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En förutsättning för vår möjlighet att påverka och
nå framgång är att det privata, det offentliga
och akademin samverkar genom sina olika roller
och tar helhetsgrepp mot gemensamma mål.”

REKTOR OM året 2010

K

omplexiteten i produkter till samverkan med andra lärosäten genom nya intryck och tar olika roller genom karriäoch tjänster ökar ständigt innovationskontoret i Västsverige och sam- ren. Rörlighet mellan forskningsområden är
och kräver i allt högre grad verkansavtal med företag och institut för viktigare än rörlighet mellan universitet och
att olika områden integre- långsiktiga gemensamma mål.
länder, enligt Geim. Universitetens ledning
ras. Ett litet land som SveGenom att aktivt knyta band mellan kun- har stort ansvar att göra det möjligt för forsrige kan gynnas av denna skapsdrivna miljöer i Sverige och i andra län- kare och studenter att utveckla både djup
utveckling om spelreglerna kan hållas lika der skapar vi nätverk som även kan påverka och bredd. Den starkt ökade tilldelningen
världen över och kunskap inte hamnar inom den viktiga fria handeln och fria kunskapen av forskningsmedel till Chalmers är början
skyddade zoner. Sverige har förutsättningar – en utveckling som under det blandade på en sådan resa – med stora utmaningar
att påverka utvecklingen vilket tydliggjor- kris- och tillväxtåret 2010 blev tydligare och ännu större möjligheter. Bland annat
des i World Economic Forums ranking av än tidigare.
har det inneburit ett ökat behov av och
bland annat områdena ”technology readiökade möjligheter att rekrytera personal,
ness” och ”higher education and learning”, Roller förändras
och under 2010 rekryterades inte mindre
där Sverige rankades på 1:a respektive Lokala och globala trender passar Chal- än 200 personer till Chalmers. En stor ge2:a plats i världen. Förutsättningarna för mers väl men kräver en ny syn på de roller mensam utlysning av forskarassistenter
gränsöverskridande verksamheter och stora vi och våra samarbetspartners har. Ett med var sin doktorandresurs resulterade i
gemensamma satsningar var tyvärr inte lika lokalt exempel är den inofficiella grupp av ett kraftfullt söktryck och fantastiska rekrytillfredställande. En förutsättning för vår möj- ledare för akademi, offentlig sektor och teringar. Samtidigt måste vi konstatera att
lighet att påverka och nå framgång är att det handelskammaren som bildades som en vi ännu inte har hittat den slutgiltiga formeln
privata, det offentliga och akademin – med effekt av Chalmers deltagande i Global för att få kvinnliga sökande till den grad vi
en gemensam insikt om kunskapens bety- Forum 2009, den västsvenska mötesplat- önskar. Detta måste vi göra bättre.
delse – samverkar genom sina olika roller sen för att diskutera internationalisering
och tar helhetsgrepp mot gemensamma mål. och dess följdverkningar. Under 2010 Utbildning för omvärlden
I Göteborg erbjuder det nationella projek- träffades gruppen för att stämma av den Chalmers håller sig väl framme på ranking
tet ”Mistra Urban Futures”, med Chalmers utveckling som är gemensam och kan ge listor över universitet i världen med tanke
som värd, en komplex målbild inom hållbar ökad attraktionskraft och tillväxt i Väst- på att vi inte har samma bredd som universitet med flera fakulteter.
stadsutveckling. Projektet tog sina första steg
M ycket bra går det på
Styrkeområdena är forskarnas egna dynamiska
under året genom ett antal
ranking som begränsas
förstudier. Även statens
till
våra ämnesområden.
scener för att ge ytterligare möjligheter utöver
strategiska satsningar
På de största rankingpå olika teknikområden,
listorna föll vi marginellt
de som traditionellt hanteras direkt från ämnessom startade 2010, har
under 2010, från knappt
institutionen.
200 till drygt 200. En utmålbilder som bara kan
talad ambition är dock att
lösas genom att många
aktörer engagerar sig och vågar testa nya sverige. En ökad insikt om betydelsen lyfta Chalmers till en bland de 100 främsta,
möjligheter.
av gemensamma målbilder och om våra vilket kommer att kräva kraftfullt ökad synligrespektive roller krävs för att utveckla den het och attraktionskraft. Under 2010 togs
ömsesidiga tillit och högre riskbenägen- även beslut att öka ChalmersutbildningÖkad samverkan
Ökad och koordinerad samverkan var led- het som är nödvändig för att behålla och arnas bredd och få dem mer anpassade
ord under 2010 och flera steg togs i den utveckla Västsveriges välstånd.
till samhällets behov och våra studenters
riktningen. Det gällde allt från samlande
Vid sitt besök på Chalmers i december framtida roll i samhället. Samverkan med
chefsmöten på Chalmers och samverkan betonade nobelpristagaren Andre Geim ungdomsskolan ökades genom ett uppmellan student-medarbetare-alumn i USA, betydelsen av att forskare utsätter sig för skattat läxhjälpprogram. En ansökan om
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att få utbildningsansvar för gymnasielärare
inom våra ämnen, i kombination med ingenjörsexamen, beviljades av regeringen
i februari 2011.
Chalmers gemensamma
styrkor och drivkrafter

Den förstärkning Chalmers fått inom forskningen har kanaliserats till forskningsmiljöer på ett sätt som gynnar integrering
med utbildning och innovationssystemet
– över ämnesgränser och med yttre samarbetspartners. Resultatet är att Chalmers
likt de flesta framstående universitet nu
har formerat sin variant av inspirerande
mötesplatser. Genom att erbjuda tydliga
mötesplatser kan vi attrahera och leverera
på vår gemensamma kraft. Samtidigt ger
styrkeområdena lärare och forskare nya
möjligheter att samverka på ett flexibelt
och öppet sätt. Redan efter ett år visar
styrkeområdena förmåga att samla inre
drivkrafter på ett sätt som ökar omvärldens
intresse för oss. Kraftsamlingen ger större
möjligheter att dels ta strategiskt ansvar,
dels ge dynamik i utvecklingen. Framåt är
det viktigt med kontinuerlig uppföljning av
på förhand uppsatta mål – för det har vi nu
kvalitetsindikatorer.
Styrkeområdena är valda på ett sätt som
ska säkra Chalmers attraktivitet gentemot
omvärlden över tid och för att de ger särskild kraft i de områden där de överlappar
varandra. Inom styrkeområdenas uttalade
profilområden bör vi kunna ta nationellt
ansvar och visa upp kvalitet av världsklass,
vilket lockar duktiga människor och högintressanta projekt till Chalmers. Enskilda
forskare och samarbetspartners visar upp
idéer och projekt inom mer begränsade
områden som valts ut, så kallade aktiva fält.
Idéerna och projekten omsätts i konkret
forskning och undervisning med institutionerna som bas.

Styrkeområdena öppnar
dörrar

Styrkeområdena öppnar också för strategiska dialoger med aktörer utanför Chalmers och ger en synlighet, vilket underlättar att snabbt och med nya angreppssätt
hantera dagens komplexa utmaningar.
Fem av områdena fick statliga strategiska
forskningsmedel (transport, material, produktion, nanoteknik och energi) medan
IT, livsvetenskaper och samhällsbyggnad
startades på eget initiativ för att få en bättre
täckning av Chalmers tillämpningsområden.
De grundläggande vetenskaperna och våra
utvalda drivkrafter – hållbar utveckling samt
entreprenörskap och nyttiggörande – är
självklara och stärkande delar i styrkeområdena och de överlappande områdena.
2010 var året då vi tog styrkeområden från
planeringsstadiet till att vara en konkret del
av vår verksamhet. De är forskarnas egna
dynamiska scener för att ge ytterligare möjligheter utöver de som traditionellt hanteras
direkt från ämnesinstitutionen. Kraftsamling
kring komplexa utmaningar, nya former för
resurssättning av centrumbildningar och
projekt samt koppling mellan utbildning,
forskning och nyttiggörande är några exempel. Gemensamt för alla styrkeområden är
strategisk samverkan med privat och offentlig sektor. Exempel från det gångna året är
ett strategiskt kompetens- och forskningssamarbete med Göteborg Energi samt en
forsknings- och innovationstestbädd inom
fordonssäkerhet, ASTA, med forsknings
institutet SP.

ningen har fått uppskattad ledarskapsutbildning. Chalmers professionella utbildningar
har samordnats och lagt en stark strategisk
plan, där Chalmers Professional Education
AB ska etablera nya affärsområden med
Chalmers styrkeområden som bas.
Under ett antal år har ökad tydlighet och
samverkan varit identifierade som Chalmers
största utmaningar. Den arbetsorganisation som vi införde 2010 underlättar den
koordinering av verksamhetsstödet som är
en förutsättning för vår fortsatta konkurrenskraft. Den påverkar vårt arbetsklimat och vår
arbetskultur och likt andra förändringar för
ökad tydlighet kan den vid första intrycket ge
en känsla av ökad komplexitet. Men genom
gemensam insikt om Chalmers behov och
allas bidrag till nya rutiner kommer vi att stå
väl beredda att möta kommande decenniers
utmaningar och att ta tillvara möjligheter.
Rekryterar för framtiden

Aldrig förr har Chalmers rekryterat så många
nya medarbetare och studenter. Jag vill
tacka alla som medverkat i detta arbete och
gjort det väl trots höga krav på omställning
och nyrekrytering, på grund av forskningens
och grundutbildningens snabbt förändrade
villkor. Kraven är höga även kommande år
och den professionalism ni har visat gör mig
trygg att vi kommer att klara vår absolut viktigaste uppgift – att attrahera bra forskare,
studenter och medarbetare. Då kan vi också
utexaminera ingenjörer, arkitekter, sjöbefäl
och gymnasielärare som är förberedda och
känner engagemang att medverka till samhällets omställning mot en hållbar framtid.

Utveckling för samverkan

En rad utvecklingsarbeten har genomförts
inom våra utbildningar under 2010. Grundutbildningens ledning har omorganiserats
för att bättre kunna samverka internt och
externt. Masterutbildningarna har ompaketerats och minskats i antal. Forskarutbild-

Avancez!
Karin Markides
Rektor och vd
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Studentkårens syn

U

r Chalmers Studentkårs
synvinkel har 2010 varit ett
innehållsrikt och spännande
år. Det länge omdiskuterade
statliga kårobligatoriet avskaffades på alla statliga
universitet och högskolor. På Chalmers
tog istället högskolans styrelse ett beslut
om att ett medlemskap i studentkåren även
i fortsättningen ska vara en förutsättning
för studier vid Chalmers. Chalmers markerade därigenom att ett rikt studentliv och
ett gemensamt ansvar för utbildningskvaliteten bland alla studenter på Chalmers
är viktigt, något som också studentkåren
och studenterna instämmer i. Att förvalta
detta ansvar är därför oerhört viktigt och
något som studentkåren arbetar hårt med.
Våra medlemmar ska fortsätta att trivas och
utvecklas under hela sin chalmerstid. Studentkåren arbetar också hårt för att fortsätta
vara Sveriges ledande studentkår, genom
att tillhandahålla möjligheter och stöd till
alla våra medlemmar.
Som ett led i utvecklingen ser studentkåren vikten av ett nära samarbete mellan
högskola, studentkår och alumnföreningar,
något som är under uppbyggnad. Ett sådant
samarbete kan skapa förutsättningar för en
fortsatt god campusmiljö för alla chalmerister, samt viktiga möjligheter till kontakter
och näringslivskopplingar.

Avgifter för
tredjelandsstudenter

Under 2010 beslutade regeringen att införa avgifter för studenter utanför EES, så
kallade tredjelandsstudenter. Därför har
Chalmers arbetat hårt för att säkra den
internationella studiemiljön, då underlaget
av studenter förväntas minska. En ny rekry

teringsstrategi har antagits, där agenter
kommer att verka nära de fokusländer som
Chalmers valt ut. Ett stipendiesystem med
ett antal lokala stipendier har också införts
för att underlätta för studenter med begränsade ekonomiska medel. Det kommer att
ge den enskilde studenten ett stipendium
på 75 % av studieavgiften. Dessvärre tror
studentkåren att ett stipendium som täcker
hela studieavgiften behövs för de som helt
saknar ekonomiska medel.
Att alltid sträva efter högsta kvalitet ser
vi också som en självklarhet. Därför önskar
studentkåren utökade förutsättningar för de
studenter som är extra väl kvalificerade, men
som samtidigt saknar ekonomiska medel. Vi
ser också behov av andra satsningar för att
upprätthålla en internationell miljö. Exempelvis bör det skapas bättre förutsättningar för
svenska studenter att åka utomlands.

ning och forskning på campus är målet.
Detta är något som studentkåren ser positivt
på. Om näringslivet ges utrymme på Chalmers campus för att samverka med utbildning och forskning kan goda möjligheter
skapas. Så länge den viktiga studiesociala
miljön på campus inte begränsas är detta
också ett mycket intressant projekt.
Studentkåren arbetar utöver detta med
att få in fler studentbostäder i dessa planer,
så att den stora efterfrågan på studentbo
städer stillas. Med många studentbostäder
nära campus kan Chalmers rekrytera fler av
de bästa studenterna, både nationellt och
internationellt, då studentbostäder är en
konkurrensfördel. Att ha möjligheten att bo
nära vänner och campus är också någonting
som vi tror skapar goda möjligheter för ett
rikt studentliv.
Studiemedel

I nära samarbete med Chalmers har vi under
året försökt påverka beslutsfattare kring ett
flertal frågor rörande studiemedel. TeknoFör att uppnå ett tydligare fokus kring ut- loger har kommit i kläm när studiemedelsvecklingen av utbildningen har Chalmers systemet inte varit anpassat till verkligheten.
ändrat sin grundutbildnings lednings- Tack vare samarbetet har också ett flertal
struktur. Studentkåren ser initiativet som frågor kunnat lösas till teknologernas stora
en möjlighet för starkare studentinflytande glädje.
och större engagemang i frågor som berör
utbildningen, då ansvaret tydligare fördelats
och nu ligger närmare studenterna. För
att möta upp förändringen som erbjuds
kommer teknologsektionerna att samlas
utbildningsområdesvis för att ta ställning i
frågor av strategisk natur.
Förändringar i
grundutbildningens
ledningsstruktur

Campusutvecklingen

På Chalmers finns just nu stora planer för
campusutvecklingen på Johanneberg. En
större samverkan mellan näringsliv, utbild-

Kårledningen. Fr v Tomas Ohlson, Anna Sandberg, Anders Karlsson, Jonas Otterheim (ordförande), Joakim Bomanson (vice ordförande),
David Sundelius, Andreas Robertsson, Markus Andersson och Joen Peter.

6
6

Kvalitetsarbete

C

halmers policy är att kvali- enkäten. Uppföljningen ska genomföras att lyfta hållbarhetsarbete och miljöanpasstetsarbete ska vara integ årligen fram till 2014 och ska avslutas med ningar på Chalmers campus. Under 2010
rerat i all verksamhet och en omfattande utvärdering som ska ligga har organisationen gjorts om. En styrgrupp
inte utgöra en sidoordnad till grund för regeringsbeslut om fortsatta samt sex arbetsgrupper har skapats.
aktivitet. Målet är att åstad- strategiska medel.
I september anordnades en trafikdag
komma en kvalitetskultur
för att uppmuntra till ett mer miljöanpassat
resande till och från jobb och skola.
där medarbetarnas engagemang i att nå Miljöcertifiering
uppsatta mål också innefattar kritisk gransk- – ett nytt miljöledningsEn energisparkampanj genomfördes i
ning av förutsättningar, process och resul- system tar form
november i samarbete med Chalmersfastat. Detta i syfte att Chalmers ska vara ett 2009 beslutades att Chalmers ska miljö- tigheter och Akademiska Hus Väst för att
utåtriktat tekniskt universitet med global certifieras enligt ISO 14001. En stor del av sprida information kring fastighetsägarnas
attraktionskraft som bedriver internationellt 2010 har ägnats åt förberedelser, bl a har energiarbete samt om vad varje anställd och
erkänd utbildning och forskning, kopplad till det interna miljöarbetet tillförts två miljö- student kan göra för att minska sin egen och
en professionell innovationsprocess.
samordnare och utgör nu en egen enhet vid Chalmers energianvändning.
personalavdelningen. Interna miljörevisorer
Uppföljning av strategiska
har utbildats vid Institutionen för kemi- och Nordiskt samarbete kring
forskningssatsningar
bioteknik samt vid examensenheten. Fler modell för utvärdering av
Regeringen har, efter internationell gransk- miljörevisorer har utsetts och de ska utbil- masterprogram
ning, beslutat tilldela fem av Chalmers das under 2011. Alla institutionsledningar Inom ramen för samarbetet inom Nordic Five
ansökningar totalt 701 mnkr i strategiska har besökts av Chalmers centrala miljö- Tech (Chalmers, KTH, Danmarks Tekniska
fakultetsmedel under femårsperioden 2010 samordnare och har fått en genomgång Universitet, Norges teknisk-naturvetenskaptill 2014. Dessa medel blir basfinansiering av hur den egna institutionen påverkas av liga universitet samt Aalto University) har
för fem av Chalmers åtta styrkeområden och miljöcertifieringen och vad institutionen ett pilotprojekt kring utvärdering av mastillsammans med Chalmers medfinansiering, behöver arbeta med inför den.
terprogram genomförts. Syftet var dels att
för bl a de övriga tre styrkeområdena, uppgår
Under december genomfördes utbild- direkt bidra till de utvärderade utbildningstyrkeområdessatsningen till över en miljard ningar inom miljöledningssystem ISO 14001 arnas kvalitet, dels att utveckla en modell
kronor under femårsperioden. En sådan samt miljölagstiftning för ledning, prefek- för utvärdering av masterprogram som kan
stor satsning kräver omsorgsfull uppföljning, ter, certifieringsrepresentanter samt andra användas såväl internt som mellan högskolor
chefer på Chalmers.
kvalitetskontroll och strategiska vägval.
med likartade utbildningar.
Chalmers har genomfört den första av
Fyra av tidigare fem miljödiplomerade enUtvärderingsmodellen som användes i
en serie årliga uppföljningar av denna stra- heter omdiplomerades under första kvartalet pilotprojektet har utarbetats vid Danmarks
tegiska satsning. För att kunna samla in av 2010 av Miljöförvaltningen i Göteborg. Tekniska Universitet och bygger på självde stora mängder data det handlar om har Dessa var Kemi- och bioteknik, Adminis- värdering, kollegiebedömning (peer review)
en webbaserad intern uppföljningsenkät tration och service, Göteborgs miljöveten- och rapport med rekommendationer för
utvecklats. Den innehåller ett femtiotal frå- skapliga centrum (GMV) samt Biblioteket. programmets utveckling. Den baseras på
gor och används för att samla in olika typer Även Chalmersfastigheter, som också är ett antal kriterier för kvalitet inspirerade av
av text och data under fyra huvudrubriker: certifierade enligt ISO 14001 sedan 2007, internationella standarder som t ex ENQA
generella frågor, utformning, förutsättningar omdiplomerades av Miljöförvaltningen i och EURACE. Resultatet av detta första
projekt inom N5T befanns så intressant att
och resultat. Enkäten har besvarats av 275 Göteborg.
rektorerna beslöt att genomföra en andra
personer, bl a Chalmers ledning, styrkeomutvärderingsomgång 2011 med Chalmers
rådesledare, centrumföreståndare, lärare Hållbart campus
och forskare. Strategisk forskningssupport, Hållbart Campus är ett samarbete mellan som projektledare för att ytterligare förfina
SFS, har lett processen med att utveckla Chalmers och Chalmers fastighetsägare för metoden.

Omfattande internt kvalitetsarbete
Ett intensivt förändringsarbete har pågått under året i syfte att öka vår tydlighet och effektivitet för
att ge Chalmers bästa möjliga förutsättningar att nå våra mål. Projekt och aktiviteter har drivits inom
förändringsarbetet med intern styrning och kontroll och inom utvecklingen av verksamhetsstödet.
Utvecklingsprogrammet ISK (Intern styrning och kontroll) startades 2009 som ett svar på högskolestyrelsens krav på att utveckla den interna styrningen och kontrollen på Chalmers. Under 2010
påbörjades kvalitetsarbetet VOV (Verksamhets- och organisationsutveckling av verksamhetsstödet)
för att uppnå en ökad helhetssyn och samordning och skapa en mer kund-/intressentorienterad kultur.
I projektet ingår också att hitta gemensamma processer och arbetssätt och att jobba med intern
kultur och värderingar.
	Ida Rosengren, kommunikatör VOV- och ISK-programmen.

	Jennica Kjällstrand och
Mona Brederfeldt diskuterar.
Kreativitet skapas när
olika sidor möts
Drygt 200 av Chalmers chefer
samlades i december för att prata
om vår kultur, våra styrkeområden
och om vår framtid samt hur
viktigt det är att vi utvecklar mötet
mellan det administrativa och det
akademiska så att hela Chalmers
har samma mål.
Foto: Maria Winther.
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Våra styrkeområden för samman kunskapstriangelns delar; forskning, utbildning och
innovation. De ger Chalmers en tydligare profil och nya möjligheter att fokusera och
angripa stora utmaningar som världen står inför. Målet är att Chalmers styrkeområden
genom vetenskaplig excellens ska bidra till en hållbar framtid, med de grundläggande
vetenskaperna som bas och innovation och entreprenörskap som viktiga drivkrafter.
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VÅRA ÅTTA STYRKEOMRÅDEN
ENERGI, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI,
LIVSVETENSKAPER, MATERIALVETENSKAP,
NANOVETENSKAP OCH NANOTEKNOLOGI,
PRODUKTION, SAMHÄLLSBYGGNAD SAMT TRANSPORT.
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STYRKEOMRÅDEN – ETT
SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD

U

nder 2009 gjordes förberedelser för att skapa effektiva
former för att strategianpassa Chalmers verksamhet.
Styrkeområden och utbildningsområden blev två kraftfulla verktyg för väl fokuserad samverkan
mellan linjeorganisationens institutioner.
Chalmers fick också storslam när regeringen delade ut strategiska medel. Fem av de
åtta styrkeområdena beviljades strategiska
forskningsmedel på totalt 701 mnkr för en
femårsperiod. Beslutet innebär ett förtroende att utveckla forskning inom områden
där Chalmers kan ta ett nationellt ansvar.
Därtill har rektor beslutat om en medfinansiering på 50 %, vilket visar på stor tilltro till
de drivkrafter och nya former för samverkan
som styrkeområdena erbjuder.
Den 1 februari 2010 etablerades Chalmers styrkeområden. Åtta stycken inrättades, varav fem fått strategiska medel: Energi,
Transport, Produktion, Nanovetenskap och
nanoteknologi samt Materialvetenskap. De
andra tre, med samma strategiska betydelse för Chalmers är: Livsvetenskaper,
Samhällsbyggnad samt Informations- och
kommunikationsteknologi.
Vad är ett styrkeområde?

Styrkeområden är ett relativt nytt begrepp
för Sverige, men är väletablerat på universitet i exempelvis USA. Så här ska begreppet
förstås:
Chalmers styrkeområden ska möta utmaningar som är avgörande för omställningen
till ett hållbart samhälle. Områden har valts
där Chalmers kan ta ansvar genom excellent
forskning, utbildning och innovationskraft.
Styrkeområdena baseras på stark tvärvetenskaplig forskning med koppling till
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grundforskning. Täta band mellan utbildning,
forskning och innovation och nya gemensamma mötesplatser förbättrar möjligheterna att göra nytta i samhället.
• Styrkeområden koordinerar, kraftsamlar
och synliggör verksamheten
• Styrkeområdenas övergripande mål är excellent forskning
• Styrkeområdena ska integrera forskning,
utbildning och innovation för att nå önskade effekter i samhället
• Styrkeområdena skapar möten över gränser
• Styrkeområdena är viktiga plattformar för
att växla upp resurser.
Utan människor och vilja är allt detta
tomma ord. Styrkeområdena ska framför
allt stimulera engagemanget på och runt
Chalmers. De skapar lättbegripliga sammanhang där människor kan bidra och
samarbeta, utvecklas och synas, där många
kan påverka. Idén är att Chalmers härigenom ökar sin attraktionskraft nationellt och
internationellt.
Hur ser ett styrkeområde ut?

i forskningsfronten och möta utmaningar
från näringsliv och samhälle. Aktiviteten
sker i de aktiva fälten. Ett aktivt fält beskriver
ett forskningstema som kan inrymma flera
forskargrupper eller centrum. På samma
sätt kan en forskargrupp vara verksam inom
flera aktiva fält.
Forskning över gränser

Styrkeområdena (SO) är arenor för ett kraftfullt tvärvetenskapligt samarbete. Några
av styrkeområdenas profiler är till och med
gemensamma, t ex har SO Energi och SO
Samhällsbyggnad en gemensam profil för
ökad energieffektivitet i byggnader medan
SO Energi och SO Materialvetenskap delar
profilen nya energimaterial. Den mest spännande forskningen kommer kanske att ske
i gränssnitten mellan styrkeområdena och
den grundläggande forskningen. Under året
har högt kvalificerade forskarassistenter
rekryterats för att bygga upp forskning
inom styrkeområdenas profilområden. Med
hemvist i olika institutioner kommer de att
förstärka samarbetet och skapa nätverk
mellan styrkeområden.

Det stora arbetet under året har varit att
bygga upp och bemanna Chalmers styrkeområden. Ledare har utsetts för alla åtta, i Initiativseminarier
de flesta fall med ett dubbelt ledarskap för – möten över gränser
att kunna täcka alla gränsytor mot forsk- Viktiga forum för kunskapsutväxling melning, nyttiggörande och utbildning. Varje lan Chalmers och samhället är våra inistyrkeområde har i regel profilansvariga tiativseminarier, som tar upp centrala och
och tillgång till en kommunikatör samt en utmanande frågeställningar. Ledande
koordinator från högskolans centrala forskare bjuds in för att möta forskare och
forskningssupport.
studenter på Chalmers. Representanter
Alla styrkeområden är uppbyggda av pro- från näringslivet tar aktiv del i programfiler och aktiva forskningsfält, som kopplar met och studenter involveras i workshops
till nyttiggörande och utbildning. Profilerna och posterutställningar. Ett initiativseminabeskriver de övergripande långsiktiga frå- rium innehåller också populärvetenskapgeställningar som karakteriserar respek- liga inslag. Under 2010 anordnades fem
tive styrkeområde där Chalmers vill vara initiativseminarier:

	CHALMERS STYRKEOMRÅDESLEDARE (SOL)
	Övre raden fr v:

GRAND
CHALLENGE

Martin Markström, koordinator Livsvetenskaper

Rikard Söderberg, SOL Produktion
Aleksander Matic, vice SOL Material
Jari Kinaret, SOL Nanovetenskap och nanoteknologi
Jan Grahn, SOL Informations- och kommunikationsteknologi
Johan Stahre, vice SOL Produktion
Jens Nielsen, SOL Livsvetenskaper
Krister Holmberg, SOL Material
David Sands, vice SOL Informations- och kommunikations
teknologi.
	
	Nedre raden fr v:
Anders Palmqvist, vice SOL Nanovetenskap och nanoteknologi
Nina Ryd, SOL Samhällsbyggnad
Anne-Marie Hermansson, vicerektor för styrkeområden
Mats Rydehell, vice SOL Energi
Anna Dubois, SOL Transport
Magnus Blinge, vice SOL Transport
Thore Berntsson, SOL Energi.

AREAS OF
ADVANCE

GRAND
CHALLENGE

GRAND
CHALLENGE

GRAND
CHALLENGE

Våra styrkeområden ska rikta en vetenskaplig
udd mot de globala utmaningar där vi kan göra
skillnad så att vi når Chalmers övergripande
vision – en hållbar framtid.

GRAND
CHALLENGE

• 27–28 maj, Nanotechnology for a Changing World: Science, Opportunities, Challenges
• 18–20 augusti, Industrial Systems Biology, Sustainable production of fuels and
chemicals
• 15–16 september, Vetenskapliga modeller – en bild av verkligheten
• 28–29 september, Förbränningsmotorer i
ett uthålligt transportsystem – från förbränning till avgaser
• 13–15 oktober, Materials for tomorrow.
Nyttiggörande

Chalmers största nytta utgörs av den
samlade kompetens som alla forskare och

utexaminerade står för. Genom styrkeområdena stärks utbildning och forskning inom
strategiskt viktiga områden, vilket vässar
Chalmers ingenjörer och arkitekter ytterligare. Det ökade utrymmet för innovationsaspekter kommer att förbättra insikten om
hur intellektuella tillgångar och tillämpade
forskningsresultat kan stärka näringslivets
tillväxt och konkurrenskraft.
Styrkeområdena ger också industrin helt
nya möjligheter att samverka strategiskt
med Chalmers. Företag kan se betydelsen
av enskilda projekt i ett större sammanhang. För utvalda industripartner erbjuder
Chalmers möjligheten att ingå strategiska
samarbetsavtal. Här sker övergripande dis-

kussioner på ledningsnivå samtidigt som
företagen deltar i ett antal enskilda projekt.
Avtalen kan sträcka sig över flera styrkeområden, men med ett styrkeområde som värd.
På detta sätt mobiliserar Chalmers sina
kunskapsresurser ihop med näringslivet
för ökad tillväxt och ett hållbart samhälle.

Globalt hållbar energianvändning

C

halmers största styrkeområde, Energi, består av sju
profiler. Kraft- och värmeproduktion och Förbränning och förgasning riktar sig främst mot kraftindustrin. Material för energiomvandling
och applikationer rör materialforskning
som är relevant för flera övriga profiler.
Tre profiler tar sikte på samhällets stora
användningsområden: Transportsystem
och infrastruktur, Energianvändning och
energieffektivisering inom industrin respektive motsvarande för byggnader. Helhetsperspektivet finns inom Energisystem.
Alla sju profilerna syftar till att skapa globalt hållbar energianvändning. Dessutom
ingår en verksamhet för grundläggande
energiforskning med koppling till samtliga
tillämpningsområden.
Den tidigare verksamheten kopplad till
Chalmers Energicentrum (CEC) har övergått från att ha varit ett centrum till en utökad
verksamhet inom SO Energis managementoch kommunikationsgrupp.
Tidigare har ett centralt avtal om forskningssamarbete slutits med E.ON. Under

2010 har ytterligare två avtal slutits, med
Preem och Göteborg Energi. Diskussioner
med Vattenfall och flera andra företag har
förts under året.

syfte att uppnå ökad excellens, vad gäller
forskning, samarbete och nyttiggörande.
Beröringspunkter med andra
styrkeområden

Energirelaterade centrum
SO Energi har beröringspunkter med samtUnder året har två energirelaterade centrum liga andra styrkeområden och de allra flesta
startats, Kompetenscentrum för vindkrafts- institutioner deltar aktivt i styrkeområdet.
teknisk forskning och Svenskt kunskaps- Under året har konkreta samarbeten utveckcentrum för förnybara drivmedel, f3 (ett lats mot styrkeområdena Samhällsbyggnad
nationellt centrum tillsammans med andra (speciellt avseende energi i byggnader och
högskolor, institut och industrin). Planer samarbete inom Mistra Urban Futures),
finns på ytterligare två centrum inom områ- Transport (hybridbilar, f3-centrumet, effekdena indirekt förgasning och bränsleceller. tivare fartygsdrift och förnybara drivmedel)
Beslut har även fattats om en andra etapp för och Material (bränsleceller, batterier, indudet stora forskningsprogrammet Pathways striella kluster för nya biomassabaserade
towards a Sustainable European Energy material). Samarbetet med Institutionen
System, där många avdelningar deltar.
för sjöfart och marin teknik har utökats
Verksamheten inom ramen för de strate- (vågenergi) och rollen för grundläggande
giska medlen, Chalmers Energy Initiative, energiforskning och dess samspel med mer
återfinns inom flera av styrkeområdets pro- tillämpad forskning har utvecklats.
filer och satsningarna koncentreras till energikombinat, drivlinor i bilar och hybridbilar,
storskalig hållbar elproduktion och utveckling av eldistributionssystem samt ”Technology Impact Assessment”. Verksamheten har
utvecklats positivt och organiserats med
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Informations- och kommunikationsteknologi i samhällets tjänst

S

tyrkeområdet Informationsoch Kommunikationsteknologi (IKT) omfattar cirka
200 seniora forskare på
Chalmers. IKT-forskningen
på Chalmers finns huvudsakligen vid fyra institutioner: Data- och
informationsvetenskap, Mikroteknologi
och nanovetenskap, Signaler och system
samt Tillämpad IT, men bedrivs också vid
Rymd- och geovetenskap och Teknisk fysik.
Framgångsrika exempel återfinns inom mikrovågskommunikation, fiberoptisk mätteknik
och testning av mjukvara.
Verksamheten är huvudsakligen finansierad av externa finansiärer, såväl av ren
grundforskning som i samarbeten med
nationella och internationella företag. För
närvarande finns ett tjugotal kontrakt i EUs
ramprogram och flera projekt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA).

