
–44 670
0

1 421 695
99 542
–119 360
37 413

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 500 782

1 439 290

Moderbolaget

2008

2007

–986 835
–102 110
44 454

–999 771
–99 772
112 708

–1 044 491

–986 835

456 291

452 455

Moderbolaget

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
2008

2007

2 018
21 486
–15 288

16 181
16 058
–30 221

8 216

2 018

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott
Utgående bokfört värde

2008

2007

45 450
0

45 100
350

45 450

45 450

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
10
100
100
100

100
52,6
100
100
100

1 000
2 500
1 000
2 300
115 000

1 000
3 000
100
0
37 350

100
100

100
100

1 000
1 000

2 170
1 249

100
100

100
100

400
1 000

4 000
100

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB1
Emils Kårhus AB
AB Chalmersska Huset
AB Chalmersinvest
Chalmers Technology
Licensing AB
Encubator Holding AB
Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Summa

45 450

1 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 90 % av kapitalet och 47,4 % av rösterna
medan Chalmers tekniska högskola AB äger 10 % av kapitalet och 52,6 % av rösterna.

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB
AB Chalmersska Huset
AB Chalmersinvest
Chalmers Technology Licensing AB
Encubator Holding AB
Chalmers Advanced Management
Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Organisationsnummer

Säte

556570-6636
556487-9764
556566-6046
556547-8996
556275-3193
556596-4722
556512-5860

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

556634-5996
556605-9704

Göteborg
Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterbolag,
då dotterdotterdotterbolag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 03
Vehicle Communications AB
Ecoera Biofuel Engineering AB
Hyron Biomedical AB
Lumina Adhesives AB
Arterion AB
Nedskrivningar
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

22,5

22,5

306 101

21,6
26,5
26,6
22,0
25,0

21,6
26,5
26,6
22,0
25,0

45 065
26 500
28 026
24 708
25 000

20,0
19,8

20,0
19,8

200
–

230
395
3 737
177
178
469
163
–518
20
17 869

Summa

22 720

Intresseföretagens organisationsnummer och säte:
Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 03
Vehicle Communications AB
Ecoera Biofuel Enginereeing AB
Hyron Biomedical AB
Lumina Adhesives AB
Arterion AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB

Organisationsnummer

Säte

556619-4840
969692-0694
556614-1205
556719-4922
556731-1013
556755-3606
556719-4880
556658-6730
969704-9751

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
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NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA
INTÄKTER
2008

2007

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

196 014
45 865
100
48 929

165 647
43 992
0
25 602

Summa

290 908

235 241

Koncernen

Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

2008

2007

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

196 014
1 477
100
41 402

165 647
1 301
0
16 792

Summa

238 993

183 740

Marknadsvärde

Bokfört värde

Reverser
Obligationer

141 777
263 396

141 777
263 366

NOT 23 STÄLLDA PANTER

Summa

405 173

405 143

Koncernen

Moderbolaget

NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Koncernen

Moderbolaget

Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

Marknadsvärde

Bokfört värde

Reverser
Obligationer

141 777
262 770

141 777
262 770

Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i:
LightUp Technologies AB och Cellectricon AB
för fullgörande av aktieägaravtal

Summa

404 547

404 547

Summa

Moderbolaget

2008

2007

919 831
107 975
23 243
23 056
121 304
49 043

817 334
100 595
18 589
24 375
33 661
35 328

1 244 452

1 029 882

2008

2007

919 831
107 304
22 356
121 218
22 088

817 334
99 917
23 782
33 584
19 729

1 192 797

994 346

2008

2007

1 418 000
1 852

1 418 000
1 852

1 419 852

1 419 852

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSER

NOT 18 KASSA OCH BANK
Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 50 mnkr.

Koncernen

2008

2007

NOT 19 EGET KAPITAL

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Villkorade aktieägartillskott
Försäkringsbolaget FPG

0
1 150
19 977

129
1 250
20 598

Summa

21 127

21 977

Koncernen

Bundet eget kapital
AktieReservkapital
fond

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet
och fritt kapital
Aktieägartillskott
Årets resultat

150 000

Belopp vid årets utgång

150 000

Moderbolaget

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat

1 893

68 570
95 605

–244

244
400 000

95 605
–95 605

–357 353
1 649

Bundet eget kapital
AktieReservkapital
fond

564 419

–357 353

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Aktieägartillskott
Årets resultat

150 000

500

50 667
86 969
400 000

Belopp vid årets utgång

150 000

500

537 636

86 969
-86 969
-352 691
-352 691

NOT 20 PENSIONER
Nedan redovisas pensionsskuld avseende moderbolaget, vilken hanteras i
egen regi.
Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers betalar
en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension.
Skuldberäkning för åtagandet är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31.
Årets förändring i pensionsskulden:
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden1
Inlöst till försäkring
Avgår pensionsutbetalningar

1 099 200
451 779
–463 964
–29 752

Skuld vid årets utgång

1 057 263

1 Varav engångseffekt Finansinspektionens nya beräkningsgrunder (FFFS 2007:31)
320 966 tkr.

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen

Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen

80

Koncernen

2008

2007

261 588

136 040

1 982 701

2 003 799

2008

2007

Försäkringsbolaget FPG

19 761

20 474

Summa

19 761

20 474

Moderbolaget

Övrig ansvarsförbindelse
Chalmers (moderbolaget) har under 2008 löst in ålderspensionsförmåner intjänade enligt pensionsavtalet PA-91 F genom att teckna pensionsförsäkringar
i Skandia. Dessa ålderspensionsförmåner har tidigare varit tryggade genom
avsättningar i balansräkningen. Enligt pensionsavtalet skall dessa förmåner
indexeras. Skandia åtar sig dock inte att stå för sådan värdesäkring. Inom ramen
för försäkringslösningen har Chalmers en, så kallad, överskottsfond ur vilken
kostnader för indexering kan hämtas. Skandia lämnar dock, för närvarande, inte
någon återbäring och medel saknas i överskottsfonden.
Under förutsättning att medel i överskottsfonden saknas för att täcka indexeringskostnaden har Skandia förbehållit sig rätten att årligen fakturera Chalmers
för sådana tillkommande kostnader genom tilläggspremier. Chalmers kostnad
för framtida indexering är beroende av en rad omständigheter där de viktigaste
är utvecklingen på finansmarknaden, Skandias möjligheter att långsiktigt lämna
återbäring och utvecklingen av prisbasbeloppet. Mot bakgrund av den osäkerhet som gäller för dessa omständigheter har Chalmers inte kunna kvantifiera
åtagandet. Chalmers kommer att, tillsammans med Skandia, årligen upprätta
och uppdatera prognoser avseende framtida avkastning och möjlig överföring
av medel till överskottsfonden.

NOT 25 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
2008

2007

Räntedel i pensioner
Minskning/ökning avsättningar
Övriga poster

–61 677
–35 758
15 391

–46 967
78 206
7 099

Summa

–82 044

38 338

Koncernen

2008

2007

Räntedel i pensioner
Minskning/ökning avsättningar
Övriga poster

–61 459
–40 341
3 663

–46 795
71 353
4 251

Summa

–98 137

28 809

Moderbolaget

Göteborg den 26 februari 2009
Sven Eckerstein
Ordförande

Gunilla Jönson
Vice ordförande

Viktor Andersson

Ralf Berndtsson

Mikael Bäckström

Marianne Dicander Alexandersson

Catharina Dyrssen

Agneta Granberg

Martin Irding

Håkan Larsson

Jan Lindér

Ann-Sofie Sandberg

Marie Wenander

Karin Markides
Rektor och tillika verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2009
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Per Redemo
Auktoriserad revisor
Riksrevisionen

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSSTÄMMAN I CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
ORG.NR: 556479-5598

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
71–81, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska
högskola AB för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 26 februari 2009

Ernst & Young AB
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Per Redemo
Auktoriserad revisor
Riksrevisionen
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Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas styrelse, fr v: Hans Johannesson, Ann-Sofie Hermansson, Cecilia Wigström, Linnéa Lindau,
Kurt Eliasson, Stefan Johnsson, Mats Hermansson, Ingrid Elam, Lars Idermark, Karin Markides och Lena Treschow Torell.

STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
STYRELSEN
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vd SABO
Vice ordförande Ingrid Elam,
docent, Malmö högskola
Ann-Sofie Hermansson,
politisk sekreterare, Göteborg
Mats Hermansson,
civ ing, direktör
Lars Idermark,
vd Kooperativa Förbundet
Stefan Johnsson,
direktör, AB Volvo
Lena Treschow Torell,
professor
Cecilia Wigström,
riksdagsledamot
Självskriven ledamot:
Karin Markides,
rektor och verkställande direktör
Chalmers tekniska högskola AB,
professor
Utsedd av högskolans lärare:
Hans Johannesson,
professor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers, där forskningen och
utbildningen bedrivs genom Chalmers tekniska högskola AB. Stiftelsen tillsätter detta
bolags styrelse och prövar ansvar för den. I
uppdraget ingår också att följa högskolans
verksamhet och främja dess utveckling
genom olika initiativ.
FINANSIELL STÄLLNING

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för
ägaruppdraget. Det egna kapitalet uppgick
vid utgången av år 2008 till 1 450 mnkr. Aktivt
förvaltat kapital uppgick till 2 320 mnkr.
Stiftelsen har under året tillskjutit 400 mnkr
till Chalmers tekniska högskola AB för att
kompensera ändrade beräkningsgrunder
för pensionsavsättningarna.
Stiftelsen har under året delat ut totalt
91 mnkr till främjande av verksamheten vid
Chalmers.
Utveckling av eget kapital
1994–2008 (mnkr)

Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 dec 2008
Gåvomedel
Eget kapital 31 dec 2008

1 580
1 901
1 344
106
1 450

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994–2008 (mnkr)

Utsedd av Chalmers Studentkår:
Linnéa Lindau,
civ.ing, affärsutvecklare
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1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften
Totalt

1 000
1 716
240
2 955

STRATEGISKA INITIATIV

Förutom det direkta stödet till utveckling
av forskning och utbildning vid Chalmers,
som ges genom stiftelsens satsningar och
uppdrag, är stiftelsen part i vissa strategiska
initiativ. Dessa är särskilt fokuserade på
tillväxt och företagsutveckling samt strategiska fastighetsfrågor.
Stiftelsen är sålunda huvudman för Stiftelsen Chalmers Innovation, som med Stena
Center och Lindholmen som miljöer är Chalmers inkubator för nya företag.
Stiftelsen har tillsammans med Göteborgs kommun bildat Lindholmen Science
Park AB och är nu delägare. Bolaget utvecklas starkt som ett nav för samverkan
mellan kommunen, näringslivet, Chalmers
och Göteborgs universitet.
ÄGARPOLICY

Stiftelsens styrelse har fastställt en ägarpolicy för Chalmersgruppen. Policyn syftar till
att med universitetsidén som grund utveckla
styrelsesystemet. Policyn bygger på systematisk rekrytering av styrelseledamöter,
tydlighet i ägarfrågorna och årlig utvärdering
av styrelsernas arbete.

STIFTELSENS SATSNINGAR
STRATEGISKT
UTVECKLINGSPROJEKT

Det treåriga utvecklingsprojektet ”IMPACT”
startade år 2007. Projektet har som huvudsyfte att i ett sammanhållet Chalmersperspektiv säkerställa att de masterprogram
som etableras får högsta internationella
kvalitet. Under året har sammanlagt ett
femtiotal delprojekt genomförts som täcker
utveckling av målstyrda program, koordinering mellan programtyper, utveckling av
pedagogiskt upplagda program med engelska som undervisningsspråk. Påtagligt ökad
vikt läggs vid aktiviteter som säkerställer att
genusfrågor och aspekter som rör hållbar
utveckling beaktas i programmens upplägg
och genomförande.
Satsning år 2008 (2007): 11 (10) mnkr.
INSATSOMRÅDEN

De fleråriga satsningarna för vissa insatsområden syftar till att bygga upp och etablera
ny, bärkraftig verksamhet. Satsningarna
är tidsbegränsade och avser en period av
fem till sju år. Därefter förutsätts respektive
område finansieras helt inom ramen för det
reguljära finansieringssystemet.
Miljövetenskap

Satsningens syfte är att
inom ramen för Chalmers
miljöinitiativ etablera
Chalmers på en internationell tätposition inom
miljöområdet grundat på
forskning inom uthållig
samhällsutveckling med ett brett systemperspektiv på miljöproblemen. Insatsen
avslutas nu som stiftelsesatsning men
fortlever i högsta grad som viktig och växande verksamhet inom Chalmers. Gjorda
erfarenheter redovisas i rapporten Hundra
miljoner kronor miljö, där satsningens speciella karaktär beskrivs så här: ”Genom
CEI (Chalmers miljöinitiativ) fick sju nya
professorer möjlighet att skapa nytt med
stor frihet. De har använt medlen olika men
flera har utnyttjat dem som ett akademiskt
riskkapital för att pröva helt nya idéer och
områden. Friheten i deras uppdrag har
varit stor men de har avkrävts ansvar för att
försöka skapa projekt där de gränsöverskridande möjligheterna kunnat utnyttjas, till
exempel genom gemensamma doktorander.
Det tar tid att bygga nya forskargrupper
men efter åtta år ser vi att det finns flera
generationer forskare i grupperna och att
de har en storlek och dynamik som säkrar
en fortsättning i den ordinarie strukturen på
Chalmers när projektet avslutas.”
Forskarna inom satsningen har även
under 2008 säkrat stora externa samarbetsprojekt.
Satsning 2008(2007): 8 (7) mnkr.

Biovetenskap

Satsningen syftar till att i samverkan med
Göteborgs universitet bygga upp och utveckla biovetenskaplig verksamhet inom
områden, där förutsättningar finns för internationell frontlinjeforskning.
Etablering sker nu inom områdena systembiologi, biologisk fysik och industriell
bioteknik samtidigt som tidigare satsningsområden stöds enligt plan.
Systembiologi är ett multidisciplinärt
forskningsfält där kemister, matematiker, biologer och ingenjörer arbetar tillsammans för
att förstå biologiska system. Denna kunskap
används sedan för att utveckla nya produkter
och metoder. Inom området installerades
under året professor Jens Nielsens forskargrupp på Chalmers och gruppen består nu
av drygt 25 anställda och gästforskare.
Industriell bioteknik används för att processa och producera kemiska substanser,
energi och material. Inom området studerar
professor Lisbeth Olssons grupp metoder
för bio-baserad produktion av t ex etanol
från träråvara.
Gruppen för biologisk fysik leds av professor Fredrik Höök. Gruppen fokuserar
på biomedicinska instrument och metoder
för både grundforskning och tillämpningar
inom läkemedelsutveckling och medicinsk
diagnostik. Forskningen är främst inriktad
på ytbaserade biosensorer och biologiska
membran.
Delsatsningar inom området avser Farmaceutisk teknologi, Computional System Bio,
Bionanosystem och en forskarskola.
Satsning 2008 (2007): 16 (13) mnkr.

toriet (Nano Fabrication Laboratory – NFL)
med modern renrumsmiljö och närmare 200
instrument för tillverkning och karakterisering av nanokretsar används av Chalmersinstitutioner, andra lärosäten och industrin.
Genom EU-stöd är laboratoriet också tillgängligt för europeiska forskare.
Samverkan med laboratorierna vid KTH
och Uppsala universitet har fortsatt genom
det s k MyFab-nätverket, vilket innebär att
laboratorierna tillsammans i realiteten utgör
en nationell forskningsinfrastruktur, där arbete pågår att säkerställa långsiktig finansiering till detta.
Satsning år 2008 (2007): 14 (16) mnkr.
RIKTADE SATSNINGAR

De riktade satsningarna möjliggör genomförande av ett antal väl avgränsade projekt.
Finansieringen är kortsiktig och avser inte
den löpande verksamheten.
Inom ett projektblock om åtta aktiviteter
genomförs ett antal projekt för att skapa
kunskapsuppbyggnad, ledarskapsutbildning och centrum kring områden som redan
är eller kan bli viktiga utvecklingsområden
för Chalmers.
Riktat projektstöd har lämnats till 14
verksamhetsprojekt i första hand för
”såddfinansiering”.
Satsning år 2008 (2007): 16 (17) mnkr.
SAMVERKAN

För verksamheten inom Lindholmen Science
Park AB, där stiftelsen är delägare, har planenligt tillskjutits 1 mnkr i aktieägartillskott.
Satsning år 2008 (2007): 1 (1) mnkr.