Sex profiler

Chalmers styrkor inom IKT kan beskrivas
inom sex profiler: Antennsystem, Mikrovågs-

teknologi, Fotonik, Kommunikationssystem,
Parallella och distribuerade system samt
Konstruktion och metoder för programvara.
Verksamheten är bred och täcker forskning från banbrytande nanokomponenter
till samspelet mellan människa och IKT,
såväl nyfikenhetsdrivet som i direkt bilateralt
samarbete med enskilda företag. Chalmers
IKT-forskning har betydelse för samhälle
och industri, särskilt inom telekommunikation, transport, rymd och säkerhet. IKT på
Chalmers samverkar tätt med andra styrkeområden, i dagsläget särskilt Transport.
Starka IKT-miljöer

Sedan flera år har Chalmers tillsammans
med näringslivet ett par av Sveriges mest
framgångsrika program för IKT-forskning
inom mikrovågor och antenner, GigaHertz
Centrum respektive CHASE (Antenna
Systems Excellence Centre). Ett nytt centrum för optisk kommunikation har bildats
under 2010, FORCE (Fibre Optical Communications Research Centre). I samtliga
dessa IKT-miljöer ligger framgången i att

koppla ihop signal-, system- och antennforskning med motsvarande grupperingar
inom fotonik och mikrovågor. Men även
inom den nyfikenhetsdrivna forskningen har
Chalmers briljerat. Av Vetenskapsrådets
nationella rambidrag för strategisk IKT år
2009-10 vann Chalmers 7 av totalt 21 beviljade projekt, nästan lika många som KTH,
Linköpings universitet och Lunds universitet
tillsammans.
SO IKT har som sitt viktigaste mål att
locka ny excellens till Chalmers. Under
2010 har två forskarassistenter rekryterats
inom informationsteori och inbyggda system.
Under året har styrkeområdet även formerat
ett gränsöverskridande nätverk som binder
samman Chalmers IKT-forskare med undervisning och innovation. Detta ligger nu
till grund för ett antal åtgärder under 2011,
där nya initiativ och mötespunkter kan realiseras för ännu starkare IKT-forskning och
undervisning på Chalmers.

Livsvetenskap ger lösningar för livet

E

tt område under snabb uppbyggnad är styrkeområdet
Livsvetenskaper. Området
förenar forskningsprofilerna
Syntetisk biologi, Matematisk
biologi, Fermentationsteknologi, Livsmedelsvetenskap och Bioingenjörsvetenskap. Under 2010 har verksamheten vid Institutionen för kemi- och bioteknik
fokuserat på att profilera syntetisk och matematisk biologi, bl a genom en internationell
konferens i augusti.

Profilerna kännetecknas alla av ett tekniskt
förhållningssätt till Livsvetenskaper då det
naturligt är Chalmers styrka att bidra med
ingenjörsvetenskapliga lösningar inom området. Profilerna är unika i Sverige genom
sin spetsfokus på ett fåtal specifika problem,
t ex att utveckla nya cellfabriker där man
producerar biobränsle och utvecklar nya
livsmedel. Detta bidrar till en hållbar framtid
och involverar också styrkeområdet Energi,
där det finns ett tydligt gemensamt intresse
och överlapp.

	Chalmers leder svensk vindkraft 
	Chalmersdocenten Ola Carlson leder Swedish
Wind Power Technology Centre. Förutom
Chalmers är företag som ABB, SKF och General
Electric engagerade i projektet. Unikt för cent
rumet är tillgången till ett fullskaligt testvindkraftverk med en elektrisk provanläggning där man
kan simulera störningar i interaktionen mellan
elnät och kraftverk.

	Chalmers vs stroke 
	75 % av alla strokepatienter drabbas av en propp
och skulle kunna få ett bättre liv med snabb
trombolysbehandling. Problemet är att den resterande fjärdedelen orsakas av blödningar och då
blir behandlingen istället livsfarligt. Med hjälp av
avancerad signalbehandling och mikrovågsteknik
kan Chalmers forskarlag erbjuda diagnos redan i
ambulansen.
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Var och en av styrkeområdets fem profiler
kommer att utveckla sin egen strategi för
tillväxt och styrkeområdet kan ses som
summan av dessa profiler.
Unik spetsforskning

Chalmers är världsledande inom syntetisk
biologi och fermentationsteknologi. Ett framtida scenario är datordesignade cellfabriker
som kan producera genom robotteknologi.
Det kan reducera utvecklingstiden inom
bioteknologi från flera år till mindre än ett år.

SO Livsvetenskaper samarbetar särskilt
med Göteborgs universitet inom matematisk modellering av metabolism i samband
med metaboliska sjukdomar som diabetes
och hjärtsjukdomar. Detta samarbete kommer att vidareutvecklas i framtiden och
kan eventuellt resultera i ett gemensamt
centrum.
Styrkeområdet har hållit en mycket
uppskattad konferens inom biobaserad
produktion av bränsle och kemikalier.
Världsledande forskare från akademin och
industrin deltog och gav presentationer om
utvecklingen inom området. Vid konferen-

sen diskuterades även Sveriges roll i den
biobaserade ekonomin.
Forskningen inom Institutionen för mikro
teknologi och nanovetenskap på en ny generation av högtemperatur-supraledande
SQUIDar med hög känslighet har gjort
det möjligt att magnetiskt mäta alfavågor
från den mänskliga hjärnan. Genombrottet
öppnar upp för ny medicinsk instrumentation för klinisk neurologi och forskning.
Nytt centrum

Göteborgs universitet och Chalmers. Inom
detta centrum ska profilen Matematisk biologi skapas. Centrumet ska bli en kunskaps
nod till SciLifeLab i Stockholm, en kärna för
ett nationellt svenskt nätverk. Centrumet
ska innefatta all verksamhet inom biologi
och medicin som innehåller någon form av
matematiskt modellbyggande och analys.
Inom området finns flera aktiva forskare vid
Institutionen för matematiska vetenskaper,
som representerar den så viktiga grundläggande vetenskapen.

Inom Livsvetenskaper har ett centrum inom
systembiologi inrättats gemensamt för

Materialvetenskap i teknikens framkant

D

en breda materialforskningen på Chalmers är strukturerad inom styrkeområdet
Materialvetenskap i tre til�lämpningsinriktade och två
generiska områden. De tre
profilerade tillämpningarna av materialforskningen som bedöms få störst inflytande på
samhällets utveckling och där Chalmers har
stark forskning är: Material för hälsa, Material för energitillämpningar och Material
för ett hållbart samhälle. De två generiska
områdena är Teori och modellering samt
Experimentella metoder. Teoretisk underbyggnad är ett viktigt element i all avancerad
materialforskning. Vidare är utnyttjande av
avancerad mätutrustning samt ingående
kunskap om hur de experimentella metoderna bäst kan utnyttjas och vidareutvecklas av
avgörande betydelse. Att ligga i framkant i
denna utveckling är en av materialforskningens viktigaste framgångsfaktorer.
Satsning på unga lovande
forskare

Styrkeområdet har allokerat huvuddelen av
sina medel till unga, lovande materialforskare
och på nya tvärvetenskapliga konstellationer.

	Chalmers vs fetma
	Chalmersprofessorn Jens Nielsen försöker
förstå fetmans orsaker, genom att på molekylär
nivå studera vilka mekanismer som ökar effektiviteten i ämnesomsättningen. De matematiska
modeller man tagit fram är även relevanta
för den metaboliska effektiviteten i jästceller,
något som kan hjälpa till att lösa ett annat angeläget problem – att hitta nya och mer effektiva
sätt att producera biodiesel.

Förhoppningen är att utväxlingen på dessa
okonventionella satsningar skall bli stor och
ge betydande avtryck inom forskning, utbildning och innovation. Dessutom görs en stark
satsning på koordinering och uppbyggnad av
teori och modelleringsverksamhet, på avancerade mikroskopimetoder för mjuka material
och på ”seed projects” som öppnar för nya
forskningsinriktningar och samarbeten, ofta
tillsammans med industrin. För institutionerna Teknisk fysik, Kemi- och bioteknik och
Material- och tillverkningsteknik är materialforskningen central. Dessa institutioner utgör
ryggraden i styrkeområdets verksamhet, men
även andra institutioner som Mikroteknologi
och nanovetenskap och Tillämpad mekanik
driver avancerad materialforskning inom
ramen för styrkeområdet.

organiseras med vart och ett av dessa
universitet. Dessutom har styrkeområdet
blivit en mötesplats för materialforskare på
Chalmers och i Chalmers nätverk. Vart och
ett av de fem profilområdena har arrangerat
möten där Chalmersforskare informerar
varandra om pågående forskning. En gång
i månaden arrangeras materialseminarier
med deltagande även från företag och forskningsinstitut. I oktober 2010 anordnade
styrkeområdet ett initiativseminarium med
titeln ”Materials for Tomorrow”, som samlade forskare från akademi och industri
samt ett antal studenter. Som en del av
initiativseminariet hölls en föreläsnings- och
demonstrationsdag för gymnasister, vilken
rönte stor uppmärksamhet i media.

Samverkan på hög nivå

Kopplingar till andra
områden

En grupp om fem internationellt framstående materialforskare har knutits som ett
External Advisory Board till styrkeområdet. Samverkansavtal har slutits med tre
universitet som ligger i den absoluta framkanten inom materialforskning: University
of California i Santa Barbara, Stanford
och ETH. Årliga seminarier kommer att

Styrkeområdet Materialvetenskap har starka
kopplingar till andra styrkeområden, i första
hand till Energi men även till Nanovetenskap.
Växelverkan med Energi är formaliserad i det
gemensamma profilområdet Material för
energitillämpningar, vilket ger de två styrkeområdena möjligheter till gemensamma
strategier.

	Chalmers vs fouling
	Varje år målas 80 000 ton båtbottenfärg på
världens båtskrov. Färgen innehåller gifter som
motverkar påväxt av alger och havstulpaner –
så kallad fouling. Chalmersforskaren Magnus
Nydén och hans medarbetare har hittat en
metod som stänger in de giftiga ämnena i
mikrokapslar och kan därmed kontrollera
frisättningen. Resultatet är mindre gift i havet
samtidigt som man behåller anti-fouling
egenskaperna över tid.
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Många band finns också till annan akademi, kan nämnas det intima samarbetet med SIK
institut och industri. Starkast är kopplingen – Institutet för Livsmedel och Bioteknik – i
till Göteborgs universitet, där Institutionen projektet ”Soft Microscopy Center”, vilket
för biomaterial är en del av den strategiska är ett av styrkeområdets satsningsområden.
satsningen på materialvetenskap som Chalmers blev värd för 2010. I samarbetet ingår Industrisamverkan
att bygga upp en gemensam miljö och idag Materialforskningen vid Chalmers har en
finns pardoktorandprojekt, seminarieserier mycket bred kontaktyta med industrin.
och utbyten etablerade. GU Biomaterial är Mer än 40 företag är direkt inblandade i
därmed en ständig del av aktiviteterna inom forskningen via kompetenscentra, industyrkeområdet Materialvetenskap. Bland de stridoktorander, industriella post-docs eller
många kontakterna med forskningsinstitut adjungerade tjänster. Växelverkan med

industrin är av stor strategisk betydelse
för styrkeområdet, dels som ett sätt att
nyttiggöra forskningen och föra ut forskningsresultat, dels för att få ett inflöde av
frågeställningar och problem, vilket behövs
för att vidmakthålla relevans i forskningen.
Under året har strategiska diskussioner förts
med flera företag.

Nanovetenskap i världsklass

S

tyrkeområdet Nanoveten
skap har tre profiler i världsklass valda utifrån hur
Chalmers angriper utmaningarna på nanoområdet.
Inom profilen Nanofysik
miniatyriserar forskarna strukturer, från stort
till smått. Spetsforskningen här kan ske tack
vare tillgången till avancerad mikroskopi och
ett renrum i världsklass vid Institutionen för
mikroteknologi och nanovetenskap, MC2.
Från andra hållet, molekylnivån, bygger
forskarna inom profilen Nanokemi allt större
strukturer. Båda har samma målbild: material
och komponenter i nanometerskala. Här i
gränssnittet finns stor potential och en uppsjö av tänkta tillämpningar. Sergey Kubatkin
fick 2010 Letterstedtska priset för sitt arbete
inom molekylär elektronik och grafen.
Profilen Nanobiofysik rymmer en ny typ
av nanoteknologi på cellnivå, där resultat i laboratorier omsätts i affärsidéer och
praktisk nytta mycket snabbt, särskilt inom
läkemedelsutveckling och medicinsk diag
nostik. Samtidigt sker mycket grundforskning. Under året har exempelvis Owe Orvars
forskarteam för första gången visat hur cellmembran under belastning kan krackelera
på samma sätt som plaster, i jordbävningslika mönster.

Rekryteringen av nya forskarassistenter,
doktorer och doktorander var bland årets
viktiga händelser, liksom inrättandet av en
Scientific Advisory Board, ledd av Paul
Alivisatos, chef för Lawrence Berkeley National Laboratory. En annan höjdpunkt var
styrkeområdets kombinerade kickoff och
initiativseminarium ”Nanotechnology for a
Changing World: Science, Opportunities,
Challenges”.
Chalmers starkt inom
grafenforskning

Grafen har fått stor uppmärksamhet under
året, inte minst eftersom Nobelpriset tilldelades Andre Geim och Kostya Novoselov
för banbrytande experiment på detta unika
material, som består av ett enda lager kol
atomer. På Chalmers studeras grafen ur en
mängd avseenden: dess karaktäristik, hur
grafen kan produceras, och hur det kan
användas inom elektronik och mekanik. Det
finns fyra europeiska forskningsprojekt som
ägnas helt åt grafen. Chalmers koordinerar och driver två av dessa, som startade
under året med målet att bl a utvärdera nya
applikationer.
Ett exempel på ett framgångsrikt grafen
projekt är samarbetet mellan Sergey Kubat
kin vid MC2, Linköping universitet och

	Chalmers vs virus
infektioner
	Professor Fredrik Höök studerar konstgjorda cellmembran
– artificiella varianter av de
membran som täcker alla celler. Han och hans team arbetar
med flera lovande projekt. Ett
fokuserar på hur viruspartiklar
och cellmembran interagerar
när ett virus passerar genom
membranet. Det kan få en
enorm betydelse för hur man
utvecklar nya mediciner.
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National Physical Laboratory (NPL) i Storbritannien. Grafen framställs från kiselkarbid
vid Linköpings universitet, bearbetas vid
Chalmers till elektriska kretsar som sedan
karakteriseras vid NPL.
Basen är de grundläggande
vetenskaperna

Nanovetenskap och nanoteknologi är stadigt förankrad i de grundläggande vetenskaperna. Nyligen har forskare vid Institutionen för fundamental fysik intresserat
sig för grafen p g a dess unika egenskaper.
Grafen kan betraktas som ett testsystem
för starkt växelverkande tvådimensionella
relativistiska partiklar.
Inom Teknisk Fysik bedrivs nanoforskning
vid över hälften av institutionens avdelningar.
Denna forskning bidrar till två av styrkeområdets tre profilområden, nanofysik och
nanobiofysik, och omfattar projekt inom flera
aktiva fält inklusive nanooptik, nanoimaging
och nanoelektromekanik. Nanoplasmonik är
ett särskilt framgångsrikt område, med tre
högrisk- och kommersialiseringsprojekt som
har fått särskilt stöd från styrkeområdet. Ett
rör grafen och två knyter an till en publikation
i Science 2009.

	Ett steg närmare helt virtuell produktutveckling
	Den helt virtuella produktutvecklingen har länge varit ett hägrande mål för
industriföretagen. En utmaning har varit momentet geometrisäkring. Nu har
chalmersprofessorn Rikard Söderberg och hans team tagit utvecklingen
ett stort steg framåt. Deras mjukvara ”Robust Design & Tolerancing” erbjuder
möjligheten att beräkna styrkor och svagheter med olika designlösningar
redan från start.

Hållbar produktion
– en av de största utmaningarna

H

ållbar produktion är en av de
största utmaningarna vårt
samhälle står inför. Hur ska
vi kunna frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan och samtidigt värna om
anställda och allmänhet? Frågeställningen
är central för SO Produktion som har tre
profiler: Hållbara tillverkningsprocesser,
Hållbara produktionssystem och Hållbar
produktutveckling.
Ett steg för att nå målet om hållbar produktion är att öka medvetandet kring vad
hållbarhet innebär. Under 2010 har en tvärdisciplinär forskargrupp satts samman och
börjat verka för detta. Gruppen arbetar även
med att ta fram konkreta mätetal som ska
arbetas in i pågående forskningsprojekt och
gälla som vägledning för nya projekt.
Forskningen inom produktion är tätt sammanknutet med industriella utmaningar.
Styrkeområdet har ett stort nätverk av företag i både Sverige och Europa. Ett antal
av dessa stöttade Chalmers strategiska
forskningssatsning inom produktion och
samarbetet med dem har intensifierats
under året. Utöver de aktiviteter som sker
på projektnivå har industrirepresentanter
engagerats i flera workshops och studiebesök, framförallt med fokus på hållbarhet.
Internationell samverkan

På europeisk nivå deltar SO Produktion
i driften av teknikplattformen Manufuture
och den stora satsningen Factories of the
Future. Genom EU-samarbetet har styrkeområdet kunnat öka antalet internationella
ansökningar och möjligheter till projekt
tillsammans med andra starka forskningsmiljöer i Europa.
Därutöver har ett samarbete inletts med
FN-organet UNIDO (United Nations Indu-

strial Development Organisation) med målet
att föreslå projekt inom området Sustainable
Production under 2011.
Hälften av institutionerna
involverade

Forskare från över hälften av Chalmers institutioner driver projekt inom SO Produktion.
Kontrakt med beskrivningar av forskningsfrågor, målsättningar och hur forskningen
relaterar till hållbarhet sätter ramarna för
medverkan.
Forskargruppen i automation vid Institutionen för signaler och system har utvecklat
en helt ny metod för minimering av energiförbrukning i robotceller. Metoden bygger på
ett effektivt sätt att kombinera geometrisimulering och olinjär programmering. Det ger
väsentliga energibesparingar, speciellt för
större robotar som förflyttar tyngre objekt.
Institutionen för teknikens ekonomi och
organisation bidrar till styrkeområdet genom
forskning och utbildning som belyser och
utvecklar hållbar produktion, produktionsflöden och strategier. Forskningsprojektet
STRATEGO syftar till att öka möjligheterna
för små och medelstora tillverkande företag
att använda produktionsstrategier för att nå
hållbar internationell konkurrenskraft.
Kraven på lättare och energieffektiva
fordon ökar snabbt. Därför har Institutionen
för tillämpad mekanik utvidgat sin forskning
inom modellering av lätta material och då
särskilt kompositer i vid mening. Forskningen gäller både tillverkningsaspekter
och egenskaper hos det färdiga materialet
t ex i lastbärande fordonsstrukturer.
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling bidrar stort till styrkeområdet. Här utvecklas framtidens hållbara
utvecklings- och tillverkningsprocesser med
hjälp av virtuella metoder i hela produkt-

livscykeln. Dessutom skapas nya koncept
för utveckling och drift av hållbara produktionssystem, där människor effektivt och
säkert kan samarbeta med automation och
inbäddad informationsteknik.
Forskare vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, har tagit
fram en ny typ av mikroslutare med extremt
kort öppningstid som förbättrar mätningar
i rymden. Mikroslutaren mäter partiklar i
rymden ombord på satelliten PRISMA. Varianter på denna kan användas i en uppsjö av
applikationer, exempelvis i bältesspännare
i bilar.
Verksamheten inom Material- och tillverkningsteknik driver materialrelaterad
forskning avseende bearbetnings- och
pulverteknik. Exempel är tillverkning av
plastprodukter från växtbaserade råvaror,
framtagning av avancerade cellstrukturer
i metalliska material och egenskaper hos
metallpulver för mjukmagnetiska kompositer.

	The East African Academy
	Hur skapar man ett bättre liv i extrema
miljöer? Maria Nyström – professor i
design för urban utveckling – tror på
att studera livsförutsättningarna på
plats. Tillsammans med studenter har
hon bl a besökt NASAs högkvarter i
Houston och slummen i Nairobi. Nästa
projekt är att bygga upp en universitetsfilial i Kisumu, Kenya.

	Chalmers vs trafikolyckor
	Inom tio år kommer trafikolyckor att
vara världens tredje största hälsoproblem. Fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER vid Chalmers ska
försöka påverka den utvecklingen.
SAFER består av 22 olika partners från
såväl industri som akademi och olika
relevanta myndigheter.
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Samhällsbyggnad idag innebär hållbar
infrastruktur, boende och arbetsmiljö

H

ållbar infrastruktur, arbets- att rena vatten i urbana miljöer. Visualisemiljö och hållbart boende ringscentrum bidrar med 3D-modellering
är avgörande för männis- under mark. Bygg- och miljöteknik är en
kans framtid. Chalmers central institution inom profilen Infrastruktur.
har länge bidragit starkt Viktiga är också Arkitektur, Energi och miljö,
inom dessa områden, såväl Teknikens ekonomi och organisation samt
genom forskning och innovation som genom Tillämpad IT.
utbildning av ingenjörer och arkitekter. SO
Energi i byggnader är en profil som delas
Samhällsbyggnad innebär en chans att med SO Energi. Här ingår exempelvis forskangripa dessa utmaningar på ett nytt ac- ning med fokus på energieffektivisering i
celererat sätt, på tvärs genom discipliner äldre flerbostadshus, speciellt miljonprooch med bred intern och extern förankring. gramsområden. Det är ett nätverksprojekt
Tajmingen är god. De båda institutionerna som Chalmers driver ihop med Sveriges
Arkitektur och Bygg- och miljöteknik pla- tekniska forskningsinstitut (SP) samt ett
nerar att genomföra ombyggnadsprojektet stort antal forskare och experter kring olika
Samhällsbyggnaden till 2015, tillsammans aspekter (arkitektur, teknik, innovation, ekomed Chalmersfastigheter och nybildade nomi m m) runt energieffektivisering. Den
Johanneberg Science Park AB. Styrkeom- gemensamma profilen utvecklas tillsamrådet håller alltså på att ta fysisk form, och mans med forskare från institutionerna Arki
bli en reell mötesplats för akademi, samhälle tektur, Bygg och Miljöteknik samt Energi
och näringsliv. Sedan 2010 är Chalmers och Miljö.
Inom profilen Strategisk planering och
också drivande inom Mistra Urban Futures,
ett nationellt centrum för hållbar stadsut- processer handlar forskningen om vad som
veckling med Göteborg som bas. Stora är avgörande för framgångsrik planering på
synergieffekter finns i sikte.
alla nivåer, från samhällsplanering i stort till
styrning av mindre byggprojekt. Centrum
Fem profiler
för Management i Byggsektorn (CMB) och
Chalmers har formulerat sina spetsar inom Mistra Urban Futures förväntas stå för vikSamhällsbyggnad i fem profiler. Den för- tiga kunskapsresurser här.
sta – Infrastruktur – samlar forskning kring
Den framväxande profilen Parameterstyrd
försörjning av IT, vatten och energi samt design blir en naturlig vidareutveckling av
anläggningar för olika transportslag; bil, det kombinerade programmet i Arkitekbåt, järnväg och flyg. Speciellt tonvikt läggs tur och teknik, som har Chalmers högsta
på byggande under mark och styrning av söktryck. Forskning dras nu igång kring
stora infrastrukturprojekt. Här läggs en avancerade simuleringar i kombination med
bra kunskapsgrund för exempelvis hållbar nya parametriska modelleringstekniker för
förtätning av städer. Styrkeområdets nyrek- att optimera design och konstruktion av
ryterade forskarassistent Yulia Kalmykova byggnader, allt från växthus till skyskrapor.
är kopplad till Frist, ett kompetenscentrum Styrkeområdet finansierar en postdoc och
kring efterbehandling av förorenade områ- verkar för en professur finansierad av näden. Hennes specialitet är strategiska sätt ringslivet. Konstruktionscentrum är en viktig

aktör, liksom institutionerna Arkitektur samt
Bygg- och miljöteknik.
Evidensbaserad design inom Centrum
för vårdbyggnadsarkitektur är en grundbult
inom den nya profilen Hälsoinverkan, som
handlar om byggandets påverkan på folkhälsan, särskilt hos barn och äldre. Samarbete
är inlett med Folkhälsoinstitutet, WHO och
centrumet Kultur och hälsa vid Göteborgs
universitet, men också med Centre for
healthcare improvement (CHI).
De viktigaste händelserna

År 2010 har ägnats åt att etablera styrkeområdet Samhällsbyggnad i dialog med
branschaktörer, centrum och institutioner.
Profilerna kompletterar dem som växer fram
inom Mistra Urban Futures. Under året
beviljades medel från Formas för starka
forskningsmiljöer inriktade på innovationer
i våra hem – Homes for Tomorrow, H42.
En kreativ höjdpunkt har varit förstudien
kring en internationell tävling som US Department of Energy driver och som har fått
bra fäste på Chalmers. I Solar Decathlon
tävlar universitet från hela världen i att rita
och bygga ett högteknologiskt nollenergihus drivet av solenergi och anslutet till
elnätet. Förhoppningen är att ett upprepat
deltagande från Chalmers sida kan få profilen Energi i byggnader att blomma ut i en
sann kunskapstriangel, driven från utbildningssidan och sponsrad av näringslivet.

Tretton unga forskare på plats
Under 2010 specialrekryterades tretton forskarassistenter. Befattningarna har tämligen
unika villkor. Resurser för forskarassistenten samt en doktorand och lite fria pengar finansi
eras av rektor. De har rekryterats till styrkeområdena och väljer själva vilken institution de
vill tillhöra. De får ledarskapsutbildning och följs upp mer omfattande än normalt.

Styrkeområdenas pris
till Christian Fager
Styrkeområdenas pris 2010 tilldelades docent
Christian Fager, Institutionen för mikroteknologi och
nanovetenskap, MC2. Han har på ett nytänkande vis
kombinerat kandidatarbeten för Chalmers studenter
med att bygga upp internationellt erkänd forskning
i samarbete med näringslivet.
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Namn – Nuvarande universitet/företag – Område
Daniel Persson – ETH, Zürich – Grundläggande vetenskaper
Kirsten Kraiberg Knudsen – University of Bonn – Grundläggande vetenskaper
Henrik Leion – Chalmers, Göteborg – Energi
Anna Martinelli – Grenoble Institute of Technology (Grenoble-INP) – Energi/Material
Giuseppe Durisi – ETH, Zürich – IKT
Erik Kristiansson – Göteborgs Universitet – Livsvetenskaper
Kasper Moth-Poulsen – University of Californa, Berkeley – Material
Paul Erhart – Lawrence Livermore National Laboratory, California – Material
Fredrik Westerlund – Göteborgs Universitet – Nano
Saroj Prasad Dash – University of Twente, Enschede – Nano
Dag Bergsjö – Chalmers, Göteborg – Produktion
Yuliya Kalmykova – Renova, Göteborg – Samhällsbyggnad
Balazs Kulcsar – Delft University of Technology, Den Haag – Transport

Transport måste bli
”Safe, Efficient and Green”

D

e stora globala utmaningarna inom transportsektorn
är omställning av systemen
till att bli Safe, Efficient and
Green. Dessa värden relaterar direkt till starka forskningsmiljöer på Chalmers som nu breddats
och förstärkts i tre profiler. Under 2010 har
forskare från minst 13 av Chalmers 17 institutioner tillsammans med forskare från Göteborgs universitet deltagit i arbetet med att
formera profilerna, som fr o m 2012 kommer
att omfatta ca 150 seniora forskare. Detta
ger möjlighet att utnyttja hela Chalmers
kompetensbredd och uppmuntra till samarbete mellan forskningsdisciplinerna, särskilt
mellan de mer tillämpade institutionerna och
de grundläggande vetenskaperna. Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
deltar aktivt i arbetet inte minst när det gäller
kommunikation och informationsspridning,
men även när det handlar om utveckling av
internationella samarbeten. Styrkeområdet
samarbetar också, inom Lindholmen Science Park (LSP) och särskilt Test Site Sweden (TSS), med ett antal företag, myndigheter och regionala aktörer för att planera
och diskutera användning och utveckling av
framtida forskningsinfrastrukturer.

Tre globala utmaningar
– tre profiler

Profilen Trafiksäkerhet bygger vidare på den
forskning som bedrivits vid SAFER och kopplar därmed också till drygt 20 andra parter.
Inom profilen har tre aktiva fält identifierats
för vidare utveckling under kommande år:
• Field data collection and analysis syftar
till att utveckla en holistisk förståelse för
uppkomst och effekter av incidenter och
olyckor

• Accident avoidance syftar till att utveckla
nya säkerhetssystem
• Injury prevention syftar till att utveckla
strategier för skyddssystem av olika slag
baserat på avancerade metoder för utvärdering av säkerhetssystem innefattande
datamodeller, simulering, fullskaletestning
och fältstudier.
När det gäller Transporteffektivitet och
kundanpassad logistik bygger profilen på
kompetenscentrumet Northern LEAD, som
också kopplar till sjöfartslogistikforskningen
vid centrumet Lighthouse. Profilen innefattar
alla aspekter av effektivitet på samtliga nivåer i logistik- och transportsystemet. Inom
profilen diskuteras utveckling av tre nära
relaterade aktiva fält: Efterfråge- respektive
utbudssidan av transporttjänster samt samspelet och gränssnitten mellan utbud och
efterfrågan. Genom att parallellt studera
nätverk av transportköpare och nätverk av
transportproducenter kan vi lättare förstå
de komplexa beroenden som finns mellan
olika aktörer. Dessa beroenden utmanas av
vår strävan efter system som är mer effektiva
och bättre för miljön.
Profilen Hållbara fordon och bränslen utvecklas med utgångspunkt från ett
kluster av starka centrumbildningar med
fokus på förbränningsmotorteknik (CERC),
katalys (KCK), hybridfordon (SHC) och
förnybara drivmedel (f3). Därutöver kopplar profilen till den forskning som bedrivs
inom CHARMEC och Lighthouse, två
kompetenscentrum med fokus på järnväg
respektive sjöfart. Profilen har ett transportslagsövergripande fokus och kommer
också inkludera systemperspektiv för att
adressera beroenden mellan transportoch energisystemen. Profilen utvecklas i
nära samarbete med SO Energi.