Informationsteknik

STIFTELSENS PRIS 2008

Satsningen syftar till att inom IT-området
stärka utbildning och forskning med ett systemfokus. Satsningen har koncentrerats mot
fyra områden: pålitliga system, interaktiva
system, distribuerade system och datakommunikation samt Software Engineering.
Satsningen har avsett uppbyggnad och utveckling av IT-programmet och vetenskaplig
förstärkning av de fyra områdena inom satsningen, vilket möjliggjort rekrytering av professor, docenter/lektorer, forskarassistenter
samt delfinansiering av doktorander.
Satsningen har lett till omfattande extern
samverkan bl a inom fordonsforskningsprogram kring pålitlig och kostnadseffektiv
utveckling av elektroniksystem.
Satsning 2008 (2007): 9 (11) mnkr.

I linje med satsningarna på kvalitet och
förnyelse har stiftelsens styrelse inrättat
ett årligt pris. Priset
syftar till att bland
Chalmers anställda
lyfta fram inspirerande exempel på nyskapande initiativ och
resultat som uppnåtts relativt nyligen.
Priset för 2008 var inriktat mot samverkan
med högskolans omvärld. Priset tilldelades
professor Christian Azar för bedriften att
synligt utveckla Chalmers samverkan med
det omgivande samhället. Som aktör i denna
samverkan arbetar han aktivt och engagerat
med att förmedla kunskap, som bidrar till
insikt och underlag för vägval, när det gäller klimathoten och möjligheterna att skapa
hållbara energisystem.
Priset består av en personlig belöning
om 20 000 kr och ett verksamhetsbidrag
om 100 000 kr.

Mikroteknologi

Satsningen syftar till att ge förutsättningar
för verksamhet av högsta klass inom mikrooch nanoteknologi genom tidsbegränsad
delfinansiering av Nanotekniklaboratoriet
vid Institutionen för mikroteknologi och
nanovetenskap – MC2. Nanotekniklabora-
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ÅRSREDOVISNING
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning
för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2008.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen) trädde i funktion den 1 juli 1994.
Stiftelsen har till ändamål att som ensam
ägare till Chalmers tekniska högskola AB
(Chalmers) verka för att detta bolag bedriver
utbildning och forskning på en internationellt
hög nivå, samt att verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta
ändamål, samt att som en uppdragsgivare
till bolaget finansiera uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av värde för bolaget.
Stiftelsen har under året fullföljt sitt ändamål genom att som aktiv ägare utveckla och
implementera Chalmers ägarpolicy, tillskjuta
erforderligt ägartillskott samt genom att finansiera uppdrag för kvalitet och förnyelse.
Årets redovisade resultat är med hänsyn
taget till orealiserade värdeförändringar
–385 mnkr.
Förlusten hänför sig till årets exceptionella
kursfall på aktiemarknaden. Effekterna för
Stiftelsens del har dämpats genom gjorda
ombalanseringar mellan tillgångsslag. Avkastningen på Stiftelsens förvaltade kapital
uppgår till –12,8 % (3,4). Chalmers jämförelseindex för året är –15,2 % (1,2).
Stiftelsens aktivt förvaltade kapital uppgår vid årets utgång till 2 320 mnkr. Eget
kapital uppgår efter aktieägartillskott och
utdelningar till 1 450 mnkr.
Stiftelsen har under året tillfört Chalmers tekniska högskola AB ett ovillkorat
aktieägartillskott om 400 mnkr för att täcka
den engångsvisa uppräkning av bolagets
pensionsavsättning som skett i enlighet
med Finansinspektionens ändrade beräkningsgrunder. Tillskottet ersätter den kapitaltäckningsgaranti om 400 mnkr, vilken
utfärdades år 2007.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen
fortsatt finansieringen av de tidsbegränsade satsningar som bedrivs inom Chalmers och som Stiftelsen bedömer vara av
värde för Chalmers. Största satsningarna
under året har avsett områdena miljövetenskap, biovetenskap, informationsteknologi,
mikroteknologi samt utveckling av masterprogrammen. Totalt har stiftelsen delat ut
91 mnkr under året.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor
och donationer uppgående till 9,2 mnkr
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(7,2 mnkr). Forskarutbytet mellan Chalmers
och universitet i Kalifornien stöds genom en
donation om 1 miljon USD från The Barbro
Osher Pro Suecia Foundation. Gåvor har
också lämnats till utvecklings- och stipendiefonden Chalmers Vänner som stödjer
studenters internationella studier, unga forskare samt annan angelägen verksamhet vid
Chalmers.
Stiftelsen har ett utfäst borgensåtagande
gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 999 mnkr avseende Chalmers
tekniska högskola ABs (988 mnkr) och
Chalmersfastigheter ABs (11 mnkr) pensionsåtagande samt avseende en kreditförsäkring om 0,1 mnkr i SSPA Sweden AB.
STIFTELSENS
PLACERINGSVERKSAMHET

Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd
för allokering av kapitalet och finansrådet
beslutar inom ramen för Stiftelsens placeringsreglemente om avvägningen mellan
aktier och räntebärande placeringar.
Placeringsverksamheten utförs av sammanlagt sex utvalda kapitalförvaltare. Tre
förvaltare har svenska aktiemandat, två
förvaltare har svenska ränte- och obligationsmandat och en förvaltare har ett globalt
aktiefondsmandat. Vidare har Stiftelsen ett
förlagslån i Chalmersfastigheter, investeringar i tre aktieindexobligationer samt ett
mindre antal specialfonder (med hedgefond- resp. tillväxtmarknadsinriktning).
En mindre del av kapitalet hanteras i egen
förvaltning.
RESULTAT OCH LÖNSAMHET

Avkastningen på Stiftelsens totala kapital
uppgår till –12,0 % (3,1) och avkastningen på det förvaltade kapitalet uppgår till
–12,8 % (3,4). Chalmers jämförelseindex för
den förvaltade portföljen uppgår för 2008
till –15,2 % (1,2).
Av totala kapitalet utgör aktier 28 % (38),
penningmarknadsinstrument 24 % (26),
fastighetsreverser 35 % (26), strategiska
innehav (dotterbolagsaktier) 8 % (7) och
likvida medel 5 % (3).
I resultaträkningen visas posten rörelseresultat. Denna post består av Stiftelsens

intäkter och kostnader. Intäkterna omfattar utdelning från aktier och avkastning
från obligationer, erhållna gåvomedel samt
realiserade kapitalvinster. Direktavkastningen uppgår till 111 (105) mnkr och realisationsvinst/förlust uppgår netto till –57
(116) mnkr.
Stiftelsens kostnader består av realiserade kapitalförluster, räntekostnader, förvaltningskostnader, kostnader för utlagda
uppdrag samt administrationskostnader.
För att den ekonomiska redovisningen för
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola skall
bli fullständig redovisas den orealiserade
värdeförändringen av Stiftelsens tillgångar
under posten ”Förändring av ej realiserade
värden”. De orealiserade värdena har under
året minskat med 406 (–125) mnkr.
Årets redovisade resultat är därmed
–385 (70) mnkr.
Det ovillkorade aktieägartillskott om 400
mnkr som verkställts gentemot Chalmers
tekniska högskola AB har Stiftelsen valt
att direkt låta belasta det egna kapitalet.
Anledningen härtill är att tillskottets storlek
och engångskaraktär bedömts störa resultaträkningens jämförbarhet över tiden, om
det hade redovisats i resultaträkningen.
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 084 (1 074) mnkr och fritt eget
kapital uppgår till 366 (1 254) mnkr.
Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga som kan rekvireras från Stiftelsens kansli.
UTDELNING FRÅN STIFTELSEN

Stiftelsekapitalets avkastning används för att
finansiera satsningar som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveckling.
Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar
som görs skall vara tidsbegränsade och
bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans
verksamhet. Satsningarna skall inte avse
ändamål för vilka reguljär finansiering finns.
Samplanering i förhållande till högskolans
övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen
finansierat satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om 75 (72) mnkr. Dessa
avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:

• Miljövetenskap, 8 (7) mnkr
• Biovetenskap, 16 (13) mnkr
• Informationsteknologi, 9 (11) mnkr
• Mikroteknologi, 14 (16) mnkr
• Masterprogrammen, 11 (10) mnkr
• Riktade satsningar, 16 (17) mnkr för
riktade projekt.
För år 2009 har Stiftelsen gjort åtagande
om fortsatt finansiering av satsningar med
88 mnkr.
Utöver den strategiska satsningen
inom området Mikroteknologi har Stiftelsen under verksamhetsåret enligt tidigare
beslut lämnat ett driftbidrag om 2 mnkr till
institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers för att täcka
institutionens avskrivningskostnader vid
MC2 verksamhetsåret 2008.
År 2000 beslutade Stiftelsen avsätta
65 mnkr för delfinansiering av Chalmers
kårhusprojekt. Under året har 6 mnkr lämnats som bidrag till Chalmers tekniska högskola AB för att täcka bolagets relaterade
kostnader.
Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har
8 mnkr (8) lämnats som bidrag till verksamheten vid Chalmers och som stipendier.
Totalt har Stiftelsen delat ut 91 mnkr
(87) under året. Därutöver har Stiftelsen
lämnat ett aktieägar tillskott om 1 mnkr till
Lindholmen Science Park AB.