Händelser under året

Parallellt med diskussionerna om hur forskningsområden kan länkas och förstärkas har
den högre utbildningen börjat integreras
genom Chalmers Automotive and Transport
Academy (CATA) och ett särskilt utbildningspaket inom trafiksäkerhet, SAFER
Insight, har börjat utvecklas i samverkan
med Chalmers Professional Education. När
det gäller innovation har en dialog med
aktörer inom Chalmers innovationssystem
initierats. Relevanta projekt och företag har
identifierats för fortsatta diskussioner om
former för samverkan.

Unika villkor för unga forskare
Anna Martinelli och Saroj Prasad Dash rekryterades under året, i en strategisk förstärkning av Chalmers styrkeområden. Efter en stor internationell kampanj förvandlades tio
utlysningar till tretton nya tjänster.
Forskarassistenterna har rekryterats till styrkeområdena, men själva fått välja vilken
institution de vill tillhöra. Saroj Prasad Dash vill fullfölja sin nanoforskning från University
of Twente genom att introducera spinnelektronik på Institutionen för mikroteknologi och
nanovetenskap, MC2. För italiensksvenska Anna Martinelli var valet svårare. Hon forskar
inom jonvätskebaserade elektrolyter för bränsleceller och batterier, senast som postdoc
i Grenoble, och doktorerade tidigare på Teknisk fysik på Chalmers.
– Jag vill bredda min expertis inom vibrationsmikroskopi, Raman och infrarött, så jag
valde istället Kemi- och bioteknik. Jag hoppas kunna fungera som en brygga mellan
kemi och fysik, säger Anna Martinelli, styrkeområde Energi.
Att länka ihop styrkeområden är ett av forskarsassistenternas uppdrag. Alla 13 får
ledarskapsutbildning och följs upp mer noggrant än normalt. De har också fått resurser
till en doktorand.
	Anna Martinelli och Saroj Prasad Dash förstärker styrkeområdena Energi
respektive Nanovetenskap.
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	Våra styrkeområden är svaret
på frågan: Hur? Men varför gör
vi detta då? Jo, för att vi vill påverka omvärlden, genom entreprenörskap och nyttiggörande,
och vi vill göra det för en hållbar
framtid, säger vicerektor med
ansvar för hållbar utveckling,
John Holmberg.

	Styrkeområdena har växt fram
över årtionden, som en långsam
kaskadeffekt av ett gemensamt
synsätt. Vi måste se den här
tidsaspekten, och även framåt.
Här krävs uthålligt ledarskap,
säger vicerektor med ansvar för
samverkan, Johan Carlsten.

Vår drivkraft är
en hållbar framtid

C

halmers goda innovations- ansvaret för en hållbar framtid, för precis så
miljö får ansedda Stanford tror vi att samhället kommer att utvecklas.
University att skriva avtal Det ger Chalmers en fantastisk möjlighet.
om studentutbyte. Preem,
SKF och Japans myndig- På energisidan har Chalmers djupgående
het för forskning och teknik, samarbeten med E.ON, Preem, Vattenfall,
JST, vill åt hållbarhetstänket. Vicerektorerna Göteborg Energi och General Electric.
John Holmberg och Johan Carlsten förklarar Chalmers är en auktoritet inom effektivare
varför Chalmers är så attraktivt inom hållbar- land- och sjötransporter och resurssnål
het, innovation och entreprenörskap.
produktion. Chefen för Japan Science and
– Världen står inför en gigantisk utma- Technology Agency, JST, besökte Chalmers
ning. Jordens växande befolkning bedöms i juni tillsammans med VINNOVA för att invara nio miljarder år 2050. Samtidigt som spireras av forskning och innovation för en
resurserna i form av mineraler, vatten och hållbar utveckling. Att textilföretaget Oxeon
odlingsbar yta krymper. Kampen om bio- blev 2010 års supergasell, och Minestos
massan hårdnar. De tekniska universitet tidvattenkraftverk togs upp på Time Magasom greppar situationen och söker lös- zines lista över årets 50 bästa uppfinningar,
ningar, och dessutom samordnar sig med är smickrande för innovationsmiljön på och
proaktiva delar i samhället och näringslivet, runt Chalmers.
de kan aktivt bidra till en positiv utveckling,
säger John Holmberg, Chalmers vicerektor Varifrån kommer denna entreprenörs
anda och känsla för hållbarhet?
med ansvar för hållbar utveckling.
Carlsten: Entreprenörsandan har funnits
Men konkurrerar inte redan universite
länge. Den fanns redan för 25 år sedan, när
ten om talanger på en allt tuffare global
Chalmers industriteknik bildades för att ta
marknad? Måste inte Chalmers kunna
sig an forskningsnära utveckling. Forskare,
erbjuda något extra?
lärare och studenter skulle få vara med och
– Vi har en lång tradition av att arbeta med delta i att lösa verkliga problem på marknaföretag som har byggt starka varumärken den, i staden eller var de nu dök upp. Idag
kring miljövänlighet, omsorg, kvalitet och är det en prioriterad uppgift för Chalmers
global närvaro. Här finns ett effektivt innova- utbildning och forskning, men då var vi
tionssystem och en vana att experimentera, tvungna att bilda en separat stiftelse vid
som jag vet attraherar individer som vågar sidan av. Ur detta föddes vårt eget investskapa nytt, ta höjd, pröva och misslyckas, mentbolag Chalmersinvest och – genom
för att sen lära sig och komma igen, säger en donation från Stena-stiftelsen för drygt
Johan Carlsten, Chalmers vicerektor med tio år sen – Chalmers Innovation som blivit
en av Europas bästa inkubatorer, uppmärkansvar för näringslivsrelationer.
– Skandinavien är känt för denna kombina- sammad av EIF, European Investment Fund.
tion, poängterar John Holmberg. Chalmers i Parallellt har vi etablerat framgångsrika ensynnerhet. Vi måste fortsätta utveckla posi- treprenörskolor för studenter. Just nu bygger
tionen där vi gifter ihop viljan att ta risk med vi upp en struktur för ökat nyttiggörande i
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regionen genom Innovationskontor Väst.
Spetsen har vi, nu kommer bredden.
Holmberg: Du kan spåra vårt hållbarhetstänk på samma sätt, från 70-talets forskargrupper och tvärvetenskapliga arbeten ihop
med Göteborgs universitet, via skapandet
av en immateriell Miljösektion 1989, till
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, en
platt nätverksstruktur ihop med universitetet
där fler än 400 forskare är medlemmar.
Kan ni beskriva hur de här krafterna
driver Chalmers idag?
Holmberg: Både innovation och hållbar
utveckling upplevs lätt som allas angelägenhet men ingens ansvar. Vi har lyckats sprida
ansvaret för hållbar utveckling och därmed undvikit den inlåsningseffekt jag tycker
mig ha sett på många andra universitet. Ta
de 100 miljoner som stiftelsen satsade i
Chalmers miljöinitiativ, de fördelades brett.
Vem som helst har alltså kunnat ta för sig,
utan att riskera att bygga någon annans
imperium. Därför har vi inte bara en grupp
duktiga miljöforskare. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten. Vi tar
emot alla våra studenter med en föreläsning
om hållbar utveckling och de behöver fem
veckors heltidsstudier i ämnet för att få
examen. Begreppet lever naturligt också
inom Chalmers ledning. Sådant händer
inte över en natt. Med precis samma tänk
bygger vi nu upp styrkeområden – arenor
där man kan spela, synas och inspireras,
där kraften bara kan komma underifrån.
Hållbarhet och nyttiggörande är drivkrafter
på de här arenorna.
Carlsten: Chalmers Innovation söker upp
forskarmiljöer för att värdera idéer, stötta
och hitta former för nyttiggörande. Det
ska nu ske inom varje styrkeområde, i tät

TRIGGAR INNOVATIONSKRAFTEN HOS FÖRETAG
Sofia Börjesson är föreståndare för Center for Business Innovation (CBI), ett Vinnova-finansierat
centrum på Chalmers som studerar företags innovationsförmåga och affärsutvecklingsprocesser.
Hon förklarar varför forskarna på CBI engagerar sig mer i företagen än andra innovationsforskare:
– Vi tar bland annat reda på hur idéer uppstår och tas om hand, hur man fattar beslut kring projekt
och hur de genomförs. Sen försöker vi förstå mekanismerna bakom. Vi skriver och publicerar på
det här, och återkopplar oftast i seminarier och workshops.
Forskningen sker i nära samarbete med såväl stora företag som små tillväxtföretag. Grundtanken
är att producera handlingsbar kunskap som företagen upplever nyttig.
CBI genomgick under hösten 2010 en utvärdering, en internationell ”peer review” vars resultat
låg till grund för fortsatt förtroende med stöd (11,5 mnkr) från Vinnova i ytterligare tre år.

Några exempel på nätverk inom hållbar utveckling, innovation
och entreprenörskap knutna till Chalmers
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
The Alliance for Global Sustainability, AGS
Kompetenscentrum för produktrelaterad miljöanalys , CPM
Center for Business Innovation
Chalmers Industriteknik, CIT
Chalmers Lärandecentrum
Chalmers Professional Education
Chalmersinvest
Chalmers Innovation

Chalmers School of Entrepreneurship, CSE
Encubator
Göteborg International Bioscience Business School, GIBBS
Gothenburg for Entrepreneurs, G4E
Gothenburg Innovation, GoINN
Innovationskontor Väst
Lindholmen Science Park
Johanneberg Science Park
Sahlgrenska Science Park

Prisad insats för
hållbar utveckling
Förre rektorn Jan-Eric
Sundgrens utmärkelse
”Till värdefulla insatser
för en hållbar utveckling”
tilldelades 2010 Maria
Grahn, Institutionen för
energi och miljö, för hennes
avhandling om kostnadseffektiva val av drivmedel och
fordonsteknik för att minska
koldioxidutsläppen.

dialog med Innovationskontor Väst. Vi har träffade fordonsindustrin. De gick igenom
under året tecknat samarbetsavtal med materialen i bilen, från nummerplåten fram
de fyra stora instituten, alltså Swerea, SP, till kofångaren bak, och ställde sig frågan:
Innventia och Swedish ICT, där vi försöker Vad kan man ersätta med cellulosa? Mycket,
koppla deras forskningsnära utveckling till visade det sig. På textilområdet har du en
våra styrkeområden och se hur vi kan pro- parallell. H&M överväger att inte använda
ducera resultat tillsammans.
För ett litet land som Sverige
vore det ett magnifikt resursslöseri att inte göra så här.
Studenter som tar sig an rejäla frågor

Vad krävs för att dessa kluster ska ge
grön tillväxt?
Carlsten: Vi kan vara föregångare inom
globala branscher och locka hit både idékraft, investeringar och människor. Även om
huvudkontoren för kemiföretagen i Stenungsund – AkzoNobel, Borealis, Ineos, Aga och Perstorp
– ligger i andra länder kan
vi skapa en attraktiv miljö
–i
som kan gynna tillväxten i
samarbete med alla inblandade intressenter,
Men hur kan Chalmers
Västsverige oerhört. Lyckas
göra skillnad?
vi inte kan vi snart vara illa
med lärare i ryggen – kan bli ett kitt som
Holmberg: När vi dockar
ute. Det räcker inte med oss
an mot omvärlden genom
som bor här. Vi måste få hit
binder ihop och öppnar dörrar. Alla släpper
våra styrkeområden ser vi
talanger och då måste mildirekt möjligheter att bygga
jön vara spännande, attraktiv
ju in en student.
John Holmberg
upp lovande kunskapsklusoch innovativ. Vi måste ta
ter. Ta kemiklustret i Sten
höjd för att folk ska vilja flytta
ungsund. Fem kemiföretag
till kylan, mörkret och det
har gått ihop för att ställa
konstiga svenska språket.
om från petroleum till kemi
Holmberg: Det som Johan
Vi kan vara föregångare inom globalt
baserad på biomassa, Hållsäger nu är så viktigt. Inte
bar kemi 2030. Men de är
minst för regionen. Här ser
verkande branscher, och locka hit både
beroende av bioraffinadejag en jätteroll för Chalmers,
rier, skogsnäringen och papliknande den som Stanford
idékraft, investeringar och människor.
persbruken, av transportföspelar i Silicon Valley. Utan
retagen och energibolagen
Chalmers tror jag företagen
Men då måste miljön vi erbjuder vara
som står för naturgasnätet
får svårt att lära om och
spännande, attraktiv och innovativ.
däremellan. Kemiföretagens
brygga över mellan olika
vision jackar direkt in i profisektorer. Då blir det också
Vi måste våga ta höjd.
ler inom våra styrkeområden.
svårt att hitta rätt kompeJohan Carlsten
Du kan se paralleller i det
tens. Men det är en utmamaritima klustret, eller i loning för Chalmers forskare
gistiken kring hamnen, även
att kliva ut och ta den här
i sjukvården. Om vi spelar våra kort rätt kan bomull i framtiden. Vad är Chalmers och rollen, trots vår idag goda uppkoppling mot
Chalmers bli en motor för utveckling genom textilklustret runt Borås roll i detta? Eller omvärlden. Vi måste bli ännu mer aktiva
kunskapstriangeln forskning, utbildning och ta det stora stadsutvecklingsprojekt som och ännu djärvare.
innovation. Jag tror att studenter som tar Göteborg är inne i. Det får inte bara bli asCarlsten: Relationerna kommer att sätsig an rejäla frågor, i samarbete med alla faltsträngar och betongrör, utan måste leda tas på prov. Det är inte självklart enkelt för
inblandade intressenter, med lärare i ryg- till en hållbar stad som är skön att leva och Volvo, Ericsson och AstraZeneca att möta
gen, kan bli ett kitt som binder ihop och utvecklas i – återigen i linje med Chalmers de insikter som Chalmers forskare har idag.
öppnar dörrar. Alla släpper ju in en student. vision. Vi måste få en omställning hos bygg- Vi talar inte om små vardagliga steg, utan
En konsult har ofta svårare att komma över företagen, teknikinstallationsföretagen och stora våghalsiga steg. Det är viktigt att ha
tröskeln.
konsultbolagen, så att de ser affären i att respekt för de långa ledtider vi har framför
Carlsten: Då kommer fakturan! Ja, jag hål- göra miljonprogrammets bostadsområden oss. Vi måste låta saker växa fram, och ta
ler med. Ur de här mötena kommer konkreta hållbara. Vi talar inte enbart om företagsnät- sin tid.
idéer som ingen trodde var möjliga. I hös- verk, utan om riktiga kunskapskluster som
tas hade vi en aktivitet där skogsnäringen kan förändra hela Västsverige.
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FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Forskning och forskarutbildning står för mer än två tredjedelar av Chalmers
omsättning. Här ryms både innovativ tillämpad forskning och framstående
grundforskning.
Forskningen inriktas alltmer på samarbete över gränser mellan institu
tioner, discipliner och aktörer. Genom åtta tydligt definierade styrkeområden
och fokus på grundläggande vetenskaper förstärks nu forskningsmiljöernas
roll som öppna, attraktiva mötesplatser med god jordmån för innovativt
vetenskapligt arbete.
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Forskning
med djup och bredd

I

nförandet av styrkeområden har
öppnat nya möjligheter för Chalmers
forskare under året. All akademisk
personal är anställd vid någon av
Chalmers 17 institutioner och där
utförs all verksamhet med inriktning
på forskning, utbildning och nyttiggörande
– kunskapstriangelns tre delar. Det nya är
att stora delar av forskningen koordineras, kraftsamlas och synliggörs genom
Chalmers styrkeområden. Effekterna av
detta finns utförligt beskrivet i föregående
avsnitt.
Av Chalmers 1 800 forskare och lärare
har 600 anmält sitt intresse att medverka i
ett eller flera styrkeområden. Dessa breda
mötesplatser mellan högskolan och omvärlden är inte bara ett skyltfönster utåt. De
stimulerar även utbytet mellan forskare vid
olika institutioner.
Institutionernas roll

Till den traditionella akademiska strukturen
adderar Chalmers styrkeområden en möjlighet att integrera kunskapstriangeln fullt ut.
Nyckeln till framgång ligger i samspelet mellan den inomdisciplinära utvecklingen vid
respektive institution och styrkeområdenas
matrisartade arbetssätt. Genom detta nya
sätt att verka förtydligas institutionernas
uppdrag, samtidigt som Chalmers prefekter
får tillgång till ett kraftfullt verktyg för samverkan över traditionella gränser, interna
såväl som mot omvärlden.
Institutionerna och deras prefekter kan
ägna kraft åt att bygga och konsolidera sina
discipliner samt att stödja sin personals
utveckling och säkra återväxten. Djupet och
kvaliteten i forskningen inom institutionerna
är en förutsättning för att Chalmers styrkor
ska bestå.
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Fokus på grundläggande
vetenskap

De grundläggande naturvetenskaperna och
matematiken är basen för all verksamhet på
Chalmers. Resultat från grundforskningen
kan leda till plötsliga genombrott i olika til�lämpningsområden. Omvänt kan konkreta
problem i tillämpad forskning resa nya frågor av grundläggande natur, frågor som är
viktiga att tränga teoretiskt djupare in i. För
en teknisk högskola som Chalmers är en
tillräcklig volym grundforskning helt avgörande för den långsiktiga konkurrenskraften.
Inslag av grundläggande forskning finns
i alla forskargruppers verksamhet, men balansen mellan drivkraften att förstå naturen
och drivkraften att applicera ny kunskap
varierar stort. Ibland går de hand i hand. Ett
exempel är EU-projektet NOVAC som koordineras av Chalmers. Där har Institutionen
för rymd- och geovetenskaper utvecklat en
ny typ av utrustning för mätning av gaser
från vulkaner, som nu används för att förutse
utbrott i de 20 mest aktiva. Andra exempel är
matematikens betydelse för systembiologin
inom Livsvetenskap och för förståelsen av
nya materials egenskaper.
Grundforskningen har betydligt färre
tänkbara externa finansiärer jämfört med
de mer tillämpade områdena. Chalmers har
under 2010 satsat särskilda medel inom
valda delar av den grundläggande fysiken,
astronomin, matematiken och datalogin
genom att rektor har finansierat två forskarassistenter med tillhörande doktorand
samt dessutom ytterligare fem doktorander.
Diskussioner förs kring hur grundläggande naturvetenskap och matematik kan
presenteras tydligare genom en gemensam
centrumbildning. Syftet är att bygga en
struktur som effektivt stödjer och interagerar

med Chalmers styrkeområden, samtidigt
som den nyfikenhetsdrivna forskningens
volym och kvalitet bibehålls och utvecklas.
Nyrekrytering och
ökad kvalitet

Kvalitet i en akademisk miljö kräver ett inflöde
av unga begåvade forskare. Genom en stor
internationell kampanj rekryterades 13 nya
forskarassistenter under året – förutom de
två redan nämnda också en till varje styrkeområde plus ytterligare tre. Befattningarna
tillsattes i en öppen process som renderade
ett internationellt och mycket högt söktryck.
Den populäraste tjänsten fick över 100 sökande. I vissa fall prövades ett betydligt
mer proaktivt rekryteringsarbete än normalt,
genom att potentiella kandidater identifierades och kontaktades per brev och telefon.
Arbetssättet var lyckat och metoden ska
utvecklas inför framtida stora utlysningar.
Uppföljning bygger också kvalitet. Sedan
2010 följer bibliometrifunktionen upp institutionernas vetenskapliga produktion genom
följande indikatorer:
• k vantitet, mätt i antal publikationer
• synlighet, hur stor del av dem som finns i
Web of Science
• impact, uttryckt i citeringsmått.
Vidare mäts samarbeten, bland annat
med industrin och med utländska lärosäten.
Nära partner med
Göteborgs universitet

Mest omfattande samverkan har Chalmers
med Göteborgs universitet (GU). De tre
institutionerna Matematiska vetenskaper,
Data- och informationsteknik samt Tillämpad IT är ”integrerade institutioner”, vilket
innebär att de är samordnade mellan de
båda lärosätena i en särskild juridisk form.

Forskning för hållbar utveckling
kräver g lobalt samarbete
Tünde Fülöp, docent vid Avdelningen för nukleär teknik,
är en av sextio unga forskare från hela världen som har
startat nätverket Young Scientist Ambassador Program
för att stödja och uppmuntra unga forskare i länder med
sämre ekonomiska villkor. Nätverket bildades i samband
med att de växande ekonomierna inom World Economic
Forum bjöd in forskarna för samtal om utvecklingen mot
ett hållbart samhälle.

Framtidens forskningsledare
Alexander Dmitriev, forskarassistent på avdelningen
för Bionanofotonik, är en av arton unga forskare som
valts ut till programmet Framtidens Forskningsledare
av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. I och med
detta får han 10 miljoner kronor i forskningsstöd för
att kunna arbeta vidare inom sitt område under fem år
och vidareutveckla sin forskargrupp.

De båda lärosätenas institutionsdelar är
samlokaliserade, har samma prefekt och
är integrerade i forskargrupperna.
Göteborgs miljövetenskapliga centrum
(GMV) och IT-universitetet är delade nätverksorganisationer. Båda har ett gemensamt kansli, medan övrig personal är knuten
i nätverksform. GMV samordnar forskning
och utbildning inom miljövetenskap vid
Chalmers och GU, och driver ett antal större
projekt och arrangemang. IT-universitetet
fungerar som en drivkraft och brygga för
användning av IT i alla verksamheter på
Chalmers och GU.
Inom centrumbildningen Fysicum samverkar Chalmers och GUs fysikinstitutioner, utan
att vara integrerade. De har en gemensam
pool för lärarresurser, utbyter information,
samordnar rekryteringar och driver gemensamma forskningsprojekt. Även på kemiområdet förekommer ett omfattande och ökande
samarbete.
Mistra Urban Futures är igång

Lärosätena samverkar även inom centrumet
för Hållbar stadsutveckling, Mistra Urban
Futures, som har tagit form under 2010 –
men här ihop med ytterligare fem regionala
aktörer: Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Länsstyrelsen,
Västra Götalandsregionen och IVL Svenska
Miljöinstitutet. Att så många tunga spelare i
regionen jobbar åt samma håll och formulerar
problemen tillsammans är relativt ovanligt.
Centrumet står bakom två av de sex projekt
som tillsammans får dela på 33 miljoner
inom den nationella forskningssatsningen
Samordnad stadsutveckling, dels om medborgares deltagare i stadsplanering, dels om
energieffektiva bostadsområden.
nya generationer kärnteknik

Samhällsintresset för kärnkraft bara växer.
Chalmers har mött det genom att bredda
och samla sin kärntekniska forskning inom
två institutioner med olika profil – med
ett gemensamt masterprogram. Bredden
som de nya ingenjörerna får med sig inom
härdfysik, termohydraulik, kemi, material,

Prisbelönta forskningsinsatser
Docent Per Rudquist, Institutionen för mikroteknologi och
nanovetenskap, fick Kungliga vetenskapsakademiens
Arnbergska pris på 80 000 kr för ”hans epokgörande bidrag
till förståelsen av polära effekter och polaritet i vätskekristaller,
LCD, speciellt upptäckten av de ortokoniska antiferroelektriska materialen av stor betydelse för moderna bildskärmar”.
Professor Sergey Kubatkin, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, tilldelades Kungliga vetenskaps
akademiens Letterstedtska pris för särskilt maktpåliggande
vetenskapliga undersökningar 2010 på 60 000 kr för ”hans
rön beträffande nanofysik och molekylär elektrontransport”.

ekologi och strålningsmedicin har få motsvarigheter internationellt. Industrin står i kö
för att rekrytera den första kullen, som just
påbörjat sina examensarbeten.
Chalmers kunnande inom tredje generationens kärnkraft används för att säkerhetsvärdera den effektökning som pågår och
planeras i Sveriges befintliga kärnkraftverk.
Inom fjärde generationens kärnkraft har bred
forskning startat kring innovativa kärnbränslen och deras livscykel. Ett labb är under
uppbyggnad inom Genius-projektet, i samverkan med KTH och Uppsala universitet.
Infrastrukturen
behöver konsolideras

De svenska universiteten behöver konsolidera och vidareutveckla sin forskningsmässiga infrastruktur. Chalmers började
2010 att planera sin på ett mer strukturerat
sätt och har tagit fram strategier för de
infrastrukturer som Chalmers är värd för.
Det gäller särskilt Onsala rymdobservatorium och Myfab, det svenska nätverket
för renrum, för vilka Chalmers som värd
har ett nationellt ansvar (Myfab består av
renrumslaboratorierna vid Chalmers, KTH
och Uppsala universitet.) För dessa två
får Chalmers ett omfattande driftstöd från
Vetenskapsrådet. Chalmers satsar också
egna matchande resurser, i fallet Myfab
tillsammans med de båda andra lärosätena.
Under året har Chalmers beslutat att
öka stödet till Onsala rymdobservatorium.
Beslut har även fattats om stora nyinvesteringar i Chalmers nod C3SE inom det
nationella superdatornätverket SNIC, i
Chalmers kärnkemiska laboratorium samt
vid förbränningsmotorlaboratoriet.
Framöver ser Chalmers behov inom teknikvetenskaper av betydelse för hållbar
utveckling. Elektrifieringen av fordon kräver
nya infrastrukturer som bör samordnas
nationellt. Det gäller även den nödvändiga
optimeringen av förbränningsprocesser och
motorer som pågår. Chalmers vill också
diskutera system av sensorer, spridda över
Sverige, för miljövetenskapliga mätningar
i stor skala både i haven och i atmosfären.

Positiv utveckling i Onsala

Onsala rymdobservatorium är Sveriges
nationella anläggning för radioastronomi.
Rymdobservatoriet driver två radioteleskop i
Onsala rymdobservatorium och förser forskare med utrustning för studier av jorden och
resten av universum. Onsala är även en av
tre parter i Atacama Pathfinder Experiment
(APEX) ett submillimeter-teleskop i Chile.
Vetenskapsrådet, som finansierar driften
av observatoriet, ökade anslaget under
2010 efter en positiv utvärdering. Det har
lett till nyanställningar som har stärkt observatoriets utåtriktade roll. Enligt ett nytt avtal
mellan Vetenskapsrådet och Chalmers ingår
forskningen inom geodesi och geofysik
numera i observatoriets officiella uppdrag.
En LOFAR-station har börjat byggas i
Onsala. Den invigs 2011. LOFAR (Low
Frequency Array) är en stor radioastronomisk interferometer bestående av tusentals
enkla antenner placerade i flera europeiska
länder. Signaler från antennerna samlas och
behandlas mjukvarumässigt i en central
superdator hos ASTRON i Holland. Tillsammans kan de sägas ersätta ett traditionellt
teleskop med en 1 500 kilometer bred parabolantenn. LOFAR skall bland annat studera
avlägsna galaxer och supernovor.
Observatoriets grupp för mottagarutveckling har, i samarbete med Rutherford Appleton Laboratory i England, byggt världens
känsligaste mottagare för frekvensbandet
163–211 GHz. En internationell expertpanel
har utvärderat mottagaren och imponerats
av testresultaten. Sex likadana mottagare
ska levereras till ALMA-observatoriet (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array),
som just nu uppförs i Atacamaöknen i Chile.
Mottagarna ska ge oss skarpare bilder än
någonsin av vatten i rymden.
ASTA – Active Safety Test Area

Ett omfattande arbete för att förverkliga
ASTA, Active Safety Test Area, har pågått
under hela 2010. ASTA är en anläggning för
forskning och utveckling kring aktiv fordonsoch trafiksäkerhet. Initiativet kommer från
Test Site Sweden. Arbetet har varit inriktat
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på att utveckla en bärkraftig affärsplan, få
stöd från och säkra intresse från olika aktörer och garantera nödvändiga investeringar.
Chalmers och Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) har tillsammans bildat bolaget
ASTA AB, som ska sköta etablering och drift.
ASTA är tänkt att fungera som en öppen
forskningsinfrastruktur och samtidigt
testanläggning för kommersiella kunder.
Anläggningen realiseras utifrån idén om
kunskapstriangelns betydelse, och ska
möta behov inte bara inom forskningen och
utbildningen utan också från näringslivet.
Den beräknas vara driftklar 2012.
Stärkt IT-fokus på Lindholmen

Forskningen på Lindholmen har fått förtydligat fokus genom pågående rekryteringar
inom software engineering och visualisering, två områden med stark tillväxt. Jörgen
Hansson har på kort tid lagt god grund för
en ny centrumbildning inom software engineering, med långtgående engagemang
från en rad storföretag. Till samma område
har Chalmers glädjande nog också kunnat
knyta till sig Jan Bosch, tidigare chef vid
mjukvaruföretaget Intuit i Kalifornien och
Nokia Research Centre. Förbipasserande
ska även kunna kika in i ett öppet studentlabb för visualisering när nybygget Kuggen
tas i drift under 2011.
Klar internationell prägel

De flesta av Chalmers forskare agerar i
internationella informella nätverk och grupperingar. Som en konsekvens av detta hade
drygt hälften av Chalmers publikationer,
registrerade i Web of Science 2010, minst
en medförfattare med hemvist vid ett lärosäte, forskningsinstitut eller företag utanför
Sverige. Ur forskningsfinansiell synvinkel är
de olika europeiska forskningsprogrammen
viktigast.
Access till internationella forskningsanläggningar är både ett kvalitetsmått på forskningen och helt avgörande för möjligheten
att bedriva forskning i den absoluta fronten.

Chalmers forskare deltar i utvecklingen
av flera internationella anläggningar som
CERN, ISS, FAIR och inte minst MAX-IV
och ESS. Genom en donation från Barbro
Osher Pro Suecia Foundation, kan forskare
vid Chalmers söka stöd för vistelseperioder
vid universitet i Kalifornien. Under 2010
beviljades stöd till Mathias Lidberg och
Paolo Falcone för forskningsvistelser vid
Stanford University kring aktiv fordonssäkerhet samt till Frances Sprei, för en längre
vistelse vid Stanford och UC Berkeley, där
hon ska bedriva jämförande forskning kring
transportpolicy i USA, Europa och Sverige.

tion & Communication Technologies (40
projekt), Transport (23 projekt) och Nanotechnology, materials and new production
processes (11 projekt).
Ett nytt inslag för 7RP är European Research Council (ERC), som ger stöd för
risktagning och högkvalitativ forskning samt
främjar vetenskaplig världsklassig forskning
inom nya, snabbt växande områden. ERCs
stöd ges i stark konkurrens till enskilda
forskare för att bygga nya forskargrupper
eller förstärka befintliga. Chalmers har inom
detta initiativ fått sju anslag beviljade, två
Starting Grants (startade 2008 och 2009)
och fyra Advanced Grants (startade 2009
och 2010). Dessutom kommer en Starting
EU-finansierade
Grant att starta 2011.
forskningsprojekt
Intäkterna 2010 för alla EU-projekt samUnder 2010 deltog Chalmers i totalt 140 EUforskningsprojekt, varav 114 ingår i det sju- mantaget uppgick till 134 mnkr, vilket är en
åriga Sjunde ramprogrammet (7RP). Flerta- ökning med 6 % relativt 2009. Ökningen
let projekt, 124 stycken, är ”industriinriktade” är resultatet av flera olika faktorer, varav en
projekt inom de tematiska programmen. består i att 2010 har avspeglat en projektDeltagare i dessa projekt är i de flesta fall mässig avslutningsfas i 6RP. Samtidigt har
såväl universitet som forskningsinstitut och 7RP kommit igång på allvar. Antalet projekt
företag, vilket ger Chalmers en bra expone- inom 6RP som har avslutats under året är
ring i den europeiska industrimiljön.
detsamma som det antal nya projekt som
Inom det fyraåriga Sjätte ramprogram- har startat inom 7RP (34 stycken). Den
met (6RP), som formellt är avslutat, deltog genomsnittliga budgeten per projekt är
Chalmers 2010 i 21 projekt, de flesta inom större i 7RP än i 6RP, vilket har resulterat i
delområdena Sustainable Development (7 en ökning av intäkterna för 2010.
projekt) och Nanotechnology, Materials
and new production processes (6 projekt). Centrumbildningar
Chalmers deltog dessutom i 5 projekt i Chalmers har uppåt 70 centrumbildningar av
andra liknande program (2 projekt i Re- olika karaktär, storlek och finansieringsform.
search Fund for Coal and Steel, 1 projekt i Vissa är stora och nationella, andra tätare
Intelligent Energy Europe samt 2 projekt i knutna till en särskild kompetensuppbyggolika Joint Technology Initiatives). Chalmers nad eller institution. Gemensamt är att de
är koordinator eller enda kontraktspart för erbjuder öppna och dynamiska miljöer, och
19 av de projekt som pågick under 2010. leds av personal från Chalmers. Alla har en
Totalt har Chalmers deltagit i 142 projekt viktig roll i att synliggöra forskning och samla
inom 6RP (varav 18 som koordinator).
kompetens inom sitt specifika område.
Chalmers är med i totalt 135 godkända
Två av de största finns på Lindholmen.
projekt inom 7RP. Fortfarande ligger 19 pro- Lighthouse samlar forskning och resurser
jekt under kontraktsförhandling. De kommer för säkrare, effektivare och mer miljövänliga
att starta under våren 2011. För de projekt marina transporter. SAFER odlar kompesom pågick under 2010 ligger det största tens kring fordons- och trafiksäkerhet på
deltagandet inom delområdena Informa- våra vägar. Båda har stark internationell

Bygger upp Software
 ngineering
E
Professor Jörgen Hansson rekryterades till Data- och informationsteknik
våren 2010, men har fortfarande kvar
en fot på Carnegie Mellon University
i Pittsburgh, en av USA:s absoluta
toppmiljöer inom mjukvaruutveckling.

Antal EU-forskningsprojekt vid Chalmers
Industriinriktad forskning inom 34 program,
t ex ICT, Transport, NMP
Forskarrörlighet & infrastruktur,
t ex Infrastructure, Marie Curie
European Research Council,
Starting Grant/Advanced Grant
Totalt antal projekt
Varav projekt koordinerade av Chalmers
Intäkter från EU-kommissionen (mnkr)

Chalmersmatematiker hjälpte
Volvo Aero
Underhållsföretagen gav sitt Stora produktivitetspris 2010 till docent Ann-Brith Strömberg och
professor Michael Patriksson, två av Chalmers
matematikforskare, för deras optimeringsmodell
för underhåll av flygmotorer som visar på en
signifikant potential för kostnadsbesparingar.
Längst t v: Bo Hägg, VD Underhållsföretagen.
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2010

2009

2008

2007

2006

124

126

123

111

120

10

11

22

21

24

2/4

2/2

1/0

-

-

140

141

146

132

144

19

13

11

13

17

134

126

102

98

93

Nordiskt bioenergipris
till svensk forskare
Docent Göran Berndes, Fysisk
resursteori vid Chalmers, tilldelades 2010 Nordiska ministerrådets
bioenergipris på 50 000 danska
kronor för sin insats för att främja
och öka användningen/produktionen av bioenergi.

prägel. I tätt samarbete med KTH har Wal- samverkan med en tvärvetenskaplig skara
lenberg Wood Center under året växlat forskare under ledning av professor Chrisupp sin forskning till helfart genom nytt tian Ekberg, Chalmers. Svensk sjukvård har
labb och full bemanning. I den avance- signalerat stort intresse för det Centrum för
rade forskningsmiljön, som möjliggjorts vårdens arkitektur som inrättades i april, där
genom en treårig donation på 120 mnkr gästprofessor Roger Ulrichs världsledande
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, kunskaper inom evidensbaserad design
sker forskning och utvecklingen av nya utgör en viktig stomme. Sveriges kommuner
material från svenska skogar, och proces- och landsting har lagt en femårig grundfiser för det. Vidare finansierar Vinnova fyra nansiering. Chalmers har också samlat all
excellenscentrum vid Chalmers: CHASE kompetens kring datakommunikation genom
(antennsystem), GigaHertz-centrum, SuMo fiberoptiska system i centrumbildningen
Biomaterials och den virtuella produktut- FORCE. Insikten att hanteringen av stora
datamängder och modeller för det kräver
vecklingsmiljön Wingquist Laboratory.
Vid Chalmers finns också två sk Linné egen forskning har lett till bildandet av Chalcentrum som stöds av Vetenskapsrådet mers centrum för e-Vetenskap.
under tio år. I jakten på framtidens kvantdator har forskare vid Linneqs lyckats Kommunikation av
mäta en Hall-geometri på epitaxial grafen forskningens resultat
med fyra gånger högre noggrannhet än Chalmers forskare har under 2010 punågonsin tidigare. Centrum för bioinspi- blicerat 1 932 vetenskapliga artiklar eller
rerad supramolekylär funktion och design konferensbidrag i olika internationella refeheter det andra, kallat SUPRA. Där söker reegranskade media. Detta är de främsta
man istället framtidens nanoelektronik inom kanalerna för att kommunicera forskningens
molekylära strukturer, och nått framgång i resultat till det internationella vetenskapskonstruktionen av ett hexagonalt ”hönsnät” samhället. Allt som publiceras av Chalmers
av DNA-baspar som kan minnas och över- forskare rapporteras kontinuerligt till Chalföra digitala bitar. Centrumets uppbyggnad mers Publication Library (CPL). Siffran för
utvärderades 2010 med i huvudsak gott 2010 är preliminär och blir sannolikt högre,
betyg. Resultatet blev fortsatt finansiering eftersom en del tidskrifter har stor fördröjning av publiceringen.
på samma nivå.
Mängden publikationer från Chalmers
Under året tillkom en handfull nya centrum.
Fem högskolor, tre forskningsinstitut och forskare var tämligen konstant 2006-08.
industrin har nyligen tagit ett gemensamt Nedgången som kunde anas vid avläsgrepp för att odla systemexpertis kring för- ningen för 2009 visade sig vara en effekt
sörjningen av biobränslen till framtidens just av fördröjda publiceringar. I själva verket
transportsystem. Svenskt kunskapscentrum var det en liten uppgång 2009. Redan nu
för förnybara drivmedel har fått namnet f3, kan man se att publiceringarna 2010 är fler
efter engelskans ”fossil free fuels”. Svenskt än 2009, dvs en positiv trend. Både antalet
vindkraftstekniskt centrum inrättades ti- vetenskapliga tidskriftsartiklar och antalet
digt 2010 för att genom kunskap över hela konferensbidrag ökar.
Synligheten på den internationella
teknikspektrat stödja svensk tillverkning
och leveranser av delsystem inom vindkraft. forskningsarenan mäts även med olika ciEnergimyndigheten, industrin och Chalmers teringsmått, dvs hur många som läser och
finansierar med 100 mnkr under fyra år. reflekterar över publicerade resultat. S k
I Kompetenscentrum för återvinning har ”fältnormerad relativ citeringsfrekvens” (Cf)
industrin, med Stena Metall i spetsen, inlett är ett sådant mått. Cf större än 1,0 visar på

Forskarutbildning och forskning
Intäkter (mnkr)

2010

2009

2008

2007

2006

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

613
601
317
93
134
45
105
18

521
551
289
96
126
59
71
47

469
480
244
77
102
71
54
47

436
427
215
104
98
69
55
35

421
392
220
98
93
94
59
22

1 926

1 760

1 544

1 439

1 399

Intäkter (mnkr)

2010

2009

2008

2007

2006

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
VINNOVA
EU
Energimyndigheten
Stiftelsen för strategisk forskning
Wallenbergsstiftelserna
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Formas
Trafikverket*

613
210
136
134
112
68
47
45
34
25

521
196
148
126
110
79
34
59
25
20

469
165
136
102
69
66
29
71
27
23

436
149
94
98
75
90
28
69
29
23

421
140
82
93
54
82
29
94
30
23

Summa intäkter
De största forskningsfinansiärerna

* Trafikverket bildades år 2010, fd Banverket och fd Vägverket ingår i redovisningen.

en citeringsfrekvens över världsgenomsnittet inom ämnesområdet (fältet). För att ta
bort effekter av enstaka år har en rullande
treårsperiod använts. Från Cf 1,2 år 2002
har Chalmers sjunkit sakta fram till 2007,
men ökar därefter sakta igen för 2008 och
2009. Värdet 2009 (det sista året som är
meningsfullt att ha med i mätningarna eftersom det tar viss tid att få citeringar på nya
artiklar) är 1,10. Det betyder att Chalmers
forskare i genomsnitt citeras 10 % oftare
än ”normalforskare” inom samma fält.
Intäkter för forskning och
forskarutbildning

Intäkter för forskning och forskarutbildning uppgår till 1926 mnkr, vilket är en
ökning med 166 mnkr (9 %). Medel från
Utbildningsdepartementet har ökat med
92 mnkr (18 %), där den nya satsningen
på strategiska forskningsområden står för
69 mnkr. Övriga statliga intäkter har ökat
med 50 mnkr (9 %) vilket främst avser intäkter från Vetenskapsrådet med 14 mnkr,
Formas 9 mnkr samt Trafikverket och Tillväxtverket med 5 mnkr vardera. Intäkter
från VINNOVA har minskat med 12 mnkr
och övriga statliga intäkter har ökat med
29 mnkr. Bidrags- och uppdragsintäkter
från företag och andra organisationer har
ökat med 28 mnkr (10 %), där intäkter
från stiftelser och andra organisationer har
ökat med 18 mnkr. Bidrag från de offentliga stiftelserna har minskat med 3 mnkr
(–3 %), vilket främst avser Stiftelsen för
strategisk forskning om –11 mnkr. Intäkter
från Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning
(Mistra) har ökat med 5 mnkr. Chalmers tio
största forskningsfinansiärer svarade för
74 (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 2010 till 68 (70) % av intäkterna. Andelen
fakultetsmedel från Utbildningsdepartementet uppgår till 32 (30) %.

INTÄKTER FORSKNING ÅR 2010
UPPGICK TILL 1926 MNKR
Finansiellt, 1 %
Övrigt, 5 %
Stiftelsen Chalmers, 2 %
EU, 7 %
Offentliga stiftelser, 5 %
Företag m fl, 17 %
Övriga statliga, 31 %
Utbildningsdepartementet, 32 %

REfereegranskade publikationer
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Summa

2010

2009

2008

2007

2006

1 202

1 191

1 103

1 154

1 196

730

719

724

699

666

1 932

1 910

1 827

1 853

1 862

25

26

I VÄRLDSKLASS
Chalmers har haft många studenter på utbildningarna under 2010.
För det hållbara samhällets behov är det glädjande att ungdomarna
väljer en karriär inom teknik- och naturvetenskap. Grundutbildningens
största utmaning har varit att attrahera utländska studenter till Sverige
och Chalmers samt att förbereda för studieavgifter för studenter
från länder utanför EU och EES.
Inom forskarutbildningen har arbete skett med Handledarforum –
Chalmers satsning på huvudhandledare. En gemensam satsning på
komplementära färdigheter i forskarutbildningen har också gjorts.
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Grundutbildning

C

Breddad studentrekrytering

också varit stor tillströmning av studiebesök
från grund- och gymnasieskolor från hela
landet. Arbetet med Vetenskapsfestivalen
fortgår och Chalmers är en av dess huvudmän. Läxhjälp för gymnasieelever har under
året fortsatt på Chalmers Gymnasiecentrum
och Stadsbiblioteket. Under 2010 har ett nytt
läxhjälpsprojekt lanserats, där internationella
och nationella studenter på masterprogrammen stöttar grundskolor i Biskopsgården och
Bergsjön. Projektet har utfallit mycket positivt.
Inför valet till högskolan är studenterna
en viktig resurs i informationsarbetet. Ett
90-tal studentambassadörer har utbildats
och varit med på mässor och skolbesök
runt om i landet. Under våren anordnades
en mycket välbesökt informationsdag riktad
till gymnasielever.
Chalmers har också som en strävan att
bredda och öka rekryteringen till teknisk utbildning ansökt om examensrätt för gymnasielärare i matematik, fysik, kemi och teknik.
Utbildningen ska utformas som en tvåårig
påbyggnadsutbildning till de tre första åren
på civilingenjörsutbildningen och leda till
både ämneslärar- och civilingenjörsexamen.
Såväl företag som gymnasielärare bedöms
ha behov av pedagogiska och kommunikativa civilingenjörer, som kan röra sig mellan
näringsliv och skola.

I allt studentrekryteringsarbete är siktet
inställt på att inkludera alla utifrån aspekter
som kön, etnicitet och social bakgrund.
Chalmers strävar efter att öka andelen studenter från underrepresenterade grupper.
En heterogen studentgrupp berikar studiemiljön och motsvarar bättre sammansättningen av samhället i stort. Chalmers plan
för 2009–12 slår fast att den breddade
rekryteringen ingår i ett helhetsperspektiv
som sträcker sig från att väcka intresse för
teknik till studenternas framtida yrkeskarriär.
Under året har Chalmers arrangerat flera
tekniktävlingar för grundskoleelever. Det har

Chalmers tilldelades 2009 medel till 200
nya högskoleplatser och 2010 till 300 tillfälliga nya platser. Platserna 2009 användes
till att starta en teknisk bastermin. De som
fullföljde utbildningen erbjöds garantiplats
på någon av elektro- data-, kemi- eller sjöingenjörsutbildningarna (180 hp). Totalt
antogs 103 personer och 34 fullföljde utbildningen och antogs senare på något av
programmen med garantiplats. Ytterligare
sju studenter antogs utanför garantin till
andra program.

halmers övergripande mål
för grundutbildningen är
att rekrytera och behålla
väl motiverade studenter
samt att skapa en hållbar
arbets- och campusmiljö.
Vi ska ge studenterna kunskaper så att de
kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Utbildningarnas struktur och innehåll ska
utvecklas i nära samspel med samhälle,
näringsliv och Chalmers forskning.
Förändringsarbete

Grundutbildningen har under 2010 varit
föremål för flera processer som krävt samverkan mellan Chalmers olika aktörer – studenter, institutioner, beställarorganisation
och utbildningsadministratörer. Beslut har
tagits om en ny ledningsstruktur för grundutbildningen från och med 1 januari 2011.
Rekryteringen av ledare har genomförts av
brett sammansatta grupper med olika perspektiv på utbildningsfrågorna. I en annan
process omarbetades de knappt 50 masterprogrammen till 40 från och med ht 2011.
De nya masterprogrammen kommer från
2011 att ledas av masterprogramansvariga
som ingår i utbildningsprocessens ledning.
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Nya högskoleplatser

Under 2010 har Chalmers utbildat betydligt
fler studenter än vad som motsvarar den ersättning som högskolan får från staten. Inför
antagningen till höstterminen 2010 beslutade
därför Chalmers att minska antalet platser,
framförallt för internationella studenter på
masterprogrammen samt på tekniskt basår.
De tilldelade nya platserna för 2010 har mildrat effekten av denna neddragning något.
Högt söktryck

Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat utbildningsutbud. Inför hösten 2009
ökade antalet sökande med 30 % och den
höga nivån bestod även hösten 2010, då
nästan 6 000 sökande valde Chalmers
i första hand. Av de sökande var 27 %
(29) kvinnor. Under de tre senaste åren
har antalet förstahandssökande stadigt
ökat till arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och basårsutbildningarna. En
svag nedgång finns för sjökaptens- och
sjöingenjörsutbildningarna jämfört med
2009. Det beror på att Chalmers fr o m
hösten 2010 har skärpt behörighetskraven
bl a avseende matematik.
De utbildningsprogram som hade flest
förstahandssökande var Tekniskt basår 815
(773), Arkitektur 688 (673) och Industriell
ekonomi 475 (437). Den högsta procentuella ökningen jämfört med året innan hade
civilingenjörsprogrammet Elektroteknik
(+34 %, 118 förstahandssökande) samt
högskoleingenjörsprogrammen Kemiingenjör (+41 %, 38 förstahandssökande)
och Mekatronikingenjör (+39 %, 97 förstahandssökande). Flest förstahandssökande
per plats hade Arkitektur och teknik (9,9),
Arkitektur (9,2) och Teknisk Design (8).
Ändrade tillträdesregler

Regeringen beslutade om nya tillträdesregler inför antagningen hösten 2010. Som
stiftelsehögskola kan Chalmers besluta om
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modifieringar. Erfarenheten på Chalmers
är att de som antas utifrån gymnasiebetyg
har bättre studieresultat än de som antas
utifrån högskoleprovet. Enligt högskoleförordningen ska minst 30 % antas baserat på
högskoleprovet. Chalmers har beslutat om
en något lägre andel, 25 %.
Ändrade urvalsgrupper

Bra kurser i hållbar
 tveckling kan bli bättre
u
Anna Priem Abelsson och Andreas
Hanning, färska alumner från masterprogrammet Industrial Ecology,
presenterade under våren exjobbet
”Behovsanalys av ingenjörskompetens inom hållbar utveckling”.
De har undersökt industrins kompetensbehov och analyserat Chalmers
utbildningar inom miljö och hållbar
utveckling. Slutsatsen är att Chalmers är på rätt väg men det finns
mycket kvar att göra. Program som
har en grundkurs och integrerade
moment i andra kurser ger bäst resultat. Exempel på det är utbildningarna i Maskin- och Kemiteknik.
En majoritet av alumnerna möter
hållbar utveckling dagligen. För att
hantera de komplexa frågorna önskar de sig mera kunskaper i ekonomi,
social påverkan, grön teknologi och
utvärderingsverktyg i Chalmers 70
kurser inom hållbar utveckling.

Antagning till grundnivå

Masterprogram, 120 hp

Höstterminen 2010 påbörjade 1 963 studenter sin utbildning på Chalmers nybörjarprogram, varav 559 kvinnor. Det fanns reserver
till samtliga utbildningar. Under 2010 har
stor restriktivitet tillämpats avseende övrig
antagning och fristående kurser. Antagning
till senare del av program för andra än Chalmers egna studenter har inte erbjudits.

Advanced Engineering Materials
Applied Physics
Architecture
Architecture and Engineering
Automotive Engineering
Bioinformatics and Systems Technology
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
Intelligent Systems Design
Interaction Design
International Project Management
Management and Economics of Innovation
Materials and Nanotechnology
Microtechnology
Nanoscale Science and Technology
Naval Architecture
Networks and Distributed Systems
Nordic Master in Maritime Management
Nuclear Engineering
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
Wireless and Photonics Engineering

Då nya urvalsgrupper skapats och meritvärdet räknas ut på andra grunder än tidigare, Antagning till avancerad nivå
är 2010 års värden inte jämförbara med Till Chalmers masterprogram antas studenter på arkitekt- och civilingenjörsprotidigare värden.
De nya urvalsgrupperna har varit föremål grammens årskurs tre och studenter från
för kritik. Sökande med utländska betyg har utländska och inhemska lärosäten. Det
uppfattat sig som missgynnade liksom sö- fanns sökande från 124 olika länder. De
kande med äldre gymnasiebetyg, eftersom mest efterfrågade programmen bland utde inte kunnat tillgodogöra sig extra poäng ländska sökande var International Project
för s k meritkurser. Efter instruktioner från Management, Electric Power Engineering
Utbildningsdepartementet har Högskole och Design and Construction Project Manaverket presenterat ett mer rättvist förslag gement. Bland chalmersstudenterna valde
som Chalmers tillstyrkt. Regeringen beslu- de flesta i första hand Management and
Economics of Innovation, Design and Contade i januari 2011 om modifierade regler.
struction Management och Architecture.
Antalet utbildningsplatser för studenter
Alternativa urvalsmetoder
För att bredda rekryteringen till högre utbild- med utbildning från andra högskolor har
ning finns ett utrymme för andra urvalsme- varit föremål för begränsning. Antalet plattoder än de traditionella metoderna gym- ser på avancerad nivå (masterprogram)
nasiebetyg och högskoleprov. Chalmers halverades hösten 2010 jämfört med året
använder sig av denna möjlighet genom att innan (från 700 till ca 340 platser). 740 inerbjuda platser via Arkitektprovet, Matema- ternationella sökande erbjöds plats på något
tik- och fysikprovet och Tekniskt basår. Det masterprogram och 342 av dem påbörjade
var 24 arkitektstudenter som antogs utifrån sin utbildning. De flesta kom från Iran (75),
Kina (54) och Indien (40).
arkitektprovet jämfört med 33 året innan.
Chalmers använder också ett speciellt
framtaget prov för att premiera kunskaper Internationalisering
i matematik och fysik för urval till platser Det övergripande målet för internationalipå civilingenjörsprogrammen i Teknisk sering av utbildningen vid Chalmers är att
fysik, Arkitektur och teknik samt Teknisk stärka utbildningsprogrammens kvalitet –
matematik. Totalt antogs 41 sökande utifrån excellens och relevans – och därmed göra
dem som utbildats vid Chalmers attraktiva
Matematik- och fysikprovet.
Basåret är avsett att ge behörighet för och framgångsrika i sina yrkeskarriärer.
Ett kvantitativt mål är att andelen utländhögre tekniska studier för dem som saknar
sådan i matematik, fysik och kemi från gym- ska studenter vid Chalmers masterprogram
nasiet. Godkänt resultat från basåret ger ska vara 30 %. Andelen 2010 var 34 % (40)
garantiplats till utbildning påföljande höst. och Chalmers har därmed nått målet. Ett
Hösten 2010 antogs 197 (125) basårsstu- annat mål är att minst 30 % av de studenter
denter till garantiplats på civilingenjörs- eller som avlägger examen vid Chalmers högskole- och civilingenjörs-/arkitektprogram
högskoleingenjörsprogram.
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ska ha tillbringat minst en termin vid ett
utländskt universitet. Andelen utresande
studenter minskade något 2010 och uppgick
till 12 %. Strategin innehåller även mål för
lärarutbyten, företagskontakter och alumniverksamhet, där en alumniträff i vardera östra
Asien, Europa och Nordamerika ska ordnas
per år.
Talents for Growth, ett tvåårigt projekt i
samarbete med Göteborgs universitet, har
avslutats. Syftet var att förbättra möjligheterna att få internationella studenter till
Chalmers och få dem att etablera sig, eller
på annat sätt bidra till tillväxten i Västsverige.
Projektet visar att studenterna har högre
förväntningar på lärosätenas samarbeten
med framtida arbetsgivare än vad de upplever under studierna. Aspekter som Chalmers kan påverka är tillgången till kurser i

från antagningen hösten 2011. Detta bedöms få stora konsekvenser för Chalmers,
bl a för det långsiktiga internationaliseringsarbetet, högskolans synlighet i världen och
för dess ekonomi. Det innebär också konkurrens om studenter med övriga lärosäten i
Sverige och internationellt på ett nytt sätt.
Det kommer att kräva omfattande insatser,
t ex marknadsföring, utveckling av administrationen för antagning, betalning och stipendiehantering samt skapande av resurser
för att kunna erbjuda stipendier.
Chalmers mål, att 30 % av studenterna
på mastersnivå ska vara internationella,
innebär ett intag på ca 500 studenter per
år. Chalmers har inte fastställt hur många
av dem som ska komma från länder utanför
EES-området. Idag kommer huvuddelen
av dem från länder utanför EU, EES och

Organiserade Utbyten med andra länder
Chalmersstudenter
vid utländska lärosäten

World Wide
SOKRATES/
ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International
Övrigt
Totalt
Utbytesstudenter
vid Chalmers

VT

2010
HT

VT

2009
HT

VT

2008
HT

49

56

49

48

53

50

84
9
20
10
0

130
5
24
10
2

52 102
7 12
19 35
10 14
0
2

44
11
12
9
1

66
7
36
11
0

172

2271

137 213

130

170

VT

HT

VT

HT

VT

HT

SOKRATES/
ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International
Övrigt

272
3
39
4
0

362
16
24
11
0

275 341
19
4
35 54
9 10
0
0

254 304
13 11
25 50
10 13
0
0

Totalt

318

4132

338 409

302

378

Pris för tekniktänk
på människans villkor
Sveriges Ingenjörer ger
Levipriset 2010 till chalmers
professorn Anna-Lisa Osvalder.
Hon får 50 000 kronor för sina
insatser att höja kvaliteten
och intresset för arbetsmiljö
frågorna inom ingenjörsutbildningarna.

institutet. Iran, Turkiet, Mexico, Thailand och
Ryssland är andra prioriterade länder. I ett
nästa steg kommer fokus att riktas även mot
länder inom EU/EES-området. För att skapa
nödvändiga relationer behövs lokal närvaro
i de prioriterade länderna. Det ska initialt
ske i samarbete med rekryteringsagenter
från respektive land eller region. Chalmers
har under året skrivit avtal med tre agenter
i Kina.
Tillsammans med näringslivet kan Chalmers utbildningar marknadsföras av företag
på olika marknader där de är representerade. Chalmers avser också att fortsätta utveckla samarbeten med strategiskt utvalda
internationella universitet. Även Chalmers
alumner är viktiga ambassadörer för att
marknadsföra masterutbildningarna.
En inventering av fundraisingprojektet

Utbildningar
300 hp

Utbildningar
180 hp

A Arkitektur
At Arkitektur och teknik
Bt Bioteknik
D Datateknik
E Elektroteknik
F Teknisk fysik
I
Industriell ekonomi
It Informationsteknik
K Kemiteknik
Kf Kemiteknik med fysik
M Maskinteknik
Td Teknisk design
Tm Teknisk matematik
V	Väg- och vatten
byggnad
Z	Automation och
mekatronik

Au Affärsutveckling
Bi Byggingenjör
Di Dataingenjör
Dp Designingenjör
Ei Elektroingenjör
Ep	Ekonomi och
produktionsteknik
Ki Kemiingenjör
Me Mekatronikingenjör
Mi Maskiningenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

1 Andelen kvinnor är 34 %.
2 Andelen kvinnor är 30 %.

svenska språket. Studenterna efterfrågar en
bredare kontaktyta mot det svenska samhället genom grupparbeten och studiebesök
på företag. Boende och uppehållstillstånd,
skatter och möjligheten att starta företag i
Sverige är ytterligare utmaningar som behöver mötas i samverkan med andra parter.
Genom ett projekt för ökat samarbete
mellan Chalmers och olika miljöer i Kalifornien har avtal om studentutbyte med Stanford tecknats. Det ger två Chalmersstudenter möjlighet att studera vid Stanford varje år.
Motsvarande gäller för Stanfordstudenter.
Ett ytterligare resultat är en överenskommelse med US Friends of Chalmers om
att 2–3 studenter varje år för möjlighet till
praktik i USA.
Förberedelse inför
införande av avgifter

Riksdagen beslutade i juni 2010 att införa
studieavgifter för studenter som kommer
från länder utanför EU, EES och Schweiz
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omfattas således av de nya avgifterna för
utbildning i Sverige. Avgiftens storlek har
fastställs till 190 000 kr/läsår för program
inom arkitektur och 140 000 kr/läsår för
övriga program. I avgiften ingår bostadsgaranti, kurs i svenska och kåravgift. Avgiften
ska även täcka Chalmers ökade kostnader
för marknadsföring och administration.
Som förberedelse för de nya avgifterna
har Chalmers under året genomfört två
projekt: avgiftsprojektet och en utredning
om fundraising. Avgiftsprojektet har resulterat i beslut om avgiftens storlek med
full kostnadstäckning samt principerna för
stipendiefördelning. Projektet har även
analyserat de juridiska konsekvenserna av
avgiftsinförandet och tagit fram en marknadsföringsstrategi för betalande studenter.
I ett första steg läggs fokus på länder utanför
EU/EES-området.
Under 2010 har Chalmers satsat på marknadsföring i Kina och Indien, bl a genom deltagande i mässor i samarbete med Svenska

har resulterat i en rapport som föreslår
uppbyggnad av en särskild organisation.
Det är en förutsättning för att stärka relationerna med näringslivsföreträdare och
andra kontakter i samhället, som måste
ske på nationell nivå och senare också på
internationell nivå.
Stipendier

Chalmers stiftelse anser att den internationella miljön är viktig och att det är av stor
betydelse att rekrytera studenter från länder
utanför EU/EES. Stiftelsen har därför avsatt
medel för att Chalmers under våren 2011
ska erbjuda 40 kvalificerade internationella
studenter Avancez-stipendier.
Ericsson AB har bedömt att Chalmers
masterutbildning inom Communication
Engineering är av mycket god kvalitet och
har stor betydelse för företagets framtida
verksamhetsinriktning och kompetensbehov.
Ericsson erbjuder därför stipendier till två
studenter som antas till masterprogrammet.

Jämställdhet mellan
män och kvinnor

Under året har flera workshops och seminarier med jämställdhetstema genomförts
med olika grupper av studenter, både inom
ramen för enskilda program och på initiativ
av olika kårföreningar.
Studenterna inom sjöfartsutbildningarna
har uppmärksammat frågor om jämställdhet
och arbetsmiljö under 2010 med undersökningen ”Behöver man skinn på näsan
för att arbeta på sjön?”, som visade att
flera studenter under fartygsförlagd praktik
råkat ut för händelser som varit negativa
ur jämställdhets- och arbetsmiljösynpunkt.
Detta har resulterat i ett åtgärdspaket för
att förbättra studenternas situation och öka
samverkan mellan studenter, högskola och
sjöfartsnäring.

kvar som yrkesverksam. Näringslivsgruppen på Göteborg & Co arbetar med denna
fråga tillsammans med representanter från
Chalmers och Göteborgs universitet.
Chalmers Academies är forum för utbyte
av kunskap, idéer och visioner i vid bemärkelse mellan Chalmers och näringslivet. För
närvarande finns tre sådana akademier inom
Chalmers: Automotive and Transportation,
Energy samt ICT (Information and Communication Technology Academy). Totalt
omfattar akademierna drygt 30 masterprogram och över 1 000 studenter.
I arbetet med att integrera AIL i grundutbildningen och för ökad interaktion mellan
Chalmers och näringslivet, är lärarna en
viktig grupp. I olika sammanhang där arbetsgivare medverkat har lärarnas roll och
betydelse för studenternas yrkesutveckling

Chalmers studentkårs arbetsmarknadsdagar och liknade initiativ vid enskilda program
är välkomna inslag som bidrar till att tydliggöra framtida yrkesroller.
Forskning under senare år har visat att
speciellt unga människor är intresserade
av att söka hjälp för sina psykosociala problem via internet. Genom väl utformade
och evidensbaserade metoder kan god
hjälp ges. I samarbete med professorn i
socialmedicin och folkhälsovetenskap Preben Bendtsen vid Linköpings universitet
och Folkhälsoinstitutet införde Chalmers
under året ett verktyg för internetbaserad
rådgivning och behandling. Ett alkoholtest
ger besked om en given alkoholkonsumtion
innebär risk för skador samt ger råd om hur
en för hög konsumtion kan justeras till en
relativt riskfri nivå. Alkoholtestet erbjöds till
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BJÖRKLUND imponerad av bredd och djup
Utbildningsminister Jan Björklund besökte Chalmers under hösten
och träffade studenter och forskare i olika miljöer. Han konstaterade
att bredd inom verksamheten och djup i ämneskompetens imponerar
och gör Chalmers till det framstående lärosäte det är. Här tillsammans
med kårstyrelsens ordförande Jonas Otterheim.
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ÅRETS TEKNOLOG
Tekniska Samfundets
utmärkelse Årets Teknolog
delades ut till chalmeristen
Alexander Robertsson.
Priset fick han för att han
på ett självuppoffrande sätt
utanför studierna bidragit
till utvecklingen av Chalmers och dess studentkår.