FINANSIELL RISK

PERSONAL

Finansiell risk identifieras och begränsas
genom det av styrelsen årligen fastställda
placeringsreglementet.
Stiftelsens risknivå för 2008 ligger inom
de ramar som fastställts i placeringsreglementet. Uppföljning av placeringsregler
och limiter samt finansiella risker sker på
månatlig basis.
Den totala risken för Stiftelsens innehav
förväntas inte överstiga 10 % på årsbasis
(standardavvikelse). Om volatiliteten skulle
överstiga 10 % skall skälen till detta analyseras och eventuella åtgärder vidtagas.
Den operativa förvaltningen ska bedrivas
så att den aktiva risken i aktieportföljerna i
genomsnitt bör ligga i intervallet 2–5 % på
årsbasis. Den aktiva risken i ränteportföljerna
bör ligga i intervallet 0,5–1 % på årsbasis.
Stiftelsens absoluta och relativa risk
följs upp och analyseras på totalnivå,
per tillgångsslag och per mandat. Denna
uppföljning sker två gånger per år, den
31/8 och den 31/12 och mäts i rullande
12-månadersperioder.
Absolut risk följs upp med hjälp av volatilitetsberäkning. Under året mättes detta
mått till 8,1 % (5,1) i den totala portföljen.
Relativ risk följs upp med hjälp av aktiv
risk. Under året mättes detta mått till 2,8 %
(1,6) i den totala portföljen.

Stiftelsens personalstyrka består vid årets
utgång av tre personer, två män och en
kvinna.
Ersättning till styrelsen har utgått med
500 tkr. Kostnadsersättning för resor har
utgått med 36 tkr. Inga andra ersättningar
eller förmåner har utgått till styrelsen.

RISKHANTERING

OPERATIONELL RISK

Stiftelsens placeringsreglemente anger
ramar för hur olika typer av finansiella risker
skall hanteras och med vilken riskexponering kapitalförvaltningen i Stiftelsen ska
bedrivas.
Underlaget för Stiftelsens risktagande,
som sammanfattas i en normalportfölj,
är att återkommande utföra s k ALM-analyser, Asset Liabillity Modelling. Dessa
kombineras med känslighetsanalyser för
tillgångsslagen.

Operationell risk utgörs av risk för förlust genom bristande interna rutiner eller
system.
Stiftelsen har ett fullmakts/befogenhetssystem som bygger på dualitetsprincipen
och processbeskrivningar. Förvaltningsuppdragen och förvaltning i egen regi följs
upp månadsvis av oberoende part.
För förvaltning i egen regi finns därutöver
särskilda kontrollregler.
MOTPARTSRISK

MARKNADSRISK

Priserna på de finansiella marknaderna
varierar kontinuerligt. Effekterna för Stiftelsens portföljvärde är framförallt beroende av
fördelningen mellan tillgångsslag. Den långsiktiga normalportföljen för den förvaltade
portföljen anger en 50/50-fördelning mellan
aktierelaterade respektive räntebärande
tillgångar. Per den siste december 2008 var
fördelningen följande: 30,4 % (40,6) utgjordes av aktierelaterade placeringar, 69,6 %
(59,4) räntebärande tillgångar, inkl. likvida
medel. Då de räntebärande tillgångarna i
allt väsentligt placeras i värdepapper med
låg risk är det aktieportföljen som medför
störst marknadsrisk. Den risken är delvis
minskad under året genom köp av aktieindexobligationer motsvarande ca 20 % av
aktieportföljen.
Huvuddelen av de utländska innehaven är
valutasäkrade. Mindre än 4 procentenheter
av totalportföljen var per årsskiftet exponerad för direkt valutarisk.

I Stiftelsens placeringsreglemente anges
ramar för de motpartsrisker som får tas i olika
affärssituationer. Här beskrivs godkända
motparter vid transaktioner med portföljens
tillgångar samt att transaktioner ska ske
enligt principen betalning vid leverans. Uppföljning av motpartsrisk sker kontinuerligt.

KONCERNSTRUKTUR

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
100 % av aktierna i Chalmers tekniska högskola AB. Antalet aktier är 150 000 med nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma
röstvärde. Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i AB Chalmersinvest.
Antalet aktier är 115 000 med nominellt värde
50 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 10 %
av aktiekapitalet och 53 % av rösterna, och
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
90 % av aktiekapitalet och 47 % av rösterna
i Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är
25 000 med nominellt värde 1 000 kronor.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Capital
AB. Antalet aktier är 1 000 med nominellt
värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma
röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Advanced
Management Programs AB. Antalet aktier
är 4 000 med nominellt värde 1 000 kronor.
Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i IT-universitetet i Göteborg AB. Antalet aktier är 1 000 med
nominellt värde 100 kronor. Alla aktier har
samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger 100 % av aktierna i SSPA Sweden
AB. Antalet aktier är 160 000 med nominellt
värde 100 kronor. Alla aktier har samma
röstvärde.
NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har
följande närstående organisationer:
• Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum.
I denna stiftelse utser Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola styrelse och revisorer
• Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

FLERÅRSÖVERSIKT

Stiftelsen har haft följande utveckling under de senaste fem åren (mnkr):
2008

Förvaltningsresultat
Eget kapital
Utdelning

–385
1 450
91

2007

70
2 328
87

2006

2005

2004

349
2 347
93

403
2 132
106

214
1 834
129
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RESULTATRÄKNING (TKR)
Not
Rörelsens intäkter

Koncernen
2008
2007
–
–

Stiftelsen
2008

2007

Aktieutdelning

–

–

26 133

29 446

Ränteintäkter

–

–

84 597

75 756
7 457

Övriga intäkter

2

–

–

9 563

Nettoomsättning

1

2 623 463

2 593 863

–

–

Realiserade kapitalvinster

8

–

–

90 055

189 489

2 623 463

2 593 863

210 348

302 148

–1 402 791

–1 277 059

–5 028

–3 421

–257 270

–246 847

–203

–212

–

–

–4 654

–3 664

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

3, 4

Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Räntekostnader

–

–

–30 174

–25 265

Övriga externa kostnader

5

–571 726

–532 974

–2 441

–1 578

Avskrivningar av anläggningstillgångar

6

–154 339

–150 970

–35

–63

–177 627

–102 180

–

–

Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande post

7

–398 833

0

–

–

Realiserade kapitalförluster

8

–

–

–147 453

–72 839

–2 962 586

–2 310 030

–189 988

–107 042

–339 123

283 833

20 360

195 106

–405 778

–125 430

–405 778

–125 430

Summa kostnader
Rörelseresultat
Förändring av ej realiserade övervärden
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag

11
1 838

1 849

–

–

35 928

26 253

–

–

–92 245

–79 849

–

–

Resultat efter finansiella poster

–799 380

106 656

–

–

Resultat före skatt

–799 380

106 656

–

–

Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Skatt på årets resultat

–2 677

–1 543

–

–

Uppskjuten skatt

–6 207

–7 639

–

–

7

39

–

–

–808 257

97 513

–385 418

69 676

Minoritetsandel i resultatet
ÅRETS RESULTAT
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9

BALANSRÄKNING (TKR)
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående nyanläggning

16
17
18
19

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

20
21
22
23
24

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager och pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

25

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

26

Koncernen
31.12.2008
31.12.2007

31.12.2008

Stiftelsen
31.12.2007

1 548

6 233

–

–

1 548

6 233

–

–

2 412 560
45 510
486 692
8 216

2 268 458
42 282
489 654
2 018

–
–
31
–

–
–
136
–

2 952 978

2 802 412

31

136

–
22 869
340 271
709 912
–
5 990

–
22 280
333 647
1 153 838
–
6 034

199 100
–
311 348
709 912
927 379
5 990

199 100
–
305 931
1 153 838
829 283
5 990

1 079 042

1 515 799

2 153 729

2 494 142

4 033 568

4 324 444

2 153 760

2 494 278

222
14 952

244
583

–
–

–
–

15 174

827

–

–

–
3 339
103 249
34 989
48 698
301 026

–
2 797
96 847
29 823
38 330
246 526

2 758
–
–
–
–
7 736

2 629
–
–
–
–
7 693

491 301

414 323

10 494

10 322
478 385

562 207

1 298 084

157 064

606 022

261 705

313 342

95 613

Summa omsättningstillgångar

1 674 704

1 974 939

480 900

584 320

SUMMA TILLGÅNGAR

5 708 272

6 299 383

2 634 660

3 078 598

1 084 000
1 649

1 074 000
1 893

1 084 000
–

1 074 000
–

1 085 649

1 075 893

1 084 000

1 074 000

106 217
–190 289
857 441
82 876
229 137
–422 839

107 849
215 489
1 023 754
–6 714
114 470
27 837

106 217
–190 289
457 441
–6 975
–

107 849
215 489
1 023 754
–93 300
–

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat Stiftelsekapital
Bundna reserver

30
10

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond, orealiserade värden
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Balanserat resultat
Årets resultat

12
9
13
14

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27
28
29

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

31
32

662 543

1 482 685

366 394

1 253 792

1 748 192

2 558 578

1 450 394

2 327 792

262

325

–

–

1 072 028
32 038
350
1 596

1 108 162
25 897
805
0

3 866
–
–
–

2 453
–
–
–

1 106 012

1 134 864

3 866

2 453

1 317 593

1 311 671

–

–

1 317 593

1 311 671

–

–

106 607
–
–
178 096
1 251 510

95 733
–
–
160 731
1 037 481

356
1 178 192
1 218
–
634

510
746 257
948
–
638

1 536 213

1 293 945

1 180 400

748 353

5 708 272

6 299 383

2 634 660

3 078 598

1 430 852
114 452

1 423 852
58 088

Inga
1 092 283

Inga
1 066 319
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Koncernen
2008
2007

Stiftelsen
2008

2007
69 676

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

–339 123

283 833

–385 418

Avskrivningar

154 339

150 970

35

63

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet*

–33 925

–40 373

407 190

424

Lämnade aktieägartillskott

–

–

–401 000

–1 000

Utdelning

–

–

–90 980

–87 415

35 785

26 253

–

–

1 838

1 849

–

–

–92 245

–79 849

–

–

Erhållen ränta
Erhållen utdelning
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder

–1 415

–1 543

–

–

–274 746

341 140

–470 173

–18 252

–6 402

24 385

–

–

–84 780

–294 455

215 317

–811

10 874

–14 167

–154

483

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder

231 394

108 339

419 859

–32 962

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–123 660

165 242

164 849

–51 542

–98 096

2 170

Investeringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Ökning/minskning av investeringar i obligationer
och räntebärande placeringar
Ökning/minskning av investering i aktier och konvertibler
Investeringar i immateriella tillgångar

26 566

13 380

–192 619

300 132
–

–1 094

–7 176

–

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–309 598

–133 511

–

–

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5 954

1 634

70

63

–226 013

0

Placeringar övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar

256 992

0

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar

321 321

315 524

316 958

–291 882

47 562

176 471

52 879

23 863

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

5 859

0

–

–

0

–34 792

–

–

5 859

–34 792

–

–

–70 239

306 921

217 728

–27 679

Likvida medel vid årets början

1 081 404

774 483

95 613

123 292

Likvida medel vid årets slut

1 011 165

1 081 404

313 341

95 613

Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

*Stiftelsens orealiserade värdeförändringar redovisas från och med 2008 under posten ”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet”
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) med organisationsnummer 5564795598 är ett aktiebolag med säte i Göteborg. Företagets huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Chalmers
har följt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som
innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har uppdelats
i uppskjuten skatt under avsättningar, respektive eget kapital.
Intäkter och kostnader
Redovisningen i moderbolaget baseras på projektredovisning i vilken projekten
klassificeras i olika projekttyper utifrån vilka de värderas och periodiseras. Projekten kan delas in i två huvudkategorier; projekt som resultatavräknas vid varje
bokslutstillfälle och påverkar årets resultat samt projekt som är pågående med
fastställt slutdatum. För att ett projekt skall anses som pågående finns ett antal
bedömningskriterier som måste vara uppfyllda. För pågående projekt tillämpas
successiv avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en
intäkt som motsvarar nedlagda kostnader i projektet. Pågående projekt periodiseras via balansräkningens fordrings- och skuldkonton.
Under 2009 införs en redovisningsmodell för indirekta kostnader som är
gemensam för Sveriges universitet och högskolor. En översyn av den nya modellens konsekvenser på externredovisningen vid Chalmers med avseende på
god redovisningssed kommer att göras under 2009. Översyn har föranletts
av att det i pågående projekt kan finnas inslag av administrativa kostnader som
inte är direkt hänförliga till projekten och fråga om aktiverbarhet kan uppstå.
Projekten är dock ej redovisade över verkligt värde.
Erhållna medel för förvärv av anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen.
Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder, förutom kortfristiga placeringar, har värderats till anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde. På kortfristiga placeringar tillämpas en portföljsyn varmed
en kollektiv värdering görs.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta med beaktande av osäkra fordringar som bedömts individuellt. På fordringar och skulder
i utländsk valuta sker omräkning till balansdagens kurs.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångarna i moderbolaget utgörs av aktiverade externa utgifter
för utveckling av ett av moderbolagets administrativa system och skrivs av linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden om 3 år.
Bolaget har tidigare redovisat egenupparbetade immateriella tillgångar i form
av konsolidering av moderbolagets IT-infrastruktur. Vid värdering på balansdagen
har dessa tillgångar värderats till 0 kronor varmed nedskrivning av tillgångarna
har genomförts.
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas i verksamheten och som
har ett anskaffningsvärde som överstiger 20 tkr samt en nyttjandeperiod som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sin respektive nyttjandeperiod som löpande utvärderas och bedöms samt i nödvändiga fall justeras.
Tillgångens avskrivningsbara värde utgörs av tillgångens anskaffningsvärde
justerat för eventuella restvärden. I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter för
att kunna nyttja tillgången.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När
det gäller ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och
därmed har även nyttjandeperioden påbörjats. Koncernen har enligt god
redovisningssed valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande
kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer
löpande att kostnadsföras.
Utgifter för pågående projekt redovisas i de fall investeringen anses värdehöjande. Utgifterna består av direkt nedlagda kostnader samt i större ny- eller
ombyggnadsprojekt aktiveras räntekostnaden till dess att lokalerna i fastigheten
tagits i bruk.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
Möbler och inredning
Övrigt
Nätverk
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

10 år
5 år
3 år
3 år
5 år
5–10 år
5–10 år
5–10 år
10 år
15–37 år
67 år
20 år
5 år

Pensioner
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande
till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. (tryggandelagen).
Chalmers tryggar den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet genom
att skuldföra i egen balansräkning, samt genom att kreditförsäkra pensionsskulden hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv.
En förutsättning för denna kreditförsäkring är att Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ett borgensåtagande gentemot FPG avseende pensionsåtagandet.
Staten lämnar via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers pensionsåtagande
avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt före 1994-07-01.
Redovisning av pensionsskuld sker enligt RedR 4.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar.
Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola följer i sin redovisning kraven på god
redovisningssed enligt bokföringslagen. Årsredovisningen upprättas i enlighet
med årsredovisningslagen och består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. Som huvudprincip gäller att fordringar
och skulder periodiseras i bokslutet så att resultaträkningen speglar resursförbrukningen.
Stiftelsen redovisar finansiella instrument till marknadsvärde enligt ÅRL 4 kap
14§. Tidigare år har skillnaden mellan anskaffningsvärde och marknadsvärde
redovisats som en upplupen intäkt och inte ökat den finansiella tillgångens
värde i balansräkningen. Finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärde i
årsredovisningens balansräkning.

NOT 1

KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Transaktioner mellan moderbolag och koncernföretag har under året skett till ett
värde om 120 (112) mnkr från moderbolaget respektive 30 (25) mnkr till koncernbolag. Av transaktioner från moderbolag utgör 90 (87) mnkr forskningsbidrag
och resterande avser räntor mellan bolagen.