Foto: Samuel Scheidegger.
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Chalmers hör till de högskolor som fått
anslag från Delegationen för jämställdhet
i högskolan. Dessa medel används i ett
projekt som ska öka kunskapen om genus
och pedagogik i samband med utvecklingen
av utbildningarna inom elektroteknik, datateknik och IT.
Samverkan med övriga
samhället

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är under
fortsatt utveckling. Samverkan med arbetsgivare är viktig, bl a för att ge studenterna kunskap om aktuella yrkesroller.
Samverkan genomförs som verklighetsbaserade projekt, föreläsningar, studiebesök på företag, mentorer från näringslivet,
träningsintervjuer m m.
Göteborgs stad har intresse av att utveckla samverkan mellan högskola/universitet och arbetsgivare i staden. Detta för att
kunna attrahera ungdomar att både välja
Göteborg som studiestad och att stanna

diskuterats. Under året har arbeten startats
med att hitta former för ökad interaktion
mellan lärare och arbetsgivare.
Studiesocial miljö

Den studiesociala miljön vid Chalmers bedöms som fortsatt god. Akademihälsan har
under året tydliggjort sin service och blivit
mer nåbar för studenterna. Studenterna vänder sig till Akademihälsan i ungefär samma
omfattning som tidigare. Akademihälsans
kapacitet bedöms vara tillräcklig för att
klara individuella behandlingsåtaganden.
En klar ökning har noterats när det gäller
att engagera Akademihälsan i föreläsningar
på temat stress, självkänsla, motivation och
studieteknik.
De psykosociala skyddsronder som genomförs årligen visar att den psykosociala
studiemiljön i huvudsak fungerar väl. Studierna upplevs som meningsfulla, även om
programmens bredd gör den framtida yrkesrollen mångfasetterad och svårfångad.

alla studenter i årskurs ett under oktober
månad. Nästan hälften utnyttjade verktyget
för egenkonsultation. Under 2011 kommer
ett instrument för stressbedömning och
stresshantering att tas fram och erbjudas
till studenterna. I samarbete med Akademihälsan förs dessutom diskussioner om att
införa ett bredare och mer allmänt hållet
verktyg för egenkonsultation vid upplevd
psykisk ohälsa, där också goda råd och
hänvisningar till individuell behandling ska
kunna ges.
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
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och vicerektorer har regelbundet informella
möten med studentkåren.
Registreringar och
prestationer

Resultatet för 2010 blev 9 441 helårsstudenter och 8 319 helårsprestationer, vilket
motsvarar en prestationsgrad på 88 % (86).
Chalmers har därmed överträffat de interna
målen på 9 400 helårsstudenter och en
prestationsgrad på lägst 85 %. Med prestationsgrad menas i vilken omfattning studenterna klarar de högskolepoäng de varit
registrerade för. Om alla studenter skulle
klara sina poäng skulle prestationsgraden
vara 100 procent. Intresset för att studera på
Chalmers utbildningar har ökat och med ett
högre söktryck har Chalmers rekryterat studenter med bättre meritvärden. Även stöd

till studenterna i lärprocessen, t ex genom
Supplementary Instructions och utvecklad
pedagogik, har bidragit till resultatet. Chalmers har bara antagit chalmersstudenter
till fristående kurser hösten 2010. Det har
också bidragit till den ökade prestationsgraden, eftersom friståendekursstudenter
normalt slutför kurserna i lägre omfattning
än programstudenter.
Utfärdade examina

Under 2010 avlades totalt 2 760 (2 042)
grundutbildningsexamina, varav 721 av kvinnor, motsvarande en andel på 26 % (29).
Ökningen totalt beror på att de studerande
inom civilingenjörs-/arkitektutbildningen
numera kan avlägga tre examina.
Från och med 1 juli 2007 infördes nya
examina, t ex masterexamen, i Sverige och

ett nytt poängsystem för högskoleutbildning.
Ett läsår omfattar nu 60 högskolepoäng
(hp), jämfört med tidigare 40 poäng (p).
Civilingenjörs- och arkitektexamen omfattar
nu 300 hp. Civilingenjörs- och arkitektexamen förlängdes och omfattar nu 300 hp
(tidigare 180 p). Som ett led i Chalmers
anpassning till Bolognadeklarationen ges
de som antagits 2004 och senare möjlighet
att avlägga kandidatexamen som en delexamen till civilingenjörs- eller arkitektexamen,
vilket 557 studenter utnyttjat.
Antalet utfärdade civilingenjörs- och
arkitektexamina 180 p var 165 (306).
Minskningen beror på att många väljer att
förlänga sin utbildning och avlägga den
nya femåriga civilingenjörs-/arkitektexamen.
Det utfärdades 520 civilingenjörs- och 42
arkitektexamina (300 hp). Den låga exa-

Han löser miljökonflikter med verktyg från Chalmers
Redan från början visste Marcus Wendin att hans utbildning skulle leda till något viktigt.
En kurs i toxikologi ledde in honom på miljöspåret. Han läste en mängd olika utbildningar
och knöt ihop säcken genom att kombinera metoder inom miljösystemanalys med
metoder inom konflikthantering. Ett nytt ämne ”miljökonflikt” förde Marcus till en affärsidé. Idag arbetar han i sitt eget företag Miljögiraff.
– Jag befinner mig ofta ute i myllan, i skövlade regnskogar och på bomullsfält, mitt
i konflikten mellan boskapsskötare, regeringar och odlare. Det är väldigt hands on och
inte alltid så enkelt.
Marcus Wendin tycker det är en upplyftande känsla att kunna påverka på plats och
menar att hans ingenjörsutbildning hjälper honom att hantera utmaningarna.
– Formeln för problemlösning – från Chalmers – sitter i ryggmärgen. Som ingenjör
har jag fått lära mig att varje problem är en utmaning. Därför kan jag känna mig bekväm
i situationer som för andra kan verka kaotiska. Jag har förmågan att bryta ner stora
problem till flera små – och därefter bearbeta ett i taget. Det är tydlighet som gäller när
ett samarbete ska etableras för att till exempel förvalta en naturresurs på bästa sätt.
Det är stora frågor och jag har kunder som SIDA, UD och FN. Uppdrag som förpliktigar.

Marcus Wendin, kemiingenjör från Chalmers, numera egen företagare.

Efterfrågan i grundutbiLdningen

Antagning på betyg till Nybörjarprogram

2010

2009

2008

2007

688
2 650
885
78
574

673
2 586
885
102
765

546
2 167
680
78
465

437
1 885
515
73
345

Påbyggnad
Masterprogram
11 013
varav internationella studenter
9 095

8 528
7 032

6 276
4 352

4 666
3 137

815

773

504

403

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2

76
1 047
423
33
186

83
1 159
483
38
224

91
1 258
435
42
233

98
1 280
387
40
230

Påbyggnad
Masterprogram
varav internationella studenter

1 501
386

1 723
686

1 676
626

1 346
494

198

353

377

319

Förstahandssökande till hösten

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2

Förutbildning
Tekniskt basår
Antagna3

Förutbildning
Tekniskt basår

1 Inkl Arkitektur och teknik.
2 Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.
3 Antagna som påbörjat studierna inklusive antagna till högre årskurs.

32

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

Registrerade studenters
medianvärde, 2010

Lägsta antagningspoäng1
efter VHS urval 2, 2010

22,30
22,50
21,52
19,55
19,90
22,10
22,21
20,42
20,00
21,09
20,60
22,30
21,71
21,10
20,50

22,09
22,21
20,92
18,70
19,17
20,80
21,91
19,45
19,20
19,90
19,77
22,00
21,36
20,50
19,40

20,52
20,40
18,20
21,05
18,78
21,10
18,85
18,80
19,33
17,90
19,20
17,50

19,50
19,80
17,28
20,74
17,60
20,20
17,90
17,92
18,80
15,85
18,30
16,10

Utbildningar 180 hp

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ep
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

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

1 Nya tillträdesregler gäller från höstterminen 2010, jämförelse med tidigare år är inte relevant.
Antagningspoängen avser BI-gruppen (sökande som söker på sitt gymnasiebetyg, utan kompletteringar).
Maximal poäng: Betyg 22,50.

minationen av civilingenjörer under 2009
är inte återhämtad till tidigare års nivåer.
Bidragande är minskad antagning till senare del av program och möjligheter att
avsluta utbildningen med andra examina.
Chalmers behöver analysera detta vidare.
Av de examinerade civilingenjörerna och arkitekterna var 188 kvinnor, andel 26 %(31).
1 088 personer erhöll masterexamen. Bland
dessa avlade 562 även civilingenjörs- eller
arkitektexamen.
Antalet högskoleingenjörsexamina
var 200 (197), varav 58 kvinnor, vilket
motsvarar 29 %. Andelen examinerade
kvinnor på högskoleingenjörsutbildningen har ökat kraftigt på senare år. Särskilt stor andel kvinnor examineras från
byggingenjörs-, designingenjörs- och
kemiingenjörsprogrammen.

Från sjöfartsutbildningarna har 37 (37) sjökaptener och 44 (28) sjöingenjörer examinerats. Chalmers examinerade även 613
kandidat- och 27 magisterexamina.
Chalmers erbjöd tidigare Internationella
masterprogram, som omfattade 1,5 år.
Bland studenter som antagits till sådant
program avlade 22 civilingenjörsexamina
(180 p). Från och med hösten 2006 antas
internationella studenter till 2-åriga program
och erhåller masterexamen.
Särskilda uppdrag

För 2010 har Chalmers tilldelats 4,2 mnkr
för att bidra till att täcka kostnader för utrustning i sjöbefälsutbildningarna. Medlen
har till största delen använts för att täcka
delar av kostnaderna för simulatorer inom
radio, maskin, last och navigation. En del

utfärdade examina
Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella
masterprogram 60 p
Kandidatexamen
varav delexamen
Magisterexamen
Masterexamen
 varav även avlagt
civilingenjörs-/
arkitektexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Övriga examina
Totalt

2010

2009

2008

2007

2006

147
520
18
42

275
320
31
31

687
117
37
8

776
13
46
3

903

22
613
557
27
1 088

56
362
312
44
657

263
149
120
94
158

406
77
45
126
22

398
42

562
200
37
44
2

311
197
37
28
4

100
184
45
41
6

15
195
39
25
3

av bidraget har även använts för att täcka
kostnader för motorlaboratorium, utrustning
i säkerhetsutbildningen samt hyra av de
fartyg som används för navigeringsövningar.
Intäkter för
grundutbildningen

Intäkter för grundutbildningen uppgår till
875 mnkr, vilket är en minskning med 36
mnkr (-4 %) jämfört med föregående år.
Chalmers har haft fler studerande än vad
som ryms i den tillgängliga grundutbildningsersättningen från staten (takbeloppet),
vilket var planerat. År 2009 fanns ett sparat
anslag om 63 mnkr från tidigare år att ta
i anspråk, vilket då användes i sin helhet.
För år 2010 finns därför prestationer om
32 mnkr som inte ryms i ersättningen från
staten. Dessa prestationer får sparas till

Chalmers i topp inom fysik och kemi
Chalmers tillhör det absoluta toppskiktet i Europa som lärosäte
inom fysik och kemi, enligt en ny rankning från den tyska organisationen Centrum für Hochschulentwicklung, CHE. Rankningen, som sker i samarbete med tidskriften Die Zeit, är avsedd att
hjälpa blivande master- och forskarstudenter välja lärosäte på
den europeiska marknaden. Den bedömer per ämnesområde
istället för universitetet som helhet, vilket oftast är fallet i andra
rankningar.

45

107

INTÄKTER GRUNDUTBILDNING
ÅR 2010 UPPGICK TILL 875 MNKR
218
31
19
7

Finansiellt, 1 %
Övrigt, 4 %
Stiftelsen Chalmers, 1 %
Företag m fl, 2 %
Övriga statliga, 1%
Utbildningsdepartementet, 91 %

2 760 2 042 1 789 1 731 1 770

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

Grundutbildning
Intäkter (mnkr)

2010

2009

2008

2007

2006

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag från företag m fl
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Finansiella intäkter

796
8
17
11
37
6

812
9
22
24
26
18

721
9
29
21
28
17

685
8
27
16
33
14

664
8
26
26
35
9

Summa intäkter

875

911

825

783

768

Prestationer och resultat I grundutbildningen

Civilingenjörer och Arkitekter
Masterprogram1
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
IT-universitetet
Tekniskt basår och
Teknisk bastermin
Övriga program
Fristående kurs
Totalt

Helårsstudenter
2010
2009
2008

Helårsprestationer
2010
2009
2008

3 295 3 512 3 680
3 153 3 001 2 156
1 120 1 070
969
601
597
559
54
37
36
247
355
290

3 062 3 249 3 518
2 649 2 394 1 720
1 006
907
846
518
536
452
41
28
31
220
285
202

99
872

109
983

120
876

9 4413 9 664 8 686

96
784

Individer bland
helårsstudenter 2
2010
2009
2008

4 785
4 503
1 623
1 023
74
504

5 016 6 396
4 299 3 037
1 586 1 444
1 014
884
55
73
715
456

111
702

159
168
198
3 050 3 822 3 290

8 319 8 279 7 582

12 924 13 480 12 186

97
726

kommande år och då ge ersättning, under
förutsättning att Chalmers inte når upp till
takbeloppet.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 92 % av intäkterna, vilket är
två procentenheter mer än föregående år.

1 Här ingår fr o m hösten 2007 den avslutande delen på 120 hp av civilingenjörs- och arkitektutbildningen för antagna hösten 2004.
2 En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
3 Av helårsstudenter 2010 är 27 % (2009, 27 %) kvinnor.
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Årets forskarhandledare 2010
Chalmers utser ”Årets forskarhandledare” för att markera
värdet av god handledning. Kandidat till stipendiet föreslås
av doktorandsektionen. Utmärkelsen 2010 gick till Andrei
Sabelfeld, docent vid Avdelningen för programvaruteknik,
Institutionen för data- och informationsteknik.
Han fick utmärkelsen för att han sätter sina doktorander i
första rummet och får dem att känna sig högt prioriterade.
Genom sin stödjande vägledning, tillgänglighet och excellens
inom forskningsfältet guidar han sina doktorander genom
utbildningen.

Forskarutbildning

F

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.
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.
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.
Vägen till målet

Från Chalmers strategi för forskarutbildningen kan vägvalen sammanfattas i nedanstående punkter:
• doktorandernas arbete ska kännetecknas av ett vetenskapligt djup, kombinerat
med förmåga att se sitt arbete ur ett brett
samhällsperspektiv
• doktoranderna ska ha tillgång till en miljö
som uppmuntrar till kritiskt tänkande
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• Chalmers forskarskolor ska främja tvär
vetenskapliga kontakter och samhörig
het 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 ska arbeta för förbättrad forskarhandledning genom återkommande
utbildning och handledarstöd.
Enligt verksamhetsplanen för 2010 har
Chalmers för att nå målet i forskarutbildningen lagt särskilt fokus på:
• att fortlöpande arbeta med handledarnas
utveckling i form av handledarfora
• att fortlöpande vidareutveckla det mentorprogram för doktorander som startades
2008, för att öka doktorandernas industrikontakter och ge dem ökad insikt om
industriella arbetsvillkor
• att verka för att inom ramen för en Chalmersgemensam forskarskola ge doktoranderna övergripande färdigheter genom
kurser och seminarier i bl a ledarskap,
nyttiggörande, kommunikation och hållbar
utveckling. På så sätt täcks den tredje
delen i Kunskapstriangeln in och kompletterar de befintliga delarna forskning
och utbildning
• att inom FUN utveckla strategier för kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning av
forskarutbildningen för implementering
på institutionsnivå
• att vid minst två tillfällen per år erbjuda en
nybörjarkurs i svenska språket för nyantag
na internationella doktorander.
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 ämnesforskarskola. Varje sådan forskarskola är
synonym med 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.
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
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. Studierektorn svarar också för att
erforderligt underlag finns för utvärdering
av forskarskolans verksamhet. Vicerektorn
ansvarar för kvalitetssäkringen genom återkommande utvärdering av verksamheten.
Forskarutbildningsnämnden

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

Google betalar tre års
forskartjänst
Sommaren 2010 började Google
att finansiera doktorandtjänster vid
europeiska universitet. Ett av tretton
stipendier hamnade i Sverige. Det
gick till islänningen Arnar Birgisson,
som sedan ett drygt år är doktorand
vid Institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers. Institutionen
finns med på Googles lista på utvalda
universitet som företaget vill ha som
forskningspartner. Stipendiet innebär
att Google tar kostnaden för tre år av
hans forskning kring webbsäkerhet.
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FUNs arbete under 2010 har bl a ägnats åt forskarskolorna ska kunna implementeras
Handledarforum (HAL) och en Chalmers- på institutionsnivå. Meningen är att en intern
gemensam satsning på komplementära utvärdering av institutionernas forskarskolor
färdigheter i forskarutbildningen.
ska genomföras vart fjärde år.
HAL är Chalmers satsning på huvudhandledare och har som mål att öka kvaliteten på Rekrytering
handledarskap på Chalmers. Aktiviteten är Hösten 2010 fanns på Chalmers totalt
obligatorisk och ska bidra till ökat nätver- 1 127 (1 015) forskarstuderande med en
kande, färre problem i handledarsituationen registrerad aktivitet, varav 948 (841) med
och ge möjlighet till personlig utveckling en aktivitet på minst 50 %. Efterfrågan
och stöd för den enskilde handledaren. på forskarutbildning varierar mellan olika
HAL erbjuder dessutom en plattform för ämnesområden, men nyrekryteringen har i
informella möten och möjlighet till nya kon- stort sett varit god under 2010.
Under året antogs 240 (253) nya forstaktytor. Totalt har 128 av ca 400 berörda
huvudhandledare genomgått HAL sedan karstuderande, varav 71 (79) kvinnor, vilket
starten 2009. Under 2010 har en utveckling motsvarar 30 %. Könsfördelningen varierar
av HAL arbetats fram. Resultatet blir en avsevärt mellan olika forskarskolor. Exempel
pilotomgång av ”Möte mellan handledare på denna variation är områdena kemi- och
och doktorander – dialog och ömsesidig bioteknik med könsfördelningen 50/50
feedback” under våren 2011. Syftet är att samt mikroteknologi och nanovetenskap
sätta in handledarrelationen i ett större sam- med fördelningen 91/9. Att försöka förmanhang och därmed skapa förståelse för stå och motverka den könsmärkning som
roller och gemensamt ansvar. Deltagarna styr hur kvinnor och män väljer att gå in i
ska även utveckla förhållningssätt, meto- forskarstudier är en viktig uppgift för en
der och hjälpmedel för att hantera kritiska framtida jämställd högskola. Målet är att
situationer i relationen handledare och dok- öka andelen av underrepresenterat kön
torand, dvs praktisk dialogkompetens och inom alla områden. Jämställdhetsinsatser
förmåga att ge och ta emot feedback.
för forskarutbildningen ingår i handledarproEtt projekt genomfördes under hösten jektet, som är ett långsiktigt projekt för att
för att ge förslag på hur en chalmersge- utveckla forskarhandledning vid Chalmers.
mensam styrkeområdesforskarskola ska
Exponeringen av lediga doktorandtjänster
kunna utformas. Arbetsnamnet på denna har ökat genom att samtliga tjänster annonär Styrkelyftet. Målet med Styrkelyftet är att seras på Chalmers webb samt ofta också
ytterligare öka forskarutbildningens kvalitet i fack- och dagspress för att nå bredare
och stärka chalmersdoktorandernas natio grupper både nationellt och internationellt.
nella och internationella konkurrenskraft.
Antalet forskarstuderande antagna till stuGenom att ge doktoranderna övergripande dier för enbart licentiatexamen uppgick 2010
färdigheter som komplement till de discipli- till 31 personer eller 13 % av de antagna.
nära ska attraktivitet och anställningsbarhet
Av de nyantagna hade 50 personer sin
på marknaden höjas. De komplementära grundutbildning från annat svenskt lärosäte
färdigheterna planeras bl a omfatta ledar- än Chalmers. 56 hade grundexamen från
skap, projektledning, nyttiggörande, håll- utländskt lärosäte och ytterligare 37 hade
bar utveckling, näringslivskontakter och en sin bachelornivå från utländskt lärosäte och
breddad kunskap om forskningsmetodik. därefter examen från något av Chalmers
Under våren 2011 inleds arbetet med imple masterprogram.
mentering av Styrkelyftet.
Därutöver har en arbetsgrupp under året Studiemiljö
arbetat med att utforma strategier för hur Chalmers arbetar aktivt för att förbättra
kvalitetssäkring och kvalitetsutvärdering av doktorandernas arbets- och studiemiljö.
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Forskarskolor
Följande forskarskolor som motsvaras
av ett forskarutbildningsämne och
som inrättats av vicerektor finns vid
Chalmers:
Arkitektur
Beräkningsteknik
Biovetenskap (tvärinstitutionell)
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Fysik
Högspänningsteknik
Ingenjörsutbildningsvetenskap
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
Följande nationella forskarskolor där
Chalmers har ett huvudansvar finns:
BioSum
Förbränningsmotorteknik
ProViking
Soft Matter
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Ett av målen med att organisera forskar
utbildningen vid Chalmers i forskarskolor är
att skapa en miljö där doktoranden omges
av en handledargrupp (huvudhandledare,
examinator och en eller flera biträdande
handledare), som kan ge kvalificerad handledning i sådan omfattning att doktoranden
kan följa sin fastlagda studieplan.
Minst en gång per år, gärna två, ska doktorand, huvudhandledare och studierektor
för forskarskolan träffas för en uppföljning av
doktorandens studieplan. Vid detta tillfälle
ska även kvaliteten på handledningen följas
upp. Alla doktorander ska också erbjudas
medarbetarsamtal med sin chef.
Alla nyantagna internationella doktorander erbjuds en nybörjarkurs i svenska.
Undervisningen består av en grund- och
en fortsättningskurs. Vardera kursen om-

Examina

Under året examinerades 121 (128) doktorer och 122 (103) licentiater. Av doktorerna
hade 90 (101) tidigare avlagt licentiatexamen. Av de examinerade doktorerna var
30 (35) % kvinnor och för licentiaterna var
motsvarande andel 21 (26) %.
Studietid

Medianstudietiden för doktorsexamen
har de senaste åren varit relativt konstant.
För doktorsexamen är nettostudietiden
4,2 (4,2) år och för licentiatexamen 2,7
(2,6) år. Det krävs alltså i snitt något mer
än den nominella studietiden. Flertalet
doktorander undervisar eller utför annat
institutionsarbete upp till 20 % av tiden. När
detta inkluderas tillsammans med eventuella
tjänstledigheter blir medianstudietiden för

fortsatt. En konsekvensanalys beräknas
vara klar under våren 2011.
Chalmers strävar aktivt efter att öka sin
samverkan med näringslivet bl a genom forskarutbildningen. Samverkan genom industridoktorander har varit framgångsrik. Dessa
doktorander fortsätter att vara anställda i
företaget och genomför forskarstudier på
hel- eller deltid. Under 2010 har antalet
industridoktorander legat kvar på en hög
nivå, 185 (186).
Vikten av att också industridoktorander
deltar i undervisningen har betonats. Den
pedagogiska förmågan och kommunikationens utveckling är en viktig del av forskarutbildningen. Enligt ett beslut av vicerektor för
forskarutbildningen ska industridoktorander
delta i undervisningen med en omfattning
om minst 10 %.

Det har gått framåt
”Vi har flera hjärtefrågor, där det gått framåt under året”, berättar Joakim Kalantari, doktorandsektionens ordförande. ”Vi har lyckats utjämna en del löneskillnader som varit väl stora och jag
känner att det även gått framåt i stipendiatfrågan, där Chalmers visserligen är bättre än andra
lärosäten, men där vi från doktorandsektionen jobbat många år för att alla doktorander ska ha
lön. Här känner jag att vi kanske t o m kan gå i mål inom överskådlig framtid.”
Hur påverkar avgiftsbeläggningen för studenter utanför EU? ”Det vet vi inte ännu, men jag
anser att Chalmers har gjort allt man kan göra och bl a inrättat stipendiefonder”, säger Joakim.
”En mer dold fråga som vi lyft nationellt är problematiken kring studentvisum för utländska
doktorander. Studentvisum är inte vistelsegrundande och ger svårigheter att besöka konferenser och symposier i tredje land. De måste förnyas varje år med en kostnad kring 1 000 kr
varje gång. Dessutom måste personer med studentvisum lämna landet när studierna är
avslutade. Här finns mycket att göra.”
”Andra frågor vi jobbat med är att marknadsföra forskaryrket och att via ett seminarium
sätta fokus på stresshantering. Vi har även förnyat doktorandsektionens hemsida, där vi efter
en tävling fått en ny grafisk profil. Kontakten med Studentkåren har förbättrats, så att vi kan
gå fram gemensamt vilket ger större tyngd och är mycket positivt”, avslutar Joakim som blir
nästa ordförande i den nationella Sveriges doktorandförening.
Joakim Kalantari, doktorandsektionens ordförande.

fattar 40 timmar uppdelat på 10 veckor.
Syftet är att underlätta för doktoranden
att så snart som möjligt förstå svenska
språket och därmed få förståelse för svensk
kultur och snabbare kunna integreras i
forskargruppen.
En gång per termin ges en introduktionsdag för nyantagna doktorander. Vid
introduktionsdagen, som ges på engelska,
informeras doktoranderna om sina rättigheter och skyldigheter. De får också veta
vart de vänder sig om det skulle uppstå
problem som rör jämställdhetsfrågor och
arbetsmiljö. Vid introduktionsdagen ges
även en föreläsning i hållbar utveckling
och en kort introduktion till nyttiggörande
av forskningsresultat.
Flera seminarier och utbildningstillfällen
har anordnats på doktorandinitiativ på olika
avdelningar och institutioner, bl a har frågor
om jämställd rekrytering, härskartekniker
och diskrimineringslagen varit teman vid
dessa tillfällen.
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doktorsexamen 5,3 (5,5) år och för licentiat
examen 2,9 (2,9) år.

Chalmers har inga doktorander som
finansieras med utbildningsbidrag.

Studiefinansiering

Samarbeten

Chalmers ambition är sedan länge att alla
forskarstuderande som inte är industridoktorander ska ha doktorandtjänst. Under
hösten 2010 hade 769 personer vid något
tillfälle doktorandtjänst vid Chalmers. Antalet stipendiater var 58 (60). Det är huvudsakligen internationella doktorander som
uppbär stipendium. Villkoren för stipendiater
har förbättrats de senaste åren genom att en
minsta ersättningsnivå har fastställts. Den
motsvarar en anställd doktorands netto
månadslön. Stipendiaterna har vidare tillgång till företagshälsovård. Stipendiater i
forskarutbildningen och på postdoc-nivå
omfattas av Chalmers studerandeförsäkring. Villkoren för stipendiaterna är en återkommande punkt på FUNs agenda. Under
2010 har arbetet med att avskaffa stipendieformen till förmån för doktorandtjänster

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.
Tydliga avtal mellan högskola och extern part är viktiga för att säkra kvaliteten
i 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 2010 vistades 71 studenter, varav 19 kvinnor, utomlands i sina
forskarstudier och 71 utländska studenter,
varav 32 kvinnor, gjorde en del av sin forskarutbildning på Chalmers. Nytt för 2010
är att omfattningen enligt SCBs definition
skall vara minst två veckor.
Chalmers har slutit s k ”Double Degreeavtal” med ett par europeiska universitet.
Denna typ av avtal ger doktorander möjlighet att bedriva forskarstudier vid såväl
Chalmers som ett utländskt lärosäte och
få doktorsexamen från båda.

högskola. ProVikings mål är att tillämpa
akademisk forskning inom produktframtagning för applikationer i svensk industri.
ProViking Forskarskolans mål är framförallt
att utbilda doktorer för arbete i industrin. Vid
slutet av 2010 hade ProViking Forskarskola
ca 110 inskrivna doktorander, varav många
är knutna till Chalmers. 76 licentiatexamina
och 69 doktorsexamina har hittills avlagts
inom skolan.
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 be-

ProViking – Forskarskola
i produktframtagning

Chalmers är värdhögskola både för nationella ProViking Forskarskola i produktfram-

och har ca 40 doktorander från Chalmers,
KTH och universiteten i Göteborg, Lund,
Linköping och Umeå. Under året har tre
sommarskolor/kurser genomförts med inbjudna föreläsare från hela världen inom
specialområden som nya experimentella
tekniker och mesoporösa material. En studentkonferens där doktoranderna själva
både arrangerade möten med inbjudna
talare och presenterade sina egna arbeten hölls i början av sommaren på Orust.
Chalmers doktorander har också varit på
studiebesök i industrin och haft seminarier
med föredragshållare från olika företag.
BIOSUM

BIOSUM är en interdisciplinär forskarskola
inom biomaterial, finansierad av VINNOVA. Forskarskolan har sin bas i två VINN

Antal personer i forskarutbildningen
Därav antal kvinnor inom parentes.
Påbörjat forskarutbildning…    …därav till lic1
2010
2009
2008
2010
2009

Humaniora
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

0
0
0
4 (0)
7 (1)
7 (1)
18 (10) 20 (9) 10 (5)
218 (61) 226 (69) 199 (62)

0
0 (0)
2 (1)
29 (8)

Totalt

240 (71) 253 (79) 216 (68)

31 (9)

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

Dr

Examina 2010
därav lic2

Lic

Dr

1 (1)
3 (0)
5 (1)
92 (31)

Lic

Dr

Examina 2008
därav lic2

Lic

0
1 (0)
0
35 (7)

0 (0)
7 (1)
6 (4)
108 (31)

0 (0)
0
7 (1) 10 (0)
5 (4)
8 (4)
78 (22) 104 (22)

1 (1)
3 (0)
13 (3)
111 (41)

0
6 (2)
6 (0)
91 (25)

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

36 (7)

121 (36)

90 (27) 122 (26)

128 (45) 101 (33) 103 (27)

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

2 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

Sigvard Eklunds
priset
Andreas Enqvist, Avdel
ningen för nukleär teknik,
har fått 50 000 kronor
från Svenskt Kärntekniskt Centrum för bästa
doktorsavhandling. Det är
tredje gången priset går till
Chalmers sedan det inrättades 2004.

Ung och kreativ
inom sjöfarten
Doktoranden Cecilia
Österman fick i september Folke Patrikssons
stipendium från Stiftelsen
för unga kreativa krafter
inom svensk sjöfart. Hon
forskar om arbetsmiljöns
ekonomiska effekter inom
sjöfarten.

tagning och nu även för hela det SSF-finansierade (Stiftelsen för Strategisk Forskning)
industrinära forskningsprogrammet ProViking, som skolan ingår i. Forskarskolan
startade 2003 och är planerad att pågå
till 2013. Partnerhögskolor är Högskolan
i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, KTH,
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Mälardalens

Examina 2009
därav lic2

Medianstudietid
för forskarstuderande
2010 2009 2008 2007

Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,7

2,6

2,5

2,7

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,2

4,2

4,1

4,1

står dels av kurser, dels av stöd för dokto- Excellence-centrum, BIOMATCELL VINN
randers vistelse vid andra universitet och Excellence Centre in Biomaterials and Cell
forskningsinstitut.
Therapy vid Göteborgs universitet och VINN
Excellence Centre in Supramolecular Biomaterials, Structure Dynamics and ProperForskarskola i mjuka
material
ties vid Chalmers. Forskarskolan innehåller
Forskarskolan The Graduate School in Soft ett flertal kursmoment som inkluderar aktiv
Matter erbjuder en tvärdisciplinär forskarut- medverkan av de industriella partnerna
bildning inom området mjuka material. Den inom de båda VINN Excellence-centrumen.
finansieras av anslag från Vetenskapsrådet

STUDIEFINANSIERING
Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2010 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

Natur
vetenskap

Teknikvetenskap

Totalt

0
0
0
0
1 (0)
0
0

30 (6)
0
0
4 (1)
2 (0)
1 (0)
2 (0)

64 (30)
0 (0)
12 (6)
2 (1)
0 (0)
8 (0)
6 (2)

675 (198)
80 (35)
46 (9)
179 (49)
51 (17)
61 (20)
52 (12)

769 (234)
80 (35)
58 (15)
185 (51)
54 (17)
70 (20)
60 (14)
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Poänggivande uppdragsutbildning
Antal
Helårsstudenter

2010

71

intäkter från uppdragsutbildning
mnkr
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Professional Education AB

I Chalmers Full Mission Simulator tränas bland annat
fartygsmanövrering och avancerad bryggtjänst.

Fortbildning
för yrkesverksamma

F

ortbildning vid Chalmers
bedrivs huvudsakligen som
kundfinansierad uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen utgör en plattform för
samverkan med näringsliv
och samhälle och är betydelsefull för nyttig
görande av Chalmers kunskapsutveckling
och kunskapsnätverk. Uppdragsutbildningen genomförs för betalande kunder vars
krav på relevans och tillämpbarhet också
bidrar till att påverka inriktningen på den
fortsatta kunskapsutvecklingen och därmed
på framtida möjligheter till nyttiggörande.
Uppdragsutbildningen ger även Chalmers
lärare en möjlighet att finna ömsesidigt
lärande, i interaktionen med personer från
näringslivet, som bidrar till förstärkningen
av Chalmers grundutbildning.
Chalmers Professional
Education

Under året har Chalmers uppdragsutbildningar för yrkesverksamma samordnats,
vilket inneburit att verksamheterna Industrihögskolan och Träffpunkt Sjöfart har
överlåtits till dotterbolaget CHAMPS som
i samband med detta också bytte namn
till Chalmers Professional Education AB.
Målet för det nya bolaget är att expandera
uppdragsutbildningsverksamheten, primärt genom att identifiera affärsmöjligheter
och möta utbildningsbehov i anslutning till
Chalmers styrkeområden. Bolaget har tre
affärsområden: Industriteknik, Executive
och Sjöfart. Efter genomförda affärsprövningar under 2010 kommer bolaget att
2011 införa ett fjärde affärsområde: Energi.
Under 2010 har närmare 200 olika utbildningar genomförts med totalt kring 3 000
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deltagare. Cirka 90 lärare från Chalmers
har varit engagerade i verksamheten.
Affärsområde Industriteknik erbjuder
utbildningar med fokus på teknik och metodik för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers ambition att bidra till en
hållbar samhällsutveckling genomsyrar alla
utbildningarna. Under 2010 har flera webbaserade kurser inom produktutveckling
genomförts med deltagare från General Motors. Kurserna ingår i en masterutbildning
som examineras av University of Michigan
och deltagarna kommer i huvudsak från
Mexico, USA, Indien, Brasilien, Australien
och Canada. Det har varit fortsatt starkt
fokus på utbildningar inom ”Lean” – Lean
produktion, Lean produktutveckling, Lean
för bygg- och anläggning och en nyutvecklad utbildning i Lean för hälso- och sjukvård.
Inom ramen för det nationella programmet
Produktionslyftet har under året utbildningar
genomförts i olika delar av Sverige med
regionala samarbetspartners.
Affärsområde Executive erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för
chefer och ledare i näringslivet med fokus
på technology management, dvs strategi,
organisation och ledarskap i teknikbaserad affärsverksamhet. 2010 har präglats
av en svag konjunktur, även om en svag
återhämtning kunnat noteras. Vår lagda
strategi har följts. Den har fokus på hög
marknadsnärvaro för vårt öppna utbud
samt att befintliga företagsinterna kontrakt
förnyas/förlängs. Kundnöjdhet och deltagarutvärderingar ligger fortsatt på en hög
nivå. Nyutvecklingen inkluderar två nya
program som framgångsrikt utvecklats
och lanserats: Lean for Leaders och China
R&D Executives Program. Under 2011

bedöms en allt starkare återhämtning ske
på marknaden.
Affärsområde Sjöfart riktar sig till sjöfartsnäringens aktörer. I produktportföljen
finns tre kurstyper: de behörighetsgivande och i viss mån obligatoriska som står
under Transportstyrelsens tillsyn, de kundanpassade och slutligen de av oss själva
specificerade kurserna. Utbildningen sker
med hjälp av moderna simulatorer och träningsanläggningar samt interna och externa
ämnesexperter. Årets produktion har legat
på en lägre nivå än normalt, då sjöfartsnäringen inte återhämtat sig i samma takt som
övrig industri. Denna trend har mötts med
nya kurser på engelska och ett ökat utbud
av sjöfartskurser riktade till landanställda
inom sjö- och transportnäringen och marknadsförda under produktnamnet Transport
Management. Glädjande kan noteras ett
ökat intresse för våra kurser under 2011.
Statsfinansierad fortbildning

Omfattningen av den statsfinansierade
fortbildningen har varit betydligt mindre
2010 än tidigare. Ingen antagning till fristående kurser gjordes hösten 2010 och
den ettåriga halvfartskursen Projektledning
gavs inte läsåret 2009/10. Hösten 2010
startade 21 studenter dock utbildningen,
som var den enda statsfinansierade fortbildning som fanns att söka för andra än
chalmersstudenter.

24,3
26,8

Kurser i pedagogisk utveckling
Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) har under året
fortsatt att utveckla sin pedagogiska forskning. Utöver sitt kursutbud delar CKK med sig
av sin kompetens i utskott och kommittéer genom individuella konsultationer och som
representanter för Chalmers i olika forum nationellt och internationellt.
Kurs
2010

Pedagogiskt projekt (6 hp)
Undervisning, lärande och utvärdering (3 hp)
Filosofier för lärande (3 hp)
Forskarhandledning (3 hp)
Lärande och digitala media (3 hp)
Vetenskapsteori och praktik (3 hp)
Populärvetenskaplig kommunikation (3 hp)
Etik, vetenskap och samhälle (3 hp)
Totalt antal deltagare
Antal individer
Procentuell del av Chalmers lärare

Lärare
2009

2008

2010

Doktorander
2009
2008

32
–
19
53
6
–
–
3

26
27
13
52
11
1
3
–

27
33
17
62
9
–
8
2

–
181
–
–
2
39
–
177

–
182
1
–
–
14
7
199

–
163
4
–
–
22
6
119

113

133

158

399

403

314

87
13 %

123
19 %

98
16 %

Ingenjörsmetoder i undervisningen
belönas med Chalmers pedagogiska pris
Dag Wedelin, docent vid Institutionen för data- och informationsteknik, Ahmed Hussain, doktorand vid Institutionen för signaler
och system samt Mikael Enelund, docent vid Institutionen för til�lämpad mekanik tilldelas 2010 års pedagogiska pris. De får priset
för att de med simuleringar, matematiska verktyg och ingenjörsmässiga tillämpningar i undervisningen stimulerar studenternas
lärande och utvecklar utbildningarna.

Antal

Högskolepedagogiskt Diplom
Utfärdat då 15 hp erhållits och reflektion över kurserna skickats in

17

15

17

Pedagogisk utveckling

C

Flera talare betonade hur viktigt det är att
halmers lärandecentrum
integrera samhällsvetenskapliga ämnen i
håller på att etablera sig
som arena och samlande
ingenjörsutbildningen. Ingenjörer, samnav för den pedagogiska
hällsvetare och ekonomer behöver mötas
för att bli mer kreativa när man försöka ututvecklingen på högskolan.
Genom att knyta ihop tidimana miljö- och andra hållbarhetsproblem.
gare separat verksamhet blir olika aspekter
av lärande tydligare som gemensam angelä- Kombinationsutbildning
genhet. På den gemensamma arenan verkar med fokus på lärande och
bland annat Centrum för kompetens- och ledarskap
kunskapsutbildning (CKK), Fackspråk och I juni ansökte Chalmers om tillstånd hos
kommunikation samt Gymnasiecentrum, Högskoleverket att få utfärda ämneslärarliksom den kompletta miljön inom lärande examen i matematik fysik, kemi och teknik
vid Institutionen för tillämpad IT (ITIT), som med inriktning på gymnasieskolan. Chalär under uppbyggnad.
mers vill erbjuda en kombinationsutbildning
Under 2010 har ett antal aktiviteter och som ger såväl ämneslärarexamen som civilbeslut stärkt Lärandecentrum i sitt uppdrag: ingenjörsexamen. För att möta utmaningen
• Chalmers UNESCO-professur i lärande
att uppnå två examina under fem studieår,
för hållbar utveckling är sedan juni 2010 har lärande och ledarskap identifierats som
knuten till Lärandecentrum.
kompetensområden som gymnasielärare
• En forskarskola i ingenjörsutbildningsveten- behöver och som ingenjörer efterfrågar.
skap (Engineering Education Research) har Idén är att erbjuda denna specialisering
inrättats vid ITIT. Den erbjuder strategiskt i form av masterprogrammet Lärande och
stöd för att utveckla undervisning och lä- ledarskap, som fokuserar på kommunikation,
rande på Chalmers. En process pågår för didaktik och ledarskap. Valet att utbilda sig
att rekrytera en docent/universitetslektor även till lärare sker då under tredje läsåret
och två doktorander till forskarskolan.
på högskolan.
Exempel på sådana kombinationsutbild• Fortbildning för lärare på högstadie- och
gymnasienivå inom fysik, teknik, matema ningar finns bland annat vid KTH och vid
tik, kemi, biologi och naturkunskap pågår Tammerfors tekniska universitet i Finland.
Båda dessa leder till lärarexamen på gyminom Lärarlyftet.
nasienivå i matematik och naturvetenskap
• Gymnasiecentrum samordnade Chalmers
aktiviteter inom Vetenskapsfestivalens skol- samt till examen motsvarande civilingenjör,
program.
och har haft stor framgång. Internationellt är
• Professor Per-Olof Nilsson, pappa till Fysi det vanligt att lärarexamen är en utbildning
kaliska leksaker och Café å lär, höll den som läggs till efter avslutade ämnesstudier.
populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen 2010.
Kvalitetssatsning 2010 –
• E xperter och forskare från hela världen
lärcentrerad undervisnings
diskuterade lärande för hållbar utveckling planering
på konferensen Engineering Education in Tydliga lärandemål och lärcentrerad underSustainable Development, EESD 2010, visningsplanering är viktiga komponenter
som ägde rum på Chalmers i september. när det gäller utbildningarnas kvalitet. Det

är också en bas för att jämföra kurser och
utbildningar, en nödvändig komponent för
att främja studenternas rörlighet mellan
lärosäten och länder.
Beslut har tagits under året att utveckla
kvaliteten i utbildningarna genom att driva
ett projekt i lärcentrerad undervisningsplanering. Projektet leds av Lärandecentrum
och stödjer till en början ett antal pilotkurser spridda över program och institutioner.
Projektet ska även inviga ansvariga inom
grundutbildning i lärcentrerad undervisningsplanering och på så vis lägga basen
för en fortsatt bearbetning av alla kurser
enligt dessa intentioner.
Internationellt lärarutbyte

Lärarutbyten är viktiga för Chalmers, både
som del i internationaliseringen och som
en komponent i den ständigt pågående
individuella fortbildningen av lärarpersonalen. Antalet utresande chalmerslärare
minskade 2010 till 27 (40), vilket är i nivå
med 2008. Vistelserna i Europa, utom EU,
var de enda som ökade 3 (1), medan USA
svarade för nästan hela minskningen (11
färre utbyten). Antalet inresande lärare 2010
var 52 (65). Precis som 2009 kom drygt
hälften från Europa eller USA. Minskningen
2010 ligger till största delen på inresande
från ”övriga världen”.
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I SAMVERKAN MED

Chalmers utvecklar ständigt nya modeller för samverkan, så att utbildning,
forskning och innovation ska komma till nytta i samhället. Skapandet av
kontaktytor mellan näringsliv, samhälle och akademi är då av stor vikt,
liksom uppbyggnaden av inspirerande mötesplatser och innovationsmiljöer.
Under 2010 har diskussioner inletts med ett antal företag om strategiska
samverkansavtal.
Det är också angeläget att stimulera intresset för teknik och vetenskap
hos unga, vilket Chalmers gör bland annat genom olika tekniktävlingar.
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Nyttiggörande
av forskning

F

orskning ska göra nytta och
bidra till ett hållbart samhälle.
Därför var det glädjande att
Chalmers under hösten kunde
sluta två långsiktiga avtal kring
energiforskning med Preem
respektive Göteborg Energi. I det första fallet
handlar det om utvecklingen av biodiesel och
bioraffinaderier, i det andra om bl a smarta
elnät, energikombinat, ny älvförbindelse och
noll-energi-hus. Båda partnerskapen vässar
forskningen kring koldioxidlagring och tar
sikte på konkreta energieffektiviseringar.
Chalmers nyttofokus märks även i hur
innovationssystemet utvecklas. Ett spännande steg togs 2010 i och med starten av
Innovationskontor Väst. Chalmers har fått i
uppdrag från regeringen att bygga upp ett
av åtta innovationskontor i Sverige. Uppgiften för Innovationskontor Väst är att ge
stöd och rådgivning i frågor kring innovation
och nyttiggörande av forskningsresultat.
Chalmers har beslutat att Innovationskontor
Väst, förutom att stödja Chalmers, också
ska stödja sju ytterligare lärosäten i västra
Sverige: Göteborgs universitet, Högskolan Väst, SLU Skara och högskolorna i
Skövde, Borås, Jönköping och Halmstad.
Verksamheten är under uppbyggnad och
har flera utvecklingsprojekt igång ihop med
partnerlärosätena. Ett exempel är hjälp med
forskningsnära verifiering av forskningsresultat, både finansiellt och genom praktiskt
projektstöd. Innovationskontor Väst har
sedan starten efter sommaren börjat bygga
upp organisationen och tillsammans med
partnerlärosätena beslutat om verksamheter med en budget på totalt 10 mnkr,
varav bl a 4 mnkr avsatts för forskningsnära
verifiering. På Chalmers agerar innovations-

kontoret främst via styrkeområdena och ska
på sikt hantera hela flödet av innovation och
nyttiggörande inom Chalmers.
Med införandet av åtta styrkeområden
kan innovationskulturen tränga in i Chalmers
centrala nervsystem på allvar. I ledningen
för varje styrkeområde utses nu en representant kopplad till Innovationskontor Väst.
Grunden är lagd för ett stort nätverk av
personer som, utifrån skiftande infallsvinklar
och erfarenheter, kan lära av varandra och
odla ny nytta inom Chalmers.
Lindholmen Science Park växer

Under 2010 har antalet företag i Lindholmen
Science Park ökat från 224 till 275. Det är
ett kvitto på de mervärden som parken ger
företagen: ett starkt koncentrerat kluster
och nära samverkan med högskolan. Teknik
parkens företag sysselsätter nu nära 9 000
anställda, lika många som antalet studerande
på Lindholmen. Fler verksamheter bereds
plats när Lindholmspiren 3 och Kuggen blir
inflyttningsklara. Ett skandinaviskt filmcentrum, Gothenburg Film Studios, med ett trettiotal bolag har etablerats i parken under året.
VTIs förstklassiga fordonssimulator förväntas stå klar i början av 2011 och Test
Site Sweden har blivit en världsunik samverkansplats kring testmiljöer för hållbara
transportsystem. VINNOVA har säkrat finansieringen av programmet för de kommande
åren. I maj invigdes TUCAP, ett nytt tekniskt
utvecklingscentrum för prehospital vård.
Centrumet är det första i sitt slag i Sverige.
Johanneberg Science Park

Ett ytterligare steg för att stärka den regionala utvecklingen togs under året genom
bildandet av Johanneberg Science Park.

Grundare av detta systerbolag till Lindholmen Science Park är Göteborgs Stad och
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska inriktas på samhällsbyggnad,
energiteknik och material/nanoteknik och
alltså stärka flera av Chalmers styrkeområden. Målet är att Campus Johanneberg ska
hysa 5 000 näringslivsanställda om fem år.
Industrins intresse av att delta är mycket
stort.
Sahlgrenska Science Park

Chalmers är numera etablerad delägare i
Sahlgrenska Science Park, som fokuserar
på innovation inom livsvetenskaper. Förutom
kostnadsfri utvärdering för forskare och
innovatörer erbjuds hjälp med utveckling
och finansiering av affärsidéer. Projekt i
tidig utvecklingsfas kan dra särskild nytta
av parkens spetskompetens och nätverk.
Kunskapsföretag och etablerade företag
inom tillämpad medicin erbjuds kontor och
laboratorier. Nya mikrobiologilaboratorier
inrättades 2010. Parken har 45 hyresgäster
med över 20 projekt i tidig fas och fem
företag i inkubatorfas.
Andra etappen för GoINN

Projektet GoINN startade halvårsskiftet
2008 och har nu gått in i sin andra etapp,
som pågår t o m 2012. Målet är att tillsammans med Göteborgs universitet skapa
ett samverkande innovationssystem som
ökar forskningens nytta. Totalt har ett femtiotal projektidéer behandlats under 2010,
varav de flesta har nyttiggjorts på olika sätt.
Genom sitt aktiva stöd till forskargrupper har
GoINN funnit det vara viktigt att integrera innovationsaspekter tidigt i forskningen, redan
i samband med forskningsansökningar.

Till nytta för alla
Jesper Vasell heter föreståndaren för det nyinrättade Innovationskontor Väst – ett av åtta innovations
kontor i landet som startat under 2010. Jesper läste elektroteknik på Chalmers och disputerade sedan i
datorteknik. Efter en period som forskarassistent jobbade han med ny datorteknik i ett av Sveriges första
start up-företag. Han har även varit med och startat en av Sveriges första privata företagsinkubatorer,
arbetat som styrelseproffs i flera år och som innovationsrådgivare inom Innovationsbron. Hans breda
erfarenhet av innovationsfrågor kommer säkert väl till pass i det nya jobbet.
Vad ska ni göra? ”Vårt uppdrag omfattar inte bara Chalmers, utan ytterligare sju universitet och högskolor
i Västsverige. Vi startade i juni och är än så länge 2 personer, men vi ska bli 5–6 stycken. Vår roll är rådgivning i innovationsfrågor, att inspirera och informera med målet att öka och effektivisera nyttiggörandet av
forskning. Vi är en plattform och nätverksnod i innovationsfrågor. Med innovation menar vi nyttiggörande av
forskningsresultat. Vi ska alltså medverka till att så många som möjligt får nytta av universitetens forskning
och resultat. Det finns ett stort intresse och en stor öppenhet att samverka från de deltagande högskolorna.”
Hur mäter man nyttiggörande? ”Den frågan får jag många gånger. Men det här handlar inte om enkla
produktutvecklingsprojekt utan om komplexa processer över längre tid – en utveckling i många steg,
där varje steg är lika viktigt. För oss är det viktiga inte enkla nyckeltal, utan att skapa en bra jordmån för
innovationsfrågorna så att de kan utvecklas på bred front”, kommenterar Jesper.
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Jesper Vasell, föreståndare för Innovationskontor Väst.

Chalmers Industriteknik

Forskningsnära utveckling blir allt viktigare i
samarbeten med industriföretag och offent
liga uppdragsgivare. Processerna emanerar allt oftare ur Chalmers egen forskning.
Chalmers Industriteknik fungerar som ett
universitetsbaserat institut där företag och
akademi träffas i konkreta utvecklingsprojekt. Verksamheten omfattar 75 anställda experter, fördelade på moderbolaget, kommersiell FoU och åtta dotterbolag. Den totala
omsättningen 2010 var knappt 80 mnkr.
Nya dotterbolaget BOID AB skapades
2010 i samverkan med forskare inom Teknisk Design på Chalmers för att möta ett
växande behov inom svensk och utländsk
industri, speciellt hos små och medelstora
företag. Bolaget kopplar bra till satsningen
inom IP-baserat affärsskapande, där dotterbolaget CIP Professional Services AB
verkar som utvecklingspartner och konsult.
Under 2010 såldes 49 % av detta bolag till
Göteborgs universitet. Företaget har vidgat
sin kundbas.

idéer och annan experthjälp. Att identifiera
möjliga affärer ur forskningen gör det lättare
att få ytterligare forskningsmedel framöver.
Chalmersinvest nyinvesterade

Chalmersinvest har fortsatt att förädla sina
portföljbolag och att tilläggsinvestera i flera
av dem. En nyinvestering har gjorts i Arterion
AB, som utvecklar rörformade implantat
för människa, framförallt med inriktning
på blodkärl.
Entreprenörsutbildningarna

Hösten 2010 antogs 32 nya studenter till
entreprenörsutbildningarna CSE (Chalmers
School of Entrepreneurship) och GIBBS
(Göteborg International Bioscience Business School), varav en fjärdedel var kvinnor.
Förutom att driva sina innovationsprojekt
genomförde studenterna sociala entreprenörskapsprojekt i Uganda. I samarbete med
Encubator bolagiserades fyra projekt.
Venture Cup till Chalmers

I april avslutades Venture Cup Väst 2009/10
med regionfinal. Första priset gick till Tenroc
År 2010 startade Chalmers Innovation sitt Technologies från CSE och andra priset gick
100:e tillväxtbolag. I samtliga dessa bolag till Customized Carbon 3D Fabrics med en
har Chalmers Innovation bidragit med sin innovation från Nandan Khokar, som tidigare
affärsinriktade process, som ger en unik grundat Oxeon. I Sverigefinalen klev sedan
kombination av bra teknikidéer och viktigt regionens tredjepristagare BioNordum upp
affärskunnande. Företagen hade 2010 på pallen som silvermedaljör.
ca 400 anställda och en total omsättVenture Cup Väst 2009/10 satte rening på 360 mnkr. Under åren har det kord med 489 affärsidéer, varav 67 från
totalt investerats 1,24 miljarder kronor i Chalmers. Inför Venture Cup 2010/11 har
dessa bolag. Det gör Chalmers Innovation bedömningsprocessen reviderats och betill Sveriges ledande idéinvesterare och greppet ”hållbar tillväxtpotential” införts.
företagsinkubator.
2010 satsade Chalmers Innovation extra Fina kvitton på god
resurser på att transformera forsknings- entreprenörsmiljö
resultat på Chalmers till gångbara affärer Flera bolag sprungna ur Chalmers entrepregenom projektet IBOR (Identifying Busi- nörsmiljö fick medial uppmärksamhet under
ness Opportunities in Research). Tillsam- 2010. Entreprenörerna bakom Avinode blev
mans med Chalmers Innovation bedömer av SEB utnämnda till årets bästa internatioforskare om forskningsresultat är kommer- nella tillväxt. Minesto fick se sitt tidvattensialiserbara eller inte. Oftast rymmer de kraftverk upptaget på TIME Magazines lista
mer affärer än man först tror. I projektet över årets 50 bästa uppfinningar. Företagen
ingår också att få hjälp med utvärdering av Denator och Lumina Adhesives utsågs av Ny
Chalmers Innovation firar 100

Teknik och Affärsvärlden till två av Sveriges
33 hetaste startups.
Göteborgsk satsning på
entreprenörskap

Chalmers och Göteborgs universitets projekt Gothenburg for Entrepreneurs (G4E)
har fortsatt under 2010. Målet är att etablera
en internationellt välkänd spetsutbildning
inom entreprenörskap genom konsolidering, internationella samarbeten, bättre
nätverkande och utökad forskarutbildning
inom entreprenörskap. Flera mål är redan
uppnådda och vissa kommer att överträffas rejält.
De G4E-relaterade masterprogrammen
har haft 125 helårsstudenter under 2010. På
Chalmers läste 81 studenter Business Design. GU-programmen Intellectual Capital
Management och Business Creation and
Entrepreneurship in Biomedicine hade 44
studenter. Ytterligare studenter har gått valfria kurser som också kopplar till G4E. Projektet hade vid årsskiftet 2010/11 förbrukat
5,6 mnkr, vilket är i nivå med den ursprungliga tids- och kostnadsplanen. Merparten
har lagts på personalkostnder: 3,2 mnkr
hos GU och 1,6 mnkr hos Chalmers. En
strategi är fastslagen för bästa användning av
de utökade medel som projektet tilldelades
under 2010.
Flera aktiviteter under 2010 bedöms
leda till kvalitetsförstärkningar. Unika metoder för att rekrytera skarpa affärsidéer
till studentprojekten har tagits fram. Studentrekryteringen har stärkts, dels genom
direkta kampanjer, dels genom ett nytt helhetskoncept som bedöms få genomslag
internationellt. Interna arbetsprocesser har
vässats med hjälp av metoder utarbetade av
SIQ. Administration och utbildningsinnehåll
koordineras allt bättre. Flera doktorander
har rekryterats, liksom en doktor och en
professor. Nya nätverksaktiviteter har stärkt
både nationella och internationella nätverk,
och även gjort att flera internationella rapporter har pekat ut Göteborgs entreprenörsutbildningar som särskilt intressanta.

Oxeon blev årets supergasell
Det hetaste bolaget i Sverige 2010 är en solskenshistoria från Chalmers. Oxeon AB producerar
ultralätta, superstarka textiler vävda av kolfiberband med hjälp av patenterad teknik från chalmers
forskaren Nandan Khokar, född i Indien. Hans idé togs upp av CSE, utvecklades vidare hos
Chalmers Innovation och har växt industriellt i textilklustrets Borås under ledning av två alumner
från CSE, Andreas Martsman och Henrik Blycker. Efterfrågan från den globala sportindustrin har
drivit och fortsätter att driva tillväxten framöver. Chalmersinvest äger drygt 15 % av bolaget, vid
sidan av delägare som Latour och Innovationskapital. I november utsågs Oxeon till årets super
gasell av Dagens Industri.
Andreas Martsman och Nandan Khokar.

Man kan lära sig att bli entreprenör
Du behöver inte vara född entreprenör. I en stöttande social miljö, som
bidrar till att skapa legitimitet, kan du stärka ditt självförtroende och
lära dig. Det visar Karen Williams Middleton i en doktorsavhandling på
Chalmers. Hon har studerat entreprenörskolor vid universitet i Sverige
och USA och undersökt hur man kan skapa förutsättningar för att få
entreprenörskap att frodas och vad som händer under processen när
studenter ställs inför olika praktiska utmaningar.
Karen Williams Middleton, projekt- och kursledare vid CSE och GIBBS.

Drivhuset bra stöd för kvinnor
Genom att inspirera, vägleda och utbilda entreprenörer har
Drivhuset Göteborg uppmuntrat företagande bland studenter
i Västsverige sedan 1998. Fjolåret blev ett rekordår med
173 nya företag, de flesta tjänstebaserade. Bakom 58 % av
företagen stod kvinnor, en ökning jämfört med tidigare år.
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”Chalmers campus – hållbar mötesplats
med global attraktionskraft” är visionen för
utvecklingen av Chalmers campusmiljö.

DYNAMISKA
MÖTESPLATSER
Attraktiva campus

C

halmers verksamhet är komma, främst genom etablering av externa
samlad till campusmiljöer verksamheter.
på Lindholmen och i JoDet gamla högspänningslaboratoriet
hanneberg samt till Onsala ”Kopparbunken” har under året förvandlats
Rymdobservatorium, cirka till ett klättercentrum kallat ”Klätterlabbet”.
4 mil söder om Göteborg.
Intill studentbostäderna Chabo blev
Campus ska stödja Chalmers styrke bruksskulpturen ”Fågelberget” färdigställd
områden för konkurrenskraftig tillväxt och avtäckt. Den är skapad av konstnären
genom att erbjuda kreativa inre och yttre Gunilla Bandolin som en naturlig mötesplats
miljöer som inbjuder till gränsöverskridande och ett ställe för avkoppling.
möten för samverkan mellan utbildning,
Chalmersfastigheter och Akademiska
forskning och innovation.
Hus har tillsammans med Johanneberg
Chalmers campus ska vara hållbara, Science Park fått uppdraget att i samråd
såväl ekologiskt och socialt som ekono- med Chalmers och Göteborgs stad utmiskt. Under året har Chalmersfastigheter veckla en modern Science Park-miljö på
tagit ställning till vad det innebär i prakti- Campus Johanneberg. Det är främst tre
ken utifrån åtagandet att Chalmersfastig- delar som berörs fram till 2015:
heter ska vara föregångare i utveckling, • Projekt Samhällsbyggnad kring den södra
byggande och förvaltning för en hållbar
delen av Campus Johanneberg
framtid. Arbetet med att skapa hållbara • Projekt Naturvetargården, dvs husen och
campus bedrivs tillsammans av Chalmers,
verksamheterna kring nuvarande KemiChalmersfastigheter och Akademiska Hus.
gården
Arbetet går att följa via Chalmersfastig • Projekt Innovationshuset, som handlar om
heters hemsida.
att förädla de norra delarna av campus.
Chalmers har som målsättning att kostnaden för lokaler från år 2010 varaktigt ska Campus Lindholmen
understiga 14 % av högskolans omsättning. På Campus Lindholmen fortsätter byggnaUnder 2010 användes 12,3 % av Chalmers tionen av Kuggen, som ska stå klar under
intäkter till lokalrelaterade nettokostnader. 2011. Kuggen ska fysiskt binda samman
akademins lokaler på campus med näringsCampus Johanneberg
livets inom Lindholmen Science Park och
Rektor presenterade i maj en vision för ut- på så sätt bli en symbol för samverkan och
veckling av Campus Johanneberg. Genom interaktion.
fysiska förändringar ska stråken och mötes
platserna på campus stärkas för integration av forskning, utbildning och innovation
samt ökad näringslivsnärvaro. Målet är att
mer än 5 000 nya arbetsplatser ska till-
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Fakta Chalmersfastigheter
2010 (2009)
Chalmers lokalförsörjning och lokalplanering
sköts av Chalmersfastigheter AB, ett helägt
dotterbolag i Chalmerskoncernen. Chalmers
fastigheter äger en stor del av fastigheterna
på Campus Johanneberg och samtliga fastig
heter på Campus Lindholmen. Övriga lokaler
som Chalmers bedriver verksamhet i hyrs av
externa fastighetsägare, där statliga Akade
miska Hus är den största.
Hyresintäkter:

471 mnkr (482 mnkr)

Ägda lokaler:

157 000 kvm

Inhyrda lokaler:

131 000 kvm

Total uthyrningsbar yta:

288 000 kvm (288 000 kvm),
varav uthyrt till
Chalmers:
228 000 kvm (208 000 kvm)
Övriga kunder: 60 000 kvm (80 000 kvm)
Bokfört fastighetsvärde
per 31/12: 
2 332 mnkr (2 350 mnkr)
Investeringar i ägda
fastigheter: 

120 mnkr (36 mnkr)

Chalmers lokalkostnad,
netto: 
341 mnkr (338 mnkr)
Chalmersfastigheters miljöledningssystem är
sedan 2007 certifierat enligt ISO 14001.