NOT 2

ÖVRIGA INTÄKTER

Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2008 erhållit gåvor och bidrag
uppgående till 9,2 mnkr samt 0,3 i övriga intäkter.
2,5 mnkr har erhållits till utvecklings- och stipendiefonden Chalmers Vänner.
Denna är en s.k. annual fund som årligen fördelar medel till angelägna delar av
Chalmers verksamhet.
6,7 mnkr har erhållits för the Osher Endowment, för att delfinansiera
Chalmersforskares besöksprogram vid universiteten i Kalifornien.

NOT 3

MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH
LEDNINGSFUNKTION
2008

Koncernen

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

2007

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

4
72
2 145
0
20
5

25
17
35
0
45
40

4
72
2 155
0
17
2

50
17
35
0
35
50

8
0

38
0

7
0

43
0

2 254

34

2 257

34

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2008
Koncernen

Styrelsen
Ledningen

2007

Totalt

Andel
kvinnor %

Totalt

Andel
kvinnor %

97
45

35
20

61
40

36
20

89

NOT 4

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA KOSTNADER

NOT 6

2008
Löner
och andra
ersättningar

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
2 585
(varav pensionskostnader)
SSPA Sweden AB
36 168
(varav pensionskostnader)
Chalmers tekniska
högskola AB
829 975
(varav pensionskostnader)
Chalmers Capital AB
0
Chalmersfastigheter AB
10 227
(varav pensionskostnader)
AB Chalmersinvest koncernen
4 107
(varav pensionskostnader)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
5 232
(varav pensionskostnader)
IT-universitet i Göteborg AB
0
Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

888 294

2007

Sociala
kostnader

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

2 443
(1 105)
15 521
(3 192)

2 223

1 403
(710)
16 533
(4 311)

34 460

465 826
(198 879)
0
10 207
(5 395)
1 815
(440)

786 781

2 755
(862)
0

4 896

498 567
(209 873)

840 027

0
8 594
3 073

448 285
(193 849)
0
4 717
(1 432)
1 416
(340)
1 777
(714)
0

0

474 131
(201 356)

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda :
Övriga
anställda

Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

536
1 165
1 875
0
1 271
1 905

2 049
35 003
828 100
0
8 956
2 202

417
1 130
1 846
0
1 175
1 845

1 807
33 330
784 935
0
7 419
1 228

1 009
0

4 223
0

991
0

3 905
0

7 761
(0)

880 533

7 404
(0)

832 624

Sjukfrånvaron redovisas endast för Chalmers tekniska högskola AB, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet.
Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa
arbetade timmar totalt 2008 (2007):
Åldersfördelning

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

1,25 (0,92)
3,06 (3,79)
4,08 (3,97)

0,52 (0,58)
0,99 (1,15)
1,49 (1,45)

0,73 (0,69)
1,78 (2,10)
2,35 (2,28)

Totalt

3,11 (3,36)

1,07 (1,14)

1,78 (1,90)

2007

3 079
108 481
5 184
34 226
150 970

2008

2007

Utrustning

35

63

Summa

35

63

Stiftelsen

NOT 7

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST

Engångseffekt på pensionsskulden i Chalmers tekniska högskola AB om
–398 833 tkr med anledning av ändrade beräkningsgrunder från Finansinspektionen per 2008-01-01. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har lämnat ett
aktieägartillskott för att täcka denna engångskostnad.

NOT 8

REALISERADE KAPITALVINSTER OCH
KAPITALFÖRLUSTER

Stiftelsen har nettorealiserat kapitalvinster/kapitalförluster enligt följande:
Stiftelsen

Realiserade vinster
Realiserade förluster

2008

2007

90 055
–147 453

189 489
–72 839

–57 398

116 650

NOT 9

FÖRÄNDRING AV EJ REALISERADE VÄRDEN/
UPPLÖSNING AV/AVSÄTTNING
TILL BUNDEN VINSTREGLERINGSFOND

Vinstregleringsfonden, visar summan av Stiftelsens vid bokslutstillfället orealiserade vinster/förluster, i huvudsak värdeförändring på aktier vilka ännu inte
avyttrats. Bakgrunden till denna redovisning är syftet att inte kunna dela ut
orealiserade vinstmedel från Stiftelsen. Stiftelsen har under året aktiverat
orealiserade värden enligt följande:
Stiftelsen

Marknadsvärde
Bokfört värde
Orealiserat värde

2008

2007

2 634 660
–2 824 949

3 078 598
–2 863 109

–190 289

215 489

Stiftelsens orealiserade värden har sålunda minskat med 406 mnkr under året
och uppgår vid årsskiftet till –190 mnkr.

NOT 10 AVSÄTTNING FÖR BEVARANDE AV
STIFTELSEKAPITALETS REALA VÄRDE
I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får
förbrukas, sker en årlig avsättning till kapitalkontot, som mätt efter konsumentprisindex, åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital.
I balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital redovisade
kontot Uppindexerat stiftelsekapital. Under året har konsumentprisindex ökat
med 0,9 % (3,4).

NOT 11 RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEKOSTNADER
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar
dividerat med summa arbetade timmar totalt:
Åldersfördelning

2008

3 044
111 032
5 870
34 393
154 339

2007

Styrelsen
och VD

Koncernen totalt
(varav tantiem)

Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/markanläggningar
Summa

Nettorealiserade kapitalvinster/förluster

2008

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitet i Göteborg AB

ÅRETS AVSKRIVNINGAR

Koncernen

Kvinnor %

Män %

Totalt %

2008

2007

19–29
30–49
50–

0,53 (0,16)
1,78 (2,44)
2,47 (2,47)

0,20 (0,28)
0,58 (0,62)
0,86 (0,86)

0,29 (0,24)
1,04 (1,28)
1,40 (1,39)

Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter övriga

1 838
35 928

1 849
26 253

Totalt

1,81 (2,06)

0,60 (0,63)

1,02 (1,12)

Summa

37 766

28 102

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

61 677
30 568

46 967
32 882

Summa

92 245

79 849

NOT 5

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag1
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

2008

Koncernen
2007

2008

Stiftelsen
2007

1 519
2 082

1 608
1 578

227
0

266
26

402

327

55

81

1 I beloppet ingår revision av EU-finansierade projekt.
2008

2007

Konsultkostnader
Övriga kostnader

1 387
1 054

760
818

Summa

2 441

1 578

Stiftelsen

Koncernen

NOT 12 AVSÄTTNING TILL GÅVOMEDELSFOND
Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och
vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i samband med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen skall använda medlen till ett
i gåvohandlingen specificerat ändamål. Stiftelsens gåvomedel har förändrats
enligt följande:
2008

2007

Gåvomedelsfond ingående balans
Avsättning till gåvomedelsfonden
Avräkning med utdelningsfond

107 849
–2 423
791

99 021
10 783
–1 955

Gåvomedelsfond utgående balans

106 217

107 849

Stiftelsen

Redovisningen sker under fritt eget kapital då det ursprungligen varit gåvogivarens syfte att Stiftelsen skall använda dessa medel för ett specifikt angivet
ändamål.
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NOT 13 AVSÄTTNING TILL FRI VINSTREGLERINGSFOND

NOT 17 INVESTERING I LOKALANPASSNING

Vinstregleringsfonden under fritt eget kapital visar de vinstmedel som kan men
inte behöver delas ut för att uppfylla skattelagstiftningens krav på utdelning. Som
framgår under utdelningsfonden nedan måste viss del av avkastningen under en
femårsperiod utdelas för att inte skatteplikt i sin helhet skall inträda för Stiftelsen.
Stiftelsens fria vinstregleringsfond har förändrats enligt följande:

Koncernen

Stiftelsen

Ingående balans
Avsättning till fri vinstregleringsfond
Lämnat aktieägartillskott
Avräkning med utdelningsfond
Fri vinstregleringsfond utgående balans

2008

2007

1 023 754
–97 947
–401 000
–67 366

1 107 978
46 785
–1 000
–130 009

457 441

1 023 754

Till den fria vinstregleringsfonden tillförs realiserade kapitalvinster/dras realiserade kapitalförluster med avdrag för övriga kostnader. Anledningen till
att dessa medel inte förs direkt till utdelningsfonden är att de inte ingår i det
skattemässiga avkastningsbegreppet. Från den fria vinstregleringsfonden dras
också lämnade aktieägartillskott.