	Chalmers bibliotek – en strategisk resurs i ständig förändring.

	Lindholmen Science Park är
ett centrum för forskningsoch utvecklingsprojekt för ny
teknologi och kommunikation.
Här finns ca 275 företag, där
de största arbetsgivarna är
Ericsson, Volvo Technology,
IBM, Semcon och Sveriges
Television. På Campus Lindholmen finns också Chalmers,
Göteborgs universitet och det
gemensamma IT-universitetet
samt ett antal gymnasieskolor.
	Foto: Hans Wretling, Älvstranden
Utveckling AB.

Tre Science Parks

C

halmers har ett tydligt
engagemang i tre strategiska innovationsmiljöer i
Göteborg. Här förenas kunnande och innovationslust
från företag med akademisk
kompetens. I teknikparkernas kreativa miljö
har företagen alltid nära till kunskapsresurserna och tillgång till en högteknologisk
och tvärvetenskaplig intellektuell miljö med
forskning i den tekniska fronten och färsk ingenjörskompetens att rekrytera. Chalmers
alla styrkeområden finns representerade
inom de beskrivna science parks.
Lindholmen Science Park har inriktning
mot Mobilt internet, Intelligenta fordon och
transportsystem samt Modern media och

design. Syftet är att skapa förutsättningar
för samverkan mellan näringsliv, högskola
och samhälle, både på det nationella och
internationella planet. På Lindholmen
Science Park möts dagligen 17 000 personer inom utvecklingsföretag, högskola
och gymnasieskola.
Johanneberg Science Park är ett nystartat företag med syfte att stärka och
utveckla näringslivet i regionen genom
samverkan mellan näringsliv, akademi och
samhälle inom områdena Samhällsbyggnad, Energi och Material. Inom fem år är
målet att 5 000 personer från näringsliv,
institut och offentlig sektor kommer vara
verksamma inom området på Chalmers
campus.

Sahlgrenska Science Park är en affärsinkubator och science park som hjälper idégivare och nya företag inom Livsvetenskaper att få den bästa möjliga starten på sin
verksamhet. Här erbjuds professionellt och
affärsmässigt stöd och tillgång till expertkunskap av affärsutveckling tillsammans
med ett stort nätverk inom näringslivet och
området livsvetenskaper. Idag finns över 40
företag på Sahlgrenska Science Park, vilket
ger tillgång till en mix av olika kompetenser
och erfarenhetsutbyte mellan företagen.

Chalmers bibliotek

D

et digitala biblioteket växer Ledande inom Open Access
och söktjänsterna utveck- Den fria spridningen av forskningsresultat
las ständigt. Under 2010 – Open Access – står i fokus genom finanspenderade Chalmers bib- siärernas krav på att resultaten av deras
liotek 97 % (ca 23 mnkr) av beviljade satsningar ska göras fritt tillgängmediabudgeten på elektro- liga. Genom rektorsbeslutet 2010 om spridniska informationsresurser, som nu består ningen av vetenskapliga publikationer i CPL
av mer än 60 miljoner böcker, artiklar och (Chalmers Publication Library) har Chalmers ställt sig i täten för genomförandet av
tidskrifter.
Biblioteket utforskar aktivt olika sociala Open Access i Sverige. E-publiceringen av
medier som Facebook, Twitter och YouTube. Chalmers egna publikationer bidrar också
I bibliotekets blogg, Biblogg, bedrivs om- till spridning och synlighet. Biblioteket har
världsbevakning och diskuteras frågor om under året förstärkt verksamheten genom en
ny avdelning som koordinerar och ansvarar
verksamhetsutveckling.
för publiceringsservice och bibliometri.
Attraktiv studie- och
mötesplats

Med ca 500 000 besökare under 2010
har bibliotekets attraktivitet som studieoch mötesplats ökat. En bidragande orsak
kan vara den nyrenoverade läsesalen som
inretts med bekväma studieplatser och
grupprum.

Stor konferens

Chalmers bibliotek var med och arrangerade världens största bibliotekskonferens,
76th IFLA General Conference and Assembly, på temat ”Open access to knowledge – promoting sustainable progress”.
Konferensen hölls i Göteborg i augusti med
ca 3 300 deltagare från 128 länder.

Fakta Biblioteket
Antal anställda
Antal besök Mattesupport
Antal biblioteksbesök

46
767
501 721

Inköpta böcker

1 518

Elektroniska tidskrifter över
Chalmersnätet

7 300

Elektroniska databaser över
Chalmersnätet
Elektroniska böcker över
Chalmersnätet
Utlån

140
102 958
40 497

Nedladdade artiklar ur tidskrifter
och böcker
ca 1 miljon
Sökningar i elektroniska
databaser
Antal poster i CPL
Antal fulltexter i CPL
Kursdeltagare i informationssökning
Kostnader, totalt

ca 775 000
30 886
8 295
2 400
ca 70 mnkr
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	Chalmersska huset var William
Chalmers bostad mellan 1807
och 1811 och ligger i centrala
Göteborg. Idag används lokalerna till mötesplats för högskolans
representation, konferenser och
seminarier.

	IT-universitetet – ett nav för
samverkan, forskning och utbildning inom IT-området.

Chalmersska huset

C

halmersska huset på Södra
Hamngatan 11 i centrala
Göteborg var William
Chalmers bostad 1807–11.
Denna anrika kulturbyggnad ägdes i många år av
SEB, som vid bankens 150-årsjubileum
2006 skänkte fastigheten till Chalmers tekniska högskola.
Efter flera omfattande och varsamma
renoveringar så används huset nu som
mötesplats för konferenser, seminarier,
frukostmöten, styrelsemöten, workshops,

utställningar, kick-offs, representationsmiddagar och mottagningar m m. Det gamla
och vackra möter det nya och moderna.
Den senaste renoveringen förvandlade
William Chalmers vardagssalonger och
senare SEBs banklokal på första våningen
till en spännande multi-funktionslokal som
kan användas till utställningar, som konferensrum för drygt 100 personer eller som
middagslokal.
Chalmersska husets matsal på andra
våningen används både till luncher och till
middagar. Salongerna är flera och kan an-

vändas som pausrum för fika, som grupprum
vid workshops eller så kan de möbleras om
för större middagssällskap. Husets läge är
fantastiskt mitt i centrala Göteborg mellan
Chalmers båda campus.
Under 2010 har Chalmersska huset gästats av drygt 3 800 konferens- och mötesdeltagare, däribland nobelpristagare, ministrar, ambassadörer och landshövdingar.

IT-universitetet

I

T-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets (GU) gemensamma
organisation för att främja forskning,
utbildning och samverkan inom informations- och kommunikationsteknik
(IKT). Tyngdpunkten ligger på gränsöverskridande uppgifter och projekt som
spänner över flera institutioner och fakulteter. Det finns även fokus på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. En stor
del av kärnverksamheten finns på de båda
institutionerna Data- och informationsteknik
och Tillämpad IT. En nyckeluppgift är att
samverka med Chalmers styrkeområden, så
att dessa kan utnyttja informationstekniken
fullt ut för att ytterligare stärka spetskompetens inom forskning och utbildning. Samma
uppdrag har IT-universitetet också gentemot fakulteterna vid GU. Att IT-universitetet
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finns på båda lärosätena skapar dynamik
där Chalmers teknikområden kan kopplas
till GUs mångfacetterade styrkor, allt från
medicin till konst.
IT-universitetet medverkar i de satsningar
som nu görs på Lindholmen inom mjukvara och visualisering, med en planerad
centrumbildning inom respektive område.
Mjukvara är av stor betydelse för svensk
exportindustri och visualisering har många
användningsområden inom näringsliv och
samhälle och ett starkt företagskluster finns
nu i Göteborg.
Ett samarbete har inletts med SPSU i
Udaipur, ett mindre nystartat indiskt universitet, som är inriktat på IT. Studentutbyte
planeras, där studenter från Chalmers och
GU ska kunna utföra examensarbeten tillsammans med IT-företag i Indien.

IT-universitetet har varit med att organisera
”The 11th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association
of Internet Researchers”, som ägde rum
i Göteborg i oktober 2010. Konferensen
fokuserade på hur internet kan fungera
som en kanal för utveckling av större global
jämlikhet och förståelse.

	Forskare från Chalmers, GU
och Indian Institute of Technol
ogy Delhi samarbetar i ett nytt
projekt om urban mobilitet och
hälsoeffekter.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

G

öteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) är
Chalmers och Göteborgs
universitets (GU) gemensamma organisation för att
främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. GMVs nätverk för forskare,
doktorander och för personer verksamma
inom näringsliv och myndigheter utgör en
grund för tvärvetenskapligt samarbete och
utbyte. En viktig del av GMVs arbete är att
utveckla och förstärka drivkraften hållbar
utveckling med särskilt fokus på Chalmers
styrkeområden. I de projekt och satsningar som GMV arbetar med finns ofta flera
styrkeområden representerade samtidigt,
i många fall tillsammans med profil- och
styrkeområden vid GU.
GMV arbetar för att utveckla samarbete
och delade läroplaner mellan Chalmers/
GU och Tsinghua University i Kina och
med Indian Institute of Technology Delhi
(IITD) i Indien. I november besökte forskare
från Chalmers och GU New Delhi för att
tillsammans med kollegor från IITD hitta
former för ett nytt samarbete kring urban
mobilitet och hälsoeffekter. Samarbetet
länkar samman kompetenser relevanta för
styrkeområde Transport samt för Mistra
Urban Futures: säkerhet, luftkvalitet, informations- och kommunikationsteknik

och transportpolicy. Samarbetet syftar till
att skapa utbyte mellan lärosätena inom
både utbildning och forskning samt på sikt
gemensamma masterprogram.
Inom samverkansprojektet Lignimatch har
forskare vid Chalmers och andra universitet,
forskningsinstitut och företag i Norden och
Baltikum gemensamt tagit fram kunskap om
användandet av lignin som råvara vid kemikalietillverkning. Lignin är en förnyelsebar
resurs som frigörs bl a vid framställning av
pappersmassa. Slutsatsen är att aktivt kol,
kolfiber och fenol med fördel skulle kunna
tillverkas med lignin som bas. Detta under
förutsättning att ligninet, som idag utnyttjas
som komplement till den egna energiförsörjningen på massabruken, frigörs genom att
processen på bruken trimmas och energibehovet tillgodoses på annat sätt.
Hållbarhet är en temadag som ska inspirera studenter vid Chalmers och GU att
engagera sig för en hållbar framtid. Den
arrangerades för sjätte året i rad. Runt 400
studenter kom och tog del av föreläsningar,
seminarier, utställning, filmvisningar m m.
Medverkade gjorde bl a havsforskarna Ken
Sherman och Randall Arauz, som tilldelats
Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Fakta om GMV
Anslutna till GMVs forskarnätverk
vid Chalmers
– lärare och forskare
– doktorander

138
78

Anslutna inom GMV vid
Göteborgs universitet
– lärare och forskare
– doktorander

220
96
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Pris för populärvetenskaplig insats
av utmärkt kvalitet
Per-Olof Nilsson, professor
i fysik vid Chalmers, har
tilldelats pris på 60 000
kronor för verksamheten
Fysikaliska leksaker av
Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala. Han prisas
för sina fysikaliska leksaker
och demonstrationer som
gör fysik tillgängligt och
underhållande, särskilt för
barn och ungdomar.

CHIEF RESOURCE
OFFICER
Anders Wennberg
anställdes i augusti
för att arbeta med
Chalmers strategiska
samverkansavtal med
industrin.

Vikten av goda
relationer

G

od kommunikation kan genomslag på nära 100 miljoner kontakt- virtuella mötesplatsen Alumninät översteg
skapa förtroende och tillfällen. Antalet införanden är relativt jämnt under 2010 antalet registrerade personer
utveckla goda relationer, fördelade över perioden, med undantag av 11 000 och Alumnibloggen har passerat
såväl internt som med om- vissa toppar. Införanden som Strålning kan 30 000 läsare sedan starten 2009.
världen. En enhetlig och orsaka Alzheimer, Christian Azar får årets
tydlig bild av vad Chalmers Martinsonpris, Rekordmånga studenter Fundraising och
står för påverkar i sin tur t ex viljan att arbeta samt Chalmers odlar konstgjort kött kan filantropiska gåvor
eller studera här, att samarbeta med oss ha bidragit till topparna.
Under hösten genomfördes en telefonkameller att finansiera vår verksamhet. MedarEn intressant aspekt av medieanalysen panj för insamlingsfonden Chalmers Vänner.
betare, studenter och alumner kommer alltid är att Chalmers alumner står för ca 10 % Närmare 2 000 alumner donerade sammanatt vara viktiga ambassadörer för Chalmers. av antalet införanden. Det tyder på att sam- lagt över 800 000 kronor. Tack vare kampanDeras samlade bild av verksamheten är hörigheten med Chalmers är betydelsefull jen året innan kunde Chalmers Vänner under
långt efter studietiden.
avgörande för framtidens Chalmers.
2010 stötta 29 studenter och 19 forskare
Under 2010 har arbetet med Chalmers
Arbetet med internationell studentrekryte- med stipendier till ett antal olika projekt.
styrkeområden tagit ett stort steg framåt, ring har bl a utmynnat i besök av journalister
Årets Rune Andersson-stipendium på
framförallt att identifiera ”Excellence Pro från Brasilien, Turkiet, Indien, Ryssland vardera 500 000 kronor delades ut till fyra
files” – de områden som har särskild lyskraft och Kina. Detta har resulterat i artiklar i alumner. Tanken bakom stipendiet är att
inom respektive styrkeområde. Ett viktigt respektive land, där Chalmers utbildning ge chalmerister en chans att spetsa sin
syfte med styrkeområdena är att de ska och forskning uppmärksammats.
examen med en påbyggnadsutbildning inom
agera som Chalmers skyltfönster, såväl för
ekonomi eller juridik.
forskning som för utbildning och innovation. Kontakten med alumner
Ulla-Britt Bergqvist-stipendiet 2010 togs
En rad kommunikationsinsatser har gjorts Chalmers tidigare studenter – alumnerna emot av tre kvinnliga chalmersstudenter.
under året för att stötta och synliggöra det – är viktiga för högskolan, t ex som ambas- Syftet med stipendiet är att stärka kvinnliga
arbetet.
sadörer, mentorer och donatorer. Chalmers chalmerister på arbetsmarknaden genom
I slutet av året lanserades nya chalmers.se, bedriver därför ett aktivt arbete för att vårda att ge dem chansen till studier och arbete
med helt ny design och en mängd nya och skapa goda relationer med dem på utomlands.
funktioner. Bland annat live-sändes före olika sätt. Under 2010 har det bl a skapats
Under 2010 lanserades Sievert Larssons
läsningen som Andre Geim höll under sitt grupper i Facebook och LinkedIn, anordnats stipendium, vilket är ett helt nytt stipendium
besök på Chalmers och Göteborgs univer- ett antal event för Chalmers MasterCard- som ger thailändska ungdomar chansen att
sitet i december. Föreläsningen var fullsatt, användare och två frukostmöten tillsam- få levnadsomkostnaderna täckta under sin
men tack vare webbens nya möjligheter mans med Connect Väst och Göteborgs masterutbildning vid Chalmers.
Under året genomfördes även en förstukunde alla intresserade ta del av hans berät- universitet med David Lega och Bert-Inge
telse om upptäckten av materialet grafen. Hogsved som talare. Vidare har de upp- die som ett led i att ta fram en ny fundraisingDen som gav honom och Konstantin Novo- skattade ”Chalmeristmiddagarna” för de strategi. Förstudien visar hur fundraising
selov årets Nobelpris i fysik.
nyantagna fortsatt. Middagarna arrangeras bidrar till Chalmers utveckling genom att
av Chalmers, Chalmersska Ingenjörsför- öka handlingsutrymmet för de strategiska
Chalmers i media
eningen, Chalmers Högskoleingenjörers satsningarna, samtidigt som den identifierar
En analys har under 2010 genomförts av Alumniförening och Chalmers studentkår framtida behov och möjligheter. Ett exempel
Chalmers genomslag i media för perioden inom det s k 4C-samarbetet.
är filantropiska bidrag som kan möjliggöra
1/7 2009–30/9 2010. Chalmers har totalt
Totalt har Chalmers omkring 47 000 alum- för Chalmers att investera i global talang
förekommit i drygt 1 700 införanden med ett ner, varav cirka 3 000 runt om i världen. I den genom att högt motiverade studenter, oav-
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DUBBELT PRISAD
Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem på Chalmers, tilldelades José Vasconcelos World
Award of Education för det stora inflytande och bidrag
hans undervisning och forskning innebär för ”mänsklig
hetens välstånd och planetens hälsa”.
Azar fick även Harry Martinson-priset 2010 för att han i
Martinsons anda ”i en oroad värld vårdat och visat de kunskapens fundament som krävs för att förstå och förhålla
sig till klimatdiskussionen”.

sett finansiell förmåga, ges tillfälle att studera på Chalmers.
Strategiska samverkansavtal
med industrin

De fyra första stipendiaterna utsedda
Sievert Larssons stipendium 2010 på 225 000 kronor per person tilldelades, fr v Sukanya
Anothaiadikul, Sirinpat Kuttikul, Rangsan Ritthiphruk och Nutvadee Wongtosrad. Det är ett helt nytt
stipendium för thailändska ungdomar som läser någon masterutbildning vid Chalmers. Stipendia
terna tog emot sina utmärkelser vid en högtidlig ceremoni i Chalmersska huset på Södra Hamn
gatan i Göteborg, i närvaro av bland andra donatorn och entreprenören Sievert Larsson, Chalmers
rektor Karin Markides och Thailands Sverigeambassadör Thanarat Thanaputti.
– I början var jag lite ovan vid det höga tempot, men jag har lärt mig mer och mer om studievanorna
på Chalmers och även mycket om svenskarnas kultur och normer. Det får mig att känna mig glad
och trygg över att få vara här, säger stipendiaten Rangsan Ritthiphruk som läser masterprogrammet
Management and Economics of Innovation.

energikombinat (produktion av el, värme,
drivmedel samt annat i kombination) och
transporter till sjöss. Projekt för uppemot
10 mnkr per år kan bli verklighet.

Chalmers har en historik av väl utvecklat Akademiska högtider och
samarbete med näringsliv och industri. Som publika arrangemang
en följd av bildandet av styrkeområden för- Under 2010 återupptogs traditionen med
stärks detta samarbete ytterligare genom professorsinstallationer. Den 15 januari
etablerandet av strategiska samverkansav- installerades ett 40-tal nya professorer vid
tal med utvalda industriella partners. Genom en ceremoni i RunAn. Två föredragshållare,
att samla ett företags och Chalmers hela Jens Nielsen och Lina Bertling, höll föredrag
samverkan i ett strategiskt långsiktigt ram- om kvantitativ systembiologi och uthålliga
avtal med väl definierade samverkansformer elkraftsystem.
skapas förutsättningar för att hela Chalmers
Årets William Chalmers-föreläsare var
kompetens tas tillvara och matchas mot Per-Olof Nilsson, som har byggt upp ”Fysikaliska leksaker”, en världsunik utställning/
företagens behov.
Övergripande, framåtriktade diskussio- experimentverkstad som illustrerar grundner på ledningsnivå genomförs regelbundet läggande fysikaliska principer på ett roi kombination med att företagen deltar i ande och överraskande sätt. Föreläsningen
ett antal enskilda projekt, som sträcker handlade om lärandets kreativa kaos och
sig över flera styrkeområden, men med var mycket uppskattad.
Årets Energidag ägde rum i RunAn och
ett styrkeområde som värd. På så sätt
förstärks förmågan till nyttiggörande, dvs lockade besökare från olika verksamheter
att bidra till tillväxt och stärkt konkurrens- som Uddevalla kommun, Högskolan Gotkraft hos våra industriella partners genom; land, Stena Renewable, Boverket och Siekompetensförsörjning i form av välutbildade mens. En åsikt om evenemanget var att ”det
ingenjörer, arkitekter och forskare, kompe- var roligt att man valt att vidga perspektivet
tensutveckling i form av vidareutbildning för och lyfta fram omvärldstendenser, mycket
företagens anställda samt tillämpning och mer än bara teknik”.
kommersialisering av den kunskap som
genereras i form av forskningsresultat och Grand challenges och
intellektuella tillgångar.
initiativseminarier
Under 2010 har diskussioner inletts med Under 2010 startades en ny seminarieserie
ett antal företag kring strategiska samver- ”Grand challenges” med syfte att diskutera
kansavtal. I september tecknade Chalmers framtidens största utmaningar. Premiären i
ett treårigt samarbetsavtal med Preem om september handlade om hur Chalmers och
effektivare produktion och användning av Stanford University gemensamt kan främja
energiråvaror. Målet är att utveckla nya tillväxt och utveckling. Arthur Bienenstock,
energiformer, med biobränsle i fokus, som som var president Clintons biträdande disuccessivt fasar ut de gamla systemen. rektör för vetenskap och teknologi i Vita
Ramen för Preems åtagande om finansie- huset, berättade hur Stanford bidragit till
ring av projekt- och forskningsinsatser är utvecklingen av Silicon Valley och ordfö10,2 mnkr under en treårsperiod.
randen i rådet för forskningsinfrastruktur vid
I december tecknade Chalmers avtal Vetenskapsrådet, Kerstin Eliasson, talade
med Göteborg Energi med målet att forsk- om betydelsen av nationell och internationingen ska bidra till ett hållbart energisys- nell infrastruktur för att forskningen ska
tem. Inledningsvis handlar det om smarta lyckas. Under året hölls fem uppskattade
elnät, energieffektivisering i byggnader, initiativseminarier.

Chalmers och Google
diskuterar innovation

En delegation från Chalmers, med rektor
Karin Markides i spetsen, besökte i oktober Googles huvudkontor i Mountain View,
Kalifornien, för att tillsammans med Google
genomföra en workshop med fokus på innovation och entreprenörskap. Värd var Rikard
Steiber, Global Ads Marketing Director
på Google och chalmerist, i samarbete
med nätverket US Friends of Chalmers. På
programmet stod även erfarenheter från ett
forskningssamarbete som är inlett, kring
innovationsmiljöer i stora företag.
Populärvetenskap för unga

Den 18 mars besökte ca 1 500 gymnasieungdomar Chalmersdagen, som gav information om högskolans utbildningsprogram och
möjlighet att träffa dagens studenter för att få
reda på hur det är att studera på Chalmers.
I Rädda ägget-tävlingen bjöds femteklassare in till Chalmers för att hitta lösningar på
hur ett ägg ska klara ett fall från 15 meters
höjd. I samband med detta fick eleverna
en teknikupplevelse i form av en utställning
med ett dussintal stationer, t ex Tekniska
leksaker, Spagettibyggande och Testa din
hörsel och syn, där de fick möjlighet att
både se och testa tekniska underverk och
experiment. Prisutdelare var Andre Geim,
2010 års nobelpristagare i fysik.
Utöver detta anordnades bl a Teknikåttan,
en nationell tävling för åttondeklassare.
Chalmers deltog även i Vetenskapsfestivalen, som 2010 hade temat ”förändring”
och som invigdes av Christian Azar.
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För att kunna leverera forskning och utbildning i världsklass krävs
kompetenta och motiverade medarbetare. Chalmers jobbar därför
målmedvetet för att skapa ett öppet och kreativt arbetsklimat
som inbjuder till samarbete. Ledarutveckling är en viktig del av det
arbetet. Alla ledare får kontinuerlig utbildning.

Chalmers vision om en hållbar framtid omfattar även ”ett hållbart
arbetsliv” för medarbetarna. Var och en ska ha möjlighet att hitta
balans mellan arbete och fritid, mellan behovet av vila och lusten
att utvecklas och ta sig an nya utmaningar.
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Vassare verksamhetsstöd
Under 2010 gav rektor ett uppdrag att processorientera verksamhetsstödet på högskolan.
Det har lett till initierandet av VOV (verksamhets- och organisationsutveckling av verksamhetsstödet), ett program som under året omfattat fyra projekt: kultur och värderingar, verksamhetsstyrning, processorientering av grundutbildningen och processledningsstruktur.
”Det handlar om att förbättra hur verksamhetsstödet möter kärnverksamheten och att skapa
bättre struktur. Vi är övertygade om att vi genom detta långsiktiga och metodiska arbete kan
åstadkomma stora förbättringar”, säger Anna Winckler.
Arbetet startades i maj med två heldagar då kultur och värderingar diskuterades. ”Vi bjöd in
alla 700 på Chalmers som jobbar på alla nivåer inom verksamhetsstödet”, berättar Eva-Karin
Akar och fortsätter: ”Värdegrunden har fastställts utifrån det som kom fram under heldagarna
och vi jobbar vidare med planen för implementering.”
”Projektet verksamhetsstyrning handlar om att förtydliga och utveckla ledningsprocess och
uppföljning för verksamheten. Det kommer att bedrivas som pilotprojekt på institutionsnivå
under 2011 och arbetas parallellt med i ledningen. Syftet är att bättre länka ihop strategi med
handling på alla nivåer”, förklarar Pia Nilsson.
 Tre av projektledarna i VOV-programmet: fr v Eva-Karin Akar (kultur och värderingar), Anna Winckler
(processorientering av grundutbildningen) och Pia Nilsson (verksamhetsstyrning).

Våra medarbetare

M

ed utgångspunkt från
programmet Intern styrning och kontroll (ISK)
pågick under 2010 ledarutvecklingsprojekten ”Förutsättningar för
ledarskap” och ”Ledarstöd”. I ett tredje
projekt, ”Rekrytering och befordran” från
2009, vidareutvecklades också olika
förslag.
Utifrån projekten fastställdes ledarskapspolicy och riktlinjer för personalrekrytering.
En strategisk kompetensförsörjningsgrupp
inrättades också. Bemanningsdelen i institutionernas verksamhetsutvecklingsplan
vidareutvecklades och ett personalrekryteringsverktyg inköptes med målet att det
ska kvalitetssäkra och stödja personalrekrytering på hela Chalmers 2011.
Chalmers ledarskapspolicy syftar till att
skapa en arbetsmiljö, där alla medarbetare
har möjlighet att utveckla sin fulla potential
utifrån roll och uppdrag. Kännetecken för
de goda ledarna på Chalmers:
• bygger kultur som kännetecknas av öppenhet, tillit, glädje och kreativitet
• bidrar till att förverkliga Chalmers vision och
mål och strävar efter att integrera dessa,
vilket förutsätter verksamhetskunskap
• formulerar mål och strategier som bygger på Chalmers mål och strategier och
kunskap om vår omvärld vilket följs upp
och utvärderas i dialog med verksamheten
• skapar de bästa förutsättningarna, tar vara
på människors engagemang och är drivande för att nå resultat
• ser medarbetarsamtal som fundament
för karriärplanering, uppföljning och
verksamhetsutveckling
• är ambassadörer för verksamheten och det
goda ledarskapet på Chalmers.
Ledarskapspolicyn innehåller också
egenskaper och kompetenser som värdesätts för att vara ledare på Chalmers.
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Ett ledarutvecklingsprogram för administrativa chefer har startats och för fjärde
gången genomfördes ett partnermentorskapsprogram tillsammans med Ericsson,
Peab, Vattenfall, Ruag Space och Unilabs.
En mentorskapswebb skapades också.
Jämställdhet

Med medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan gjordes en granskning av alla
rekryteringsärenden 2007–09 som visade
att kvinnor och män behandlas likvärdigt när
de söker tjänster och befordran vid Chalmers. Inga könsbaserade skillnader fanns
heller i hur lång tid det tar att befordras till
docent efter disputation. En slutsats var att
det är viktigt med sakkunniga av båda könen
i rekryterings- och befordringsprocessen.
Arbetet med att utbilda chefer och ledningsgrupper om den nya diskrimineringslagen har fortsatt under året.
Ett nytt sätt att organisera jämställdhetsarbetet prövas vid en institution, där
jämställdhetsombudets uppdrag har lagts
på avdelningscheferna. Målet är att öka
kunskap och engagemang för jämställdhetsfrågor bland nya grupper på Chalmers.
Försöket ska utvärderas under 2011.
Med 3 kvinnor och 2 män är Chalmers
ledningsgrupp kvantitativt jämställd. Prefektgruppen har ojämn könsfördelning (av 17
prefekter är endast 2 kvinnor). Av 8 styrkeområdesledare är 6 män (75 %). Könsfördelningen bland utbildningsledarna är samma.
Under 2010 har 4 män och 1 kvinna rekryterats till professorer. 5 män och 1 kvinna
har befordrats till professorer. Det innebär
könsfördelningen 82/18 (%) bland de under
året tillkomna professorerna, vilket är en
förbättring jämfört med den sammantagna
könsfördelningen bland professorer som
är 92/8.
16 män och 7 kvinnor (andel 30 %) har
befordrats till biträdande professorer 2010.

Av alla biträdande professorer på Chalmers
är fördelningen 76/24 (%). Det är en förbättring sedan 2009, då andelen kvinnor
bara var 19 %.
Av sammanlagt 148 docenter antogs 41
som oavlönade docenter under 2010. Av
dessa var 31 män (76 %) och 10 kvinnor
(24 %). 5 personer direktrekryterades till
docenter (3 män och 2 kvinnor). Av 7 personer som befordrades till docenter var 5 män
och 2 kvinnor. 9 personer har fått utlysta
docenttjänster 2010. Av dem var 8 män
(89 %). Totalt var könsfördelningen bland
docenterna 80/20 (%), vilket är oförändrad
från 2009.
6 personer rekryterades till universitetslektorer (5 män och 1 kvinna). 1 man
befordrades, 2 män och 1 kvinna direkt
rekryterades. Av Chalmers sammanlagt 99
universitetslektorer är 21 % kvinnor.
Av 33 nya forskarassistenter som rekry
terats under året var 85 % män. Könsfördelningen bland forskarassistenter har
sammantaget försämrats något under 2010,
då andelen kvinnor sjunkit till 26 % (28).
Ett mål i Chalmers forskningsstrategiska
plan var könsfördelningen 15/85 (%) år
2010 bland professorer och biträdande professorer. Utfallet blev 12/88. För docenter
och universitetslektorer var målet 30/70
med ett utfall på 21/79 och bland forskarassistenter var målet 35/65 med utfallet
26/74. Sammantaget ligger Chalmers under
de uppställda målen när det gäller könsfördelning bland forskande och undervisande
personal. Ett undantag är könsfördelningen
bland biträdande professorer, där andelen
kvinnor är 24 %.
Miljöcertifiering – ett nytt
miljöledningssystem tar form

År 2010 ägnades åt förberedelser att miljö
certifiera Chalmers enligt ISO 14001. Det
interna miljöarbetet utökades med ytterli-

Personal, antal
Totalt (därav kvinnor)

2010

2009

2008

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2010

2007

Undervisande och forskande personal
Professorer
180 (16)
Biträdande professorer
73 (16)
Docenter
146 (30)
Universitetslektorer
98 (20)
Forskarassistenter
86 (22)
Doktorer
103 (39)
Tekniklektorer
51
(8)
Universitetsadjunkter
30
(9)
Doktorandtjänster
707 (213)
Annan undervisande och
277 (70)
forskande personal
Summa
1751 (443)

1590 (394) 1442 (355) 1433 (332)

Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal (inkl lokalvård) 323 (96)
Administrativ personal
419 (340)
Summa
742 (436)
Totalsumma
2493 (879)

318 (92)
320 (94) 332
384 (319)
375 (311) 372
702 (411)
695 (405) 704
2292 (805) 2137 (760) 2 137

Adjungerade professorer
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(2)

■

Professorer

180
64
142
98
68

(14)
(11)
(29)
(22)
(19)

174
60
142
102
66

(13)
(9)
(29)
(23)
(18)

175
57
143
99
71

(13)
(8)
(28)
(18)
(16)

51
(7)
29
(8)
623 (194)

49
(6)
30
(8)
550 (181)

45
(4)
32
(7)
557 (174)

335

269

254

46

(90)

(2)

46

(68)

(2)

Hållbart campus

Hållbart Campus är ett samarbete mellan
Chalmers och Chalmers fastighetsägare
som syftar till att lyfta hållbarhetsarbete
och miljöanpassningar på Chalmers campus. Under 2010 har organisationen gjorts
om och består nu av en styrgrupp samt
sex arbetsgrupper indelade i kategorierna
Trafik, Avfall, Campus som labbänk, Energi, Kommunikation och Synliggörande.
I alla grupperna ingår någon av Chalmers
miljösamordnare.
I september anordnades en trafikdag på
Teknologgården för att uppmuntra till ett mer
miljöanpassat resande till och från jobb och
skola.
I november genomfördes en energisparkampanj i samarbete med Chalmersfastigheter och Akademiska Hus Väst för att
sprida information om vad varje anställd eller
student kan göra för att minska sin egen
och Chalmers energianvändning.