2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar1

70 119
9 097
0
0

107 040
3 780
-3 288
–37 413

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

79 216

70 119

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassifieringar

–27 837
–5 870
0
0

–27 228
–5 184
3 123
1 452

Utgående ackumulerade avskrivningar

–33 707

–27 837

45 510

42 282

Utgående redovisat restvärde

NOT 18 UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Koncernen

NOT 14 AVSÄTTNING TILL UTDELNINGSFONDEN
Utdelningsfonden visar den del av Stiftelsens resultat som enligt det skattemässiga avkastningsbegreppet skall utgöra beräkningsgrund för det så kallade 80 %
rekvisitet. I genomsnitt skall under en femårsperiod 80 % av detta resultat delas
ut för att uppfylla Stiftelsens ändamål.
Avsättning till utdelningsfond motsvarar det skattemässiga avkastningsbegreppet, i huvudsak utdelningar och ränteintäkter minskat med förvaltningskostnader. Beloppet förs till det under fritt kapital redovisade kontot Utdelningsfond.
Åtminstone 80 % av denna del av årsresultatet skall således, för att bibehålla
skattefriheten på avkastningen, användas för att uppfylla Stiftelsens ändamål.
Utdelningsfonden redovisar skillnaden mellan avkastning och utdelning
under de fem senaste åren. Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt
följande:
2008

2007

Ingående balans
Avräkning till utdelningsfond
Överfört från gåvomedelsfond
Årets utdelning
Avräkning med fri vinstregleringsfond

–93 300
110 730
–791
–90 980
67 365

–239 387
101 538
1 954
–87 415
130 009

Utdelningsfond utgående balans1

–6 975

–93 300

Stiftelsen

1 I koncernen har årets utdelning till Chalmers tekniska högskola om 89 851 tkr eliminerats,
varför utdelningsfonden i koncernen per 2008-12-31 uppvisar ett saldo om 82 876 tkr.

NOT 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering/försäljning1
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde

2008

2007

19 417
1 094
–1 588
0

34 067
7 176
–20 817
–1 009

18 923

19 417

–13 184
–3 044
1 572
–2 719
–17 375

–13 257
–3 079
3 152
0
–13 184

1 548

6 233

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar1

2008

2007

1 579 521
110 098
–47 001
–10

1 553 655
109 322
–120 869
37 413

1 642 608

1 579 521

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–1 089 867
–111 032
44 983

–1 094 847
–108 481
113 461

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 155 916

–1 089 867

486 692

489 654

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

1 Omklassificeringen 2007 avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning
som gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har
medfört att avskrivningstiden har kortats något.
2008

2007

629
–236

629
0

393

629

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–493
–35
166

–430
–63
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–362

–493

31

136

Stiftelsen

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

NOT 19 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2008

2007

2 018
21 486
–15 288

16 181
16 058
–30 221

8 216

2 018

NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

1 2007 avser försäljning av dotterdotterbolaget Ecsibeo AB i Chalmers tekniska högskola AB koncernen.

Dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
AB Chalmersfastigheter
SSPA Sweden AB

NOT 16 BYGGNADER OCH MARK

Summa

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
90
100

100
47
100

150 000
2 500
160 000

145 100
27 000
27 000
199 100

2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar

2 451 472
184 449
–6 110

2 420 042
31 430
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 629 811

2 451 472

Chalmers tekniska högskola AB
AB Chalmersfastigheter
SSPA Sweden AB

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

–183 014
156
–34 393

–148 788
0
–34 226

NOT 21 OBLIGATIONER OCH RÄNTEBÄRANDE
PLACERINGAR

Utgående ackumulerade avskrivningar

–217 251

–183 014

Koncernen

2008

2007

Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning
Orealiserad värdeförändring1

333 647
–4 323
8 947

336 729
–3 082
0

Utgående marknadsvärde

338 271

333 647

Koncernen

Utgående redovisat restvärde

2 412 560

2 268 458

Skattemässigt restvärde

2 221 247

2 108 596

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 49 258. Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och har
därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer

Säte

556479-5598
556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg

2008

2007

Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning
Orealiserad värdeförändring1

305 931
–3 530
8 947

319 311
–13 380
0

Utgående marknadsvärde

311 348

305 931

Stiftelsen

1 Från år 2008 särredovisas orealiserad värdeförändring.

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.
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NOT 22 AKTIER OCH KONVERTIBLER

NOT 30 EGET KAPITAL
2008

2007

1 153 838
–252 669
–191 257

1 453 969
–300 131
0

709 912

1 153 838

Stiftelsen

Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning
Orealiserad värdeförändring1
Utgående marknadsvärde
1 Från år 2008 särredovisas orealiserad värdeförändring.

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

NOT 23 FORDRAN HOS KONCERNFÖRETAG
2008

Stiftelsen

2007

Långa fordringar
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån SSPA Sweden AB
Lån till Emils Kårhus AB

864 768
684
61 928

765 443
1 115
62 725

Summa

927 379

829 283

Korta fordringar
Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristig fordran Anknutna stiftelser
Kortfristig fordran Chalmers tekniska högskola AB

10
292
2 456

18
149
2 462

Summa

2 758

2 629

Posten består av ett lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum om
14 355 tkr. Lånet är nuvärdesberäknat till 5 990 tkr.

NOT 25 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
2008

2007

196 014
46 016
7 836
51 160

165 647
44 132
7 693
29 054

Koncernen

Summa

301 026

246 526

2008

2007

Upplupna ränteintäkter

7 736

7 693

Summa

7 736

7 693

Stiftelsen

NOT 26 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Stiftelsen har placerat 157 (478) mnkr i obligationer och andra räntebärande
värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

NOT 27 SKULD TILL DOTTERBOLAG
2008

Stiftelsen

2007

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB

1 177 404
788
0

744 235
788
1 234

Summa

1 178 192

746 257

NOT 28 BEVILJADE EJ UTBETALDA BIDRAG
2008

2007

Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
Beviljade bidrag via Anknutna stiftelser

1 139
79

948
0

Summa

1 218

948

Stiftelsen

NOT 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2008

2007

919 831
109 877
23 247
148 463
50 092

817 334
101 964
18 593
27 787
71 803

Summa

1 251 510

1 037 481

Stiftelsen

2008

2007

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna förvaltarkostnader

265
354
15

313
173
152

Summa

634

638

Koncernen

Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster

92

Fritt eget kapital
Fria
reserver

Årets
resultat

Ingående balans
1 074 000
Resultatdisposition
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde
10 000
Upplösning av bundna fonder
Avsättning till fria fonder
Lämnad utdelning
Lämnat aktieägartillskott
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat

1 893 1 454 848
27 837

27 837
–27 837

Utgående balans

1 649

Koncernen

1 084 000

Bundna
reserver

–405 778
10 360
–1 128
–1 000
–244

–10 000
405 778
–10 360

244
–808 257
1 085 382 –422 8391

1 I koncernens balansräkning har resultatet som är hänförligt till Stiftelsen fördelats mellan bundna respektive fria fonder samt avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets
reala värde. Beloppet uppgår till –385 418.

NOT 31 STÄLLDA PANTER

NOT 24 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

2008

2007

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

1 420 000
10 852

1 420 000
3 852

Summa

1 430 852

1 423 852

Koncernen

NOT 32 ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen

Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
Investeringsåtaganden i Chalmers Innovation
Capital AB
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande
Försäkringsbolaget FPG

2008

2007

3 863
984
22 636

9 475
3 961
24 048

4 650

0

62 340
19 979

0
20 604

Summa

114 452

58 088

Stiftelsen

2008

2007

2 713
984
22 636

8 096
3 961
24 048

4 650

0

96

289

Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
Investeringsåtaganden i Chalmers Innovation
Capital AB
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti
avseende utfästelse om pension i
SSPA Sweden AB
avseende Chalmersfastigheter ABs
pensionsåtagande
avseende Chalmers tekniska högskola ABs
pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens borgen
för pensionsåtagande
Summa

10 803

6 220

988 060

1 023 705

62 340

0

1 092 283

1 066 319

Övrig ansvarsförbindelse
Chalmers tekniska högskola AB har under 2008 löst in ålderspensionsförmåner
intjänade enligt pensionsavtalet PA-91 F genom att teckna pensionsförsäkringar
i Skandia. Dessa ålderspensionsförmåner har tidigare varit tryggade genom
avsättningar i balansräkningen. Enligt pensionsavtalet skall dessa förmåner
indexeras. Skandia åtar sig dock inte att stå för sådan värdesäkring. Inom ramen
för försäkringslösningen har Chalmers en, så kallad, överskottsfond ur vilken
kostnader för indexering kan hämtas. Skandia lämnar dock, för närvarande, inte
någon återbäring och medel saknas i överskottsfonden. Under förutsättning att
medel i överskottsfonden saknas för att täcka indexeringskostnaden har Skandia
förbehållit sig rätten att årligen fakturera Chalmers för sådana tillkommande
kostnader genom tilläggspremier. Chalmers kostnad för framtida indexering
är beroende av en rad omständigheter där de viktigaste är utvecklingen på
finansmarknaden, Skandias möjligheter att långsiktigt lämna återbäring och
utvecklingen av prisbasbeloppet. Mot bakgrund av den osäkerhet som gäller
för dessa omständigheter har Chalmers inte kunna kvantifiera åtagandet.
Chalmers kommer att, tillsammans med Skandia, årligen upprätta och uppdatera prognoser avseende framtida avkastning och möjlig överföring av medel
till överskottsfonden.

Göteborg den 27 februari 2009
Kurt Eliasson
Ordförande

Ingrid Elam

Ann-Sofie Hermansson

Mats Hermansson

Lars Idermark

Hans Johannesson

Stefan Johnsson

Linnea Lindau

Karin Markides

Lena Treschow Torell

Cecilia Wigström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2009
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL STYRELSEN I STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
ORG.NR: 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
84–93, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2008.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort
när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för
entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat
i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet.

Göteborg den 27 februari 2009

Ernst & Young AB
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om)
2008

2007

2006

2005

2004

GRUNDUTBILDNING OCH FORSKARUTBILDNING
Antal helårsstudenter inkl. uppdragsutbildning
andel kvinnor
andel män
Antal helårsprestationer inkl. uppdragsutbildning

8 847
26 %
74 %
7 689

8 644
25 %
75 %
7 350

8 761
25 %
75 %
7 440

8 813
24 %
76 %
7 538

8 675
24 %
76 %
7 512

Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander totalt1
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetskrafter)
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina

216
31 %
69 %
975
29 %
71 %
550
–
164
126

192
28 %
72 %
993
29 %
71 %
557
–
178
135

186
33 %
67 %
1 027
30 %
70 %
587
–
154
152

178
27 %
73 %
1 015
29 %
71 %
623
–
161
180

157
34 %
66 %
1 062
28 %
72 %
682
–
179
158

PERSONAL
Antal anställda (årsarb.)
Medelantalet anställda

2 137
2 145

2 137
2 155

2 167
2 214

2 245
2 282

2 355
2 402

PERSONAL; LÄRARE 2
Antal lärare totalt (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal professorer (årsarb.)
andel kvinnor
andel män

623
17 %
83 %
544
17 %
83 %
174
7%
93 %

622
15 %
85 %
545
15 %
85 %
175
7%
93 %

619
15 %
85 %
539
15 %
85 %
167
8%
92 %

627
14 %
86 %
545
14 %
86 %
158
8%
92 %

647
14 %
86 %
554
14 %
86 %
159
8%
92 %

2 369
825
87 %
13 %
1 544
30 %
70 %
2 3234
56 %
14 %
1 598
2 817
920
464
185

2 222
783
87 %
13 %
1 439
30 %
70 %
2 135
56 %
15 %
1 553
2 593
817
87
138

2 167
768
86 %
14 %
1 399
30 %
70 %
2 138
57 %
15 %
1 505
2 328
721
29
51

2 113
756
87 %
13 %
1 357
30 %
70 %
2 123
55 %
16 %
1 524
2 140
694
–10
21

2 158
734
87 %
13 %
1 424
28 %
72 %
2 203
54 %
16 %
1 522
2 105
695
–45
31

EKONOMI
Intäkter (inklusive finansiella) totalt (mnkr) varav
Grundutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Kostnader (inklusive finansiella) totalt (mnkr)
andel personal
andel lokaler
Lokalkostnader3 per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
årets kapitalförändring/årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets kapitalförändring

1 Med aktiva doktorander avses 2004 doktorander med en aktivitetsgrad om minst 10 % och för perioden 2005–2008 en aktivitetsgrad om minst 1 %.
2 Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
3 Enligt resultaträkningen.
4 Till driftsresultatet om 46 mnkr tillkommer en engångskostnad om 399 mnkr, en konsekvens av Finansinspektionens ändrade beräkningsgrunder för pensionsskuld.
Kostnaden i resultaträkningen täcks av ett aktieägartillskott i balansräkningen.

Produktion Kommunikation och marknad Chalmers Redaktion Ulla Regestad, Kommunikation och marknad; Lena Larsson,
Planering och uppföljning; Lennart Larsson, AB Centor S.A. Foto Jan-Olof Yxell (där ej annat anges) Layout Frank&Earnest
ISSN 0281-6229 Upplaga 3000 exemplar Tryck Palmeblads Tryckeri AB, mars 2009 Papper Arctic Silk, miljövänligt papper
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CHALMERS I SIFFROR – 10 ÅR
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

655
1 528
1 298
273

610
1507
1332
280

594
1468
1225
304

551
1435
1210
316

534
1527
1338
383

584
1732
1488
464

593
1858
1671
522

656
2070
1799
463

667
1875
1618
415

660
1775
1565
408

1 285
3 680
3 518
849

1 260
4 620
4 032
838

1 235
5 963
5 134
948

1 307
6 034
5 262
1 021

1 252
6 013
5 225
900

1 268
5 983
5 115
906

1 361
5 845
4 859
755

1 408
5 370
4 560
799

1 323
4 963
4 350
799

1 250
4 953
4 288
878

263

406

398

290

279

175

138

119

132

83

1 657
2 156
1 720
158

1 333
1 093
933
22

100

15

1 322
1 046

1 268
914

1 132
880

1 171
983

1 067
900

1 118
982

891
775

653
560

733
561

699
521

975
216
290
164
126

993
192
313
178
135

1 027
186
306
154
152

1 015
178
341
161
180

1 062
157
337
179
158

1 127
221
304
142
162

1 056
234
302
130
172

1 028
187
255
115
140

1 024
226
243
94
149

1 019
265
237
104
133

PERSONAL (heltidstjänster)
Undervisande och forskande5
Teknisk och administrativ5
Totalt

1 442
695
2 137

1 433
704
2 137

1 440
727
2 167

1 500
745
2 245

1 578
777
2 355

1 626
819
2 445

1 627
851
2 478

1 577
868
2 445

1 587
903
2 490

1 617
865
2 482

EKONOMI
Intäkter (inklusive finansiella, mnkr)
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

825
1 544
1 075
2 369
792

783
1 439
1 003
2 222
750

768
1 399
978
2 167
757

756
1 357
947
2 113
750

734
1 424
1 019
2 158
772

736
1 371
977
2 107
756

671
1 401
1 029
2 072
753

637
1 346
983
1 983
736

632
1 269
919
1 901
724

603
1 249
902
1 852
713

466

87

29

–10

–45

–35

–40

–58

–83

–52

56
14
22
5
3

56
15
22
5
2

57
15
21
5
2

55
16
21
6
2

54
16
22
6
2

55
16
20
7
2

52
17
21
8
2

53
16
21
8
2

55
14
21
8
2

53
14
24
8
1

HÖGSKOLEINGENJÖRS- OCH
SJÖFARTSUTBILDNING1
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina
CIVILINGENJÖRS- OCH
ARKITEKTUTBILDNING
Nybörjare årskurs ett grundnivå
Helårsstudenter2
Helårsprestationer2
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Examina på Internationella
masterprogram
MASTERUTBILDNING 3
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Masterexamina
varav även avlagt
civilingenjörs/arkitektexamen
ÖVRIG GRUNDUTBILDNING
Helårsstudenter
Helårsprestationer
FORSKARUTBILDNING
Forskarstuderande4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%)
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)

1 Fr o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
2 2006 och tidigare ingår internationell masterutbildning.
3 Avslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
4 1999–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
5 En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal ökade med 57 heltidstjänster år 2000.
6 Till driftsresultatet om 46 mnkr tillkommer en engångskostnad om 399 mnkr, en konsekvens av Finansinspektionens ändrade beräkningsgrunder för pensionsskuld.
Kostnaden i resultaträkningen täcks av ett aktieägartillskott i balansräkningen.
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Chalmers vision handlar om att aktivt medverka
till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och
sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.
Vi har omkring 10 000 studenter och 2 200
anställda. Utveckling och förnyelse har präglat
Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt
grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg
Telefon 031-772 1000, www.chalmers.se