■

30–39

■

40–49

Totalt antal anställda
varav kvinnor

■

50–59

■

60–

2621
914

Docenter
Universitetslektorer
Forskarassistenter
Doktorer

(64)

(100)
(311)
(411)
(743)

29

(3)

Antal anställda omräknat till heltidstjänster. I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår
bl a amanuens, doktorsbefattning (t o m 2009), forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent och tim
lärare. Från och med 2010 redovisas doktorsbefattning separat.
Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 20–40 % vid Chalmers.

gare två miljösamordnare och utgör nu en
egen enhet vid Personalavdelningen. En
förändring av miljöarbetets organisation
påbörjades och inkluderar processen kring
Chalmers miljömål.
Interna miljörevisorer utbildades under
2010. De finns på Institutionen för kemi- och
bioteknik samt vid examensenheten. Fler
miljörevisorer har utsetts och ska utbildas
under 2011.
Alla institutionsledningar har besökts av
Chalmers centrala miljösamordnare och
har fått en genomgång av hur den egna
institutionen påverkas av miljöcertifieringen
samt en introduktion till vad institutionen
behöver arbeta med inför certifieringen.
Under december genomfördes utbildningar inom miljöledningssystem, ISO 14001
samt miljölagstiftning för ledning, prefekter,
certifieringsrepresentanter samt andra chefer på Chalmers.
Fyra av tidigare fem miljödiplomerade enheter omdiplomerades under första kvartalet av 2010 av Miljöförvaltningen i Göteborg.
Det var Kemi- och bioteknik, Administration
och service, GMV samt Biblioteket.
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Biträdande
professorer

Tekniklektorer
Universitetsadjunkter
441

Doktorander
Annan undervisande/forskande
personal
Teknisk personal
inkl IT-personal
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Antalet doktorander var 715 (633), vilket
Implementeringen av rutinerna i den nya motsvarar 707 heltidstjänster (623). Ökalkohol- och drogpolicyn från 2009 fortgick ningen beror främst på ökad forskningsunder 2010. Under hösten fick alla nya verksamhet. Antalet industridoktorander var
studenter en alkoholföreläsning. En enkät 185, dvs i paritet med förra året. Andelen
för självskattning av alkoholvanor bland kvinnor bland de anställda doktoranderna
förstaårsstudenterna hade drygt 40 % var 30 %, vilket betyder en liten minskning.
svarsfrekvens på Chalmers, vilket var klart
Forskarassistenternas antal var 86 (68).
högre än för övriga lärosäten som ingick i 33 har anställts bl a med medel ur den
Statens Folkhälsoinstituts riskbruksprojekt. särskilda satsning som gjorts på personal2010 genomfördes för första gången resurser till styrkeområdena. Kvinnoandelen
den nya rutinen för uppföljning av Chalmers var 26 % (28).
systematiska arbetsmiljöarbete. Rutinen
Den administrativa personalen uppgick
innebär att respektive institution har ett årligt till 431 personer (396) motsvarande 419
uppföljningsmöte där jämställdhetssam- heltidstjänster (384). Andelen kvinnor var
ordnare, arbetsmiljöingenjör och Chalmers 81 % (86), vilket innebär en liten ökning av
kontaktperson vid företagshälsovården har andelen män i denna grupp jämfört med
ett möte med ledningsgruppen och den 2009.
lokala samverkansgruppen. Rutinen innebär
Tekniker och IT-personal utgjorde 323
att en tredjedel av institutionerna årligen heltidstjänster (318). Andelen kvinnor var
genomgår en arbetsmiljörevision.
29 % (28).
Ny upphandling av företagshälsovårdPersonalomsättningen 2010 var 3,2 %
tjänster har genomförts.
mot 3,5 % förra året. En tredjedel av denna
Under 2010 har en fortlöpande kompe- siffra utgörs av ålderspensioner.
tenshöjning skett för chefer, arbetsmiljöomAv annan forskande och undervisande
bud och studerandearbetsmiljöombud, bl a personal har en ökning skett av visstidsantvå tredagars grundutbildningar i arbetsmiljö ställd personal som utför projektadministretill arbetsmiljöansvariga.
rande och projektkoordinerande uppgifter.
Föreståndarna för brandfarlig vara fick Detta kan bl a förklaras av att anställningar
utbildning i risker med hanteringen och om gjorts för att administrera och koordinera
det ansvar uppdraget medför.
styrkeområdenas projekt.
Om man räknar bort alla visstidsanställda
Personalen i siffror
(doktorander, forskarassistenter och övriga
Per den 31 december 2010 hade Chalmers kollektivavtalsgrundade eller allmänna viss2 621 anställda (+199), vilket motsvarar tidsanställningar) uppgår personalantalet till
2 493 heltidstjänster (+201). Chalmersfas- 1 334, en ökning med 61 personer från 2009.
tigheter hade 22 anställda och Chalmers
stiftelse 5, vilket är i nivå med förra året.
Arbetsmiljö

Nyrekryteringar / befordringar
2010
Män Kvinnor

2009
Män Kvinnor

2008
Män Kvinnor

2007
Män Kvinnor

Professorer
Biträdande professorer
Docenter
Universitetslektorer
Forskarassistenter

9
16
16
8
28

2
7
5
2
5

11
8
25
1
4

1
2
5
1
1

10
12
12
6
14

2
3
4
5
9

10
6
10
5
11

2
3
4
3
4

Totalt

77

21

49

10

54

23

42

16
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Hedersdoktorer
Hans Geissel, professor i Fysik vid Justus-Liebig-Universität i
Gießen, promoveras för sin framstående forskning inom huvudsak
ligen subatomär fysik men även atomfysik och tillämpningar inom
rymdforskning och tumörterapi. Kojiro Nishina, professor i
Nukleär teknik vid Nagoya University, har bidragit till förbättring
av driftsäkerhet och effektivitet av kärnreaktorer vilket samtidigt
främjar acceptans av kärnteknik och kärnvetenskap i allmänhet.
Chrisna du Plessis, arkitekt och forskningsledare vid The Council
for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Sydafrika, är en ledande internationell expert i planering och byggande för en global,
hållbar utveckling. Hon har särskilt lyft fram villkoren i tredje världen.

Chalmersmedaljörer
Olof Engström, professor i Fysikalisk elektronik
och Oliver Lindqvist, professor i Oorganisk
miljökemi får årets Chalmersmedaljer för sina
insatser för att främja högskolans utveckling och
verksamhet. Olof Engström var en drivande kraft
bakom tillkomsten av nanotekniklaboratoriet, och
Oliver Lindqvist insatser har varit avgörande för
Chalmers etablering inom miljöområdet.

Medalj för arbete i kemins tjänst
Chalmers rektor Karin Markides har fått Svenska
Kemistsamfundets Oscar Carlson-medalj 2010 för att
hon under lång tid arbetat mycket aktivt för att sprida
kunskap om kemin ut i samhället. Kemistsamfundet
tar i sin motivering bland annat upp att Karin Markides
under sin tid som rektor på Chalmers har engagerat
sig mycket i att stärka kemiindustrins position i Europa.
 Karin Markides och Alfred Nobel,
gestaltad av Peter Sundh.

Fr v Hans Geissel, Reiko Kuroda (hedersdoktor 2009), Kojiro
Nishina, Chrisna du Plessis och Kathleen M. Eisenhardt (hedersdoktor 2008).

Foto: Samir Alaoui.

Nya professorer – ny kunskap
Adjungerade
professorer

professorer

Christer Borell,
Matematik,
Tillträdde 2010-01-01.

Jörgen Hansson,
Programvaruteknik.
Tillträdde 2010-01-01.

MariAnne Karlsson,
Människa-tekniksystem.
Tillträdde 2010-01-01.

Christer Larsson,
Molekylär Bioteknik.
Tillträdde 2010-01-01.

Lotta Jakobsson,
Fordonssäkerhet.
Tillträdde 2010-01-01.

Gunnar Olsson,
Fordonsdynamik.
Tillträdde 2010-01-01.

Maria Nyström,
Design i urban utveckling.
Tillträdde 2010-01-01.

Hans Olofsson,
Radioastronomi.
Tillträdde 2010-01-01.

Anders Palmqvist,
Materialkemi.
Tillträdde 2010-01-01.

Sten Gromark,
Modern arkitektur och boende.
Tillträdde 2010-02-01.

Ibrahim Sadik,
Erik Coelingh,
Bearbetningsteknik med
Mekatronik.
särskild inriktning på verktygs- Tillträdde 2010-05-10.
koncept och materialbeteende.
Tillträdde 2010-01-01.

Jan-Erik Svensson,
Materialkemi.
Tillträdde 2010-02-01.

Jan-Olof Dalenbäck,
Installationsteknik, särskilt
solenergianpassade system.
Tillträdde 2010-07-01.

John Conway,
Bengt Jacobsson,
Observationell radioastronomi. Fordonsdynamik,
Tillträdde 2010-10-01.
Tillträdde 2010-12-15

Bengt Hagström,
Polymera fibermaterial.
Tillträdde 2010-07-01.

Thomas Svensson,
Matematisk statistik.
Tillträdde 2010-08-01.

Alf Andersson,
Produkt- och produktionsutveckling med inriktning
geometrisökning.
Tillträdde 2010-09-01.

Torgny Almgren,
Tillämpad optimering.
Tillträdde 2010-12-01.

Jubileumsprofessorer

Lars Rosén,
Teknisk geologi.
Tillträdde 2010-12-15.
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När Chalmers fyllde 150 år 1979 gav regeringen en jubileumsprofessur
till Chalmers i present. Kriterierna som ska uppfyllas är att innehavarna
ska tillföra Chalmers ny kompetens och att högskolans internationella
kontakter ska stärkas. Professuren kan delas upp i olika tidsintervaller
under året och innehas av olika professorer.
Under 2010 var följande personer Jubileumsprofessorer vid Chalmers:
Eli Upfal, Brown University, USA. Gästforskar inom Data- och informations
teknik. Alexander Tielens, University of Leiden, Holland. Gästforskar
på Rymd- och geovetenskap. Simon Tavaré, University of Cambridge,
England. Gästforskar på Matematiska vetenskaper. Jörg Schlaich, Schlaich
Bergermann und Partner, Tyskland. Gästforskar på Arkitektur.

Chalmers ledningsgrupp,
fr v: Stefan Bengtsson,
prorektor; Karin Markides,
rektor; Anne-Marie Hermansson, vicerektor för styrke
områden; Eva Lejdbrandt,
administrativ direktör och
Sven Engström, vicerektor
för grundutbildning.

Ledning & organisation

C

halmers 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,
som är organiserad i fyra
ansvarsområden:
• institutioner
• styrkeområden
• utbildningsområden
• verksamhetsstöd.
Institutionerna

Vicerektor

entreprenörskap. All verksamhet vilar också
på och hämtar inspiration ur de grundläggande vetenskaperna. Centrumbildningar
utgör dynamiska mötesplatser och är därmed viktiga byggstenar i styrkeområdena.
Utbildningsområdena

De fyra utbildningsområdena är underställda vicerektor för grundutbildningen och svarar för Chalmers utbildningsprogram. Varje

Strategisk ledning

Högskolans strategiska ledning leds av
rektor och omfattar prorektor (tillika vice
verkställande direktör), vicerektor för grundutbildningen, vicerektor för styrkeområdena
samt den administrativa direktören. Övriga
vicerektorer, Chief Development Officer,
Chief Resource Officer och rektors rådgivare ingår i rektors kansli, som bereder
strategiska utvecklingsfrågor.
Fakultetsrådet

LEDNINGENS ORGANISATION
Rektor
VD
Fakultetsrådet
Rektors kansli

Vicerektor

Prorektor

Grundutbildning
Styrkeområden
vice VD
De sjutton institutionerna
inklusive biblioteket utgör
UtbildningsområdesStyrkeområdesPrefekter
ansvariga
ledare
Chalmers linjeorganisaFöreståndare Chalmers
Vicerektor
Vicerektor
tion och är underställd
lärandecentrum
Samverkan
Forskarutbildning
prorektor. Vid institutioFöreståndare
Bibliotekschef
centrum under rektor
nerna finns all akademisk
personal samt det lokala
Anställningskommitté
verksamhetsstödet. All
Föreståndare
nätverken GMV och ITU
forskning och utbildning
Organisationsschema koncernen, se sid 68.
genomförs vid respektive
institution, som svarar för den ämnesdis- utbildningsområde leds av en utbildningsciplinära utvecklingen inom institutionens områdesansvarig som svarar för övergripanämnen, liksom kompetensutveckling av per- de utveckling, planering och dimensionering
sonal, planering och uppföljning. Här sker av Chalmers utbildning på grundnivå och
även ledning av forskarskolor och utveckling avancerad nivå. Chalmers lärandecentrum
av kurser i Chalmers utbildningar.
är knutet till utbildningsområdena.

Styrkeområdena

Verksamhetsstödet

De åtta styrkeområdena, som är underställda vicerektor för styrkeområdena, svarar
för den ämnesövergripande integrationen
av Chalmers forskning, utbildning och samverkan inom de tematiska områdena som
definierats som Chalmers styrkeområden.
Drivkrafter för styrkeområdenas utveckling
är hållbar utveckling samt innovation och

Det centrala verksamhetsstödet är underställt den administrativa direktören och är
organiserat i tio avdelningar inom Administration och Service. Dess uppgift är att
stödja och förvalta Chalmers verksamhet
på ett effektivt och samordnat sätt med hög
grad av service samt att tillse att regler och
förordningar följs.

Administrativ
direktör
Chefer
AoS avdelningar

Fakultetsrådet är ett
självständigt representativt organ för fakulteten
och behandlar verksamhetsfrågor av principiell
natur ur ett akademiskt
perspektiv.
Samverkan
med Göteborgs
universitet

Institutionerna Matematiska vetenskaper, Data
och informationsteknik
och Tillämpad IT samt
nätverken Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum (GMV) och ITuniversitetet är organisatoriskt samverkande
med Göteborgs universitet. IT-universitetet
är en gemensam satsning för utbildning och
forskning inom informationsteknologins område. GMV är en nod för hållbarhetsfrågor.
Inom kemi och fysik finns ett nära samarbete
med Göteborgs universitet, i fysik inom
ramen för Fysikcentrum i Göteborg.
Övriga enheter

Vid Chalmers bibliotek finns litteratur
och tidskrifter inom högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket leds av en
bibliotekschef, som till sitt stöd har ett
biblioteksråd.
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VÅRA

Det är vid institutionerna som all forskning och utbildning genomförs
på Chalmers. Det är även vid institutionerna som alla forskare och lärare
har sin formella anställning.
På de följande sidorna presenteras alla Chalmers 17 institutioner.
De arbetar gränsöverskridande inom och mellan ämnen och discipliner.
Här ges också exempel på några av alla de forskningsprojekt som
Chalmers bedriver, i egen regi eller i samverkan med andra svenska
och internationella partners.
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 ryaabs nya process
G
anläggning för rening av
avloppsvatten, vid Ryaverket
i Göteborg, fick Sveriges
finaste utmärkelse inom arki
tektur, Kasper Salinpriset.
Foto: Bert Leandersson.

Arkitektur
Prefekt:

Catharina Dyrssen
Forskningsområden:

Form och teknik
Hållbar utveckling
Omvandling och bevarande av befintlig
bebyggelse
Rum och verksamhet – designprocess,
vårdbyggande, hälsa, boende
Stadsbyggnad och urban utveckling
Teori, historia, kritisk reflektion
Licentiatexamina
Doktorsexamina

1
5

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

7

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

8
585

Antal anställda

63

Intäkter (mnkr)

82

Institutionen för arkitektur erbjuder utbildning
inom utbildningsprogrammen Arkitektur och
Arkitektur och teknik samt inom masterpro
grammen Architecture och Design for Sus
tainable Development.
Institutionen utvecklar nu särskilt fyra profilområden:
• Form och teknik
• Rum och verksamhet
• Omvandling och bevarande
• Stadsbyggnad och urbanism.
Detta ger nya strategiska program med
ämnesdjup och bredd, vilket stärker kompe
tensen att verka aktivt inom Samhällsbyggnad,
Transport, Energi och Mistra Urban Futures.
Inom profilerna ryms till exempel ett sam
arbete med ILEK i Stuttgart kring avance
rad konstruktion. Vid nationella Centrum
för vårdens arkitektur (f d Centrum för Vård
byggnadsforskning) utvecklas vårdmiljöer
i samverkan med medicinsk expertis. Nu

planeras även ett centrum för framtidens
boende med relevans för social hållbarhet,
rumskvalitet samt stad och hälsa.
Omvandling och bevarande förbinder kul
turvärden med energibesparing och arkitek
tonisk gestaltning av befintlig bebyggelse.
Stadsbyggnad och urbanism fördjupar ur
bana frågor.
Gästprofessor inom
Arkitektur

Chalmers har rekryterat Roger Ulrich, världs
ledande forskare inom vårdbyggnadsområdet,
som gästprofessor i vårdbyggnad med inrikt
ning evidensbaserad design. Ulrich är även
professor vid Center for Health Systems &
Design, College of Architecture, Texas A&M
University, USA.

Bygg- och miljöteknik
Prefekt:

Ulf Jarfelt

Forskningsavdelningar:

Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

7
9
39
53

Antal helårsstudenter

795

Antal anställda

143

Intäkter (mnkr)

141
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Institutionens verksamhet omfattar byggande
i samhället – t ex hus att bo i, vägar att färdas
på och vatten att dricka – allt från planering
till underhåll med hänsyn till miljö, energi
och ekonomi. Analyser och problemlösande
kopplas till samspelet i samhället mellan
teknik, människa och natur. Forskningen är
profilerad till sex ämnesområden:
• Byggnadsteknologi medverkar till att forma
framtidens byggnader och arbetar med en
ergieffektiva, sunda och beständiga material
och konstruktioner.
• Konstruktionsteknik dimensionerar och
analyserar bärande konstruktioner i den
byggda miljön, t ex utvecklas verktyg så att
underhåll av broar ger minimala störningar
i stadsmiljön.
• Vatten Miljö Teknik fokuserar på mikrobiella
processer i avloppsrening, dricksvatten
system samt reningstekniker av föroreningar
i mark och vatten. Ett nytt område – urban
metabolism – syftar till förståelse av stadens
energi- och materialflöden för att förbättra
vatten- och avfallssystem.

• Geologi och geoteknik arbetar främst med
hydrogeologi i jord och berg samt jordars
hållfasthets- och deformationsegenskaper.
Ett växande arbetsfält rör riskhantering i
förorenade områden.
• Teknisk akustik arbetar med olika aspek
ter på ljud och vibrationer. Forskningen
omfattar ett brett spektrum från fordons
akustik över signalbehandling till ljud- och
vibrationskvalitet.
• Construction Management har fokus på
effektivare och säkrare planerings-  och
byggprocesser med perspektiv på ekonomi,
organisation och ledarskap, t ex studeras
affärsmannaskap och ledarskap som driv
kraft för förnyelse i byggprojekt.

 olenergianläggning
S
i Kungälv.

Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik är en mycket in
ternationell institution med en dynamisk forsk
ningsmiljö. Forskningen spänner över hela
spektrumet från teoretisk underbyggnad till
utveckling av tillämpade system. Institutionen
har ett omfattande nationellt och internationellt
samarbete med andra universitet och högsko
lor samt med industrin. Institutionen är gemen
sam för Chalmers och Göteborgs universitet,
där universitetsdelen ingår i IT-fakulteten.
Under 2010 har en ny avdelning, Software
Engineering, skapats vid institutionen. Den
består av 25 forskare och doktorander från
Chalmers och GU och är placerad på Lindhol
men. Verksamheten kännetecknas av ett starkt
inslag av samverkan med näringslivet, både
inom forskningen och inom grundutbildningen.

Doktoranden Arnar Birgisson har mottagit
ett av Google Europes Doctoral Fellowships
för 2010. Denna prestigefyllda utmärkelse till
doktorander kan endast sökas av framstå
ende institutioner på speciell inbjudan från
Google. Utöver gåvan som bekostar hans
lön får Arnar möjlighet till s k internship vid
Google. Hans handledare, Andrei Sabelfeld,
blev dessutom utsedd till årets forskarhand
ledare vid Chalmers.
För tredje året i rad ges en forskare vid
institutionen möjlighet att tillbringa ett år på
ett företag genom strategiska stiftelsens
mobilitetsprogram. Detta år är det Devdatt
Dubhashi som får möjligheten att utveckla
sin forskning vid bioteknikföretaget Cellartis.

Prefekt:

Catarina Coquand
Forskningsavdelningar:

Datavetenskap
Datorteknik
Interaktionsdesign
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software engineering
Licentiatexamina
Doktorsexamina

12 (varav 0 GU)
8 (varav 1 GU)

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
40 (varav 4 GU)
Refereegranskade konferensbidrag
107 (varav 11 GU)
Beviljade nya patent
Antal helårsstudenter

2
1 217
(varav 168 GU)

Antal anställda

158 (varav 22 GU)

Intäkter (mnkr)

159 (varav 19 GU)

Energi och miljö
Institutionen för energi och miljö bedriver
framstående forskning och utbildning inom
energi och miljö/hållbar utveckling – från
globalt perspektiv till industri-, byggnads- och
produktskala. Fokus ligger dels på experimen
tell och teoretisk energiteknisk forskning, dels
på utveckling, användning och utvärdering
av metoder/verktyg för analys av tekniska
system. Institutionen är involverad i ett stort
antal nationella och internationella projekt
och nätverk. Nedan ges tre exempel.
Temagrupper utvecklar
framtidens vindkraft

För att stödja svensk industri med kunskap
inom vindkraftens konstruktionsfrågor har
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bildats.
Målet är att möjliggöra utveckling och produk
tion av delsystem och kompletta vindkraftverk.
Initiativtagare är Chalmers tillsammans med
industriföretagen ABB, SKF, Triventus Energi
teknik, Göteborg Energi, GE Wind, Marström
Composite och DIAB. Forskningen bedrivs i
temagrupper, där varje grupp har represen
tanter från både högskola och industri. Ett
tiotal doktorander med handledare och lika
många personer från industrin kommer att
vara verksamma i centrumet, vars förestån
dare är docent Ola Carlson.
Indiens och Kinas klimat
i centrum

I POEM-projektet (Policy Options to Engage
Emerging Asian Economies in a post-Kyoto

Regime) sker samarbete med the Nether
lands Environmental Assessment Agency,
the Institute for World Economy, Institute of
Economic Growth, Indian Institute of Ma
nagement, Tsinghua University och Beijing
Institute of Technology. Syftet med projektet
är att genom användning av såväl globala
och nationella som ekonomiska och ingen
jörsmässiga energisystemsmodeller få fram
förbättrade uppskattningar av kostnader för
olika typer av kopplade klimat-  och utveck
lingsinsatser i Indien och Kina. Projektet leds
av docent Erik Ahlgren.
Nytt internationellt
nätverk belyser hållbara
produktflöden

Prefekt:

Lennart Vamling
Forskningsavdelningar:

Elteknik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Installationsteknik
Miljösystemanalys
Värmeteknik och maskinlära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

7
6

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

75

Refereegranskade konferensbidrag

43

Antal helårsstudenter

424

Antal anställda

177

Intäkter (mnkr)

178

Den allt mer globaliserade ekonomin har re
sulterat i långa produktionskedjor, utspridda
över hela världen. För forskarna ligger nu
utmaningen i att finna nyckeln till mer hållbara
produktflöden. Docent Henrikke Baumann är
en av initiativtagarna till bildandet av en ny
sektion inom ISIE, the International Society for
Industrial Ecology, med inriktning på hållbara
materialkedjor och livscykeltänkande. Ett
tiotal forskare från bl a Holland, Sydafrika
och Australien är redan engagerade. Den
nya sektionen kommer att få en samhälls
vetenskaplig inriktning och ska förutom livs
cykelanalyser även titta på hur företag och
myndigheter organiserar miljöhänsynen längs
produktflödena.
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 ollision mellan två strålar av
K
guldjoner i STAR detektorn.
Innan kollisionen har varje guld
jon accelereras till en energi på
30 miljarder elektronvolt.
Foto: Brookhaven National Laboratory

Fundamental fysik
Prefekt:

Bengt E W Nilsson
Forskningsavdelningar:

Elementarpartikelfysik
Matematisk fysik
Subatomär fysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

1
2
28
5

Antal helårsstudenter

94

Antal anställda

18

Intäkter (mnkr)

23

Institutionen för fundamental fysik omfattar tre
avdelningar inriktade på såväl experimentell
som teoretisk kärnfysik, teoretisk elementar
partikelfysik med inriktning på gaugeteorier
och sträng/M-teori samt matematisk fysik
med inriktning på strängrelaterade matema
tiska metoder.
Avdelningen för elementarpartikelfysik
bedriver forskning dels inom fenomenolo
gisk högenergifysik med anknytning till de
kommande experimenten vid CERNs Large
Hadron Collider, och dels inom mer formella
aspekter av fysik som kvantfältteori, super
symmetri, strängteori och matematik.
Avdelningen för matematisk fysik studerar
huvudsakligen strängteorin med syfte att

finna generella matematiska metoder som
kan tillämpas utanför traditionell strängteori
och elementarpartikelfysik, t ex supraledning
och grafen.
Avdelningen för subatomär fysik är verk
sam inom experimentell subatomär fysik
och teoretiska studier av kvantmekaniska
mångkroppars-system, allt med starka kom
ponenter av e-vetenskap. Experimenten ut
förs vid världsledande infrastrukturer som
CERN-ISOLDE och GSI, och syftar även till
ett intensivt engagemang vid det framtida
FAIR i Tyskland. En milstolpe under 2010 var
bildandet av det bolag som kommer att bygga
FAIR, med bl a svenskt delägarskap.

Kemi- och Bioteknik
Prefekt:

Krister Holmberg, t o m 2010-01-31
Ulf Carlson, fr o m 2010-02-01
Forskningsområden:

Analytisk kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Fysikalisk kemi
Industriell bioteknik
Industriell materialåtervinning
Kemisk apparatteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi
Livsmedelsvetenskap
Molekylär mikroskopi och bioteknik
Oorganisk miljökemi
Organisk kemi
Polymerteknologi
Skogsindustriell kemiteknik
Systembiologi
Teknisk ytkemi
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

13
28
259
15
630

Antal anställda

323

Intäkter (mnkr)

349
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Sett till antalet verksamma personer är Kemi- 
och bioteknik (KB) Chalmers största institu
tion. Här bedrivs forskning och utbildning för
hållbar utveckling, ökad hälsa och livskvalitet.
Forskningen har stor nytta och tillämpning
för industri och samhälle och utbildningarna
genomsyras av teknologiska lösningar för att
förbättra människors vardag.
Utvecklingen 2010 var mycket positiv,
bland annat
• nyanställdes elva forskarassistenter
• ökade söktrycket till grundutbildningen
• rekryterades för första gången en prefekt
från industrin.
KBs forskning omfattar allt från grundläg
gande kemi, via bioteknik och tillämpad kemi
till kemiteknik. Bredden av ämnen och fram
gångsrika forskare har gjort det möjligt sätta
samman starka konstellationer för att ta hem
stora forskningsanslag. I arbetet med att ut
veckla ny verksamhet och skapa återväxt inom
prioriterade ämnesområden är institutionens
forskarassistenter centrala, varför satsningen
på elva nya sådana är mycket viktig.
Under de två senaste åren har institutionen
gjort en massiv satsning inom bioteknikom
rådet med nya professurer i systembiologi
och industriell bioteknik. Denna verksamhet
förväntas växa ytterligare och bidra med ny
spännande samverkan inom institutionen.
Inom energiområdet utgör projektet ”Nano
beläggningar för fastoixdbränsleceller” ett
gott exempel. Projektet leds av Jan-Erik

Svensson, professor i oorganisk miljökemi,
och har beviljats anslag inom Toppforsk
ningsinitiativets program Energieffektivise
ring med nanoteknologi. Flera industriföretag
är involverade i projektet, som ska förbättra
bränslecellers hållbarhet och göra teknologin
mer tillgänglig för marknaden.   
Ännu ett gott exempel är Joakim Andréasson,
docent i fysikalisk kemi, som har utsetts till
rådsforskare av Vetenskapsrådet. Finansie
ringen ger honom möjlighet att fördjupa sin
forskning kring hur ljus kan användas för att
förändra molekylers egenskaper. Kontroll av
molekylernas reaktioner i biologiska system
som DNA-strängar, kan få stor betydelse för
utvecklingen av ljusaktiverade cellgifter.
Utbildningarna inom kemi- och bioteknik
präglas av en blandning mellan grundveten
skap och industriella tillämpningar. Intresset
för grundutbildningsprogrammen har, förutom
i bioteknik, varit svagt i flera år, men söktrycket
har ökat under året.
Det finns en ambition att utöka institutio
nens kontakter med omvärlden, bl a genom att
visa hur vi bidrar till att lösa dagens och framti
dens energi- och klimatrelaterade utmaningar.
Ett steg i denna riktning är rekryteringen av
KBs nya prefekt Ulf Carlson, vars bakgrund
som forskningschef och senior advisor i indu
strin utgör viktiga kompetenser och nätverk
för att göra KBs verksamhet mer utåtriktad.

 n koordinatmätmaskin
E
kontrollerar precisionen
i en gjuten motordel.

Matematiska vetenskaper
Matematiska vetenskaper är en gemensam in
stitution för Chalmers och Göteborgs univer
sitet och bedriver omfattande forskning och
grundutbildning. Forskningsmiljön har stor
bredd och är internationellt framgångsrik med
stort forskarutbyte. Samarbetena är många,
både inomvetenskapligt och med andra ve
tenskapsområden, industrier och skolor.
Bland flera starka forskningsområden kan
nämnas optimering, där Underhållsföreta
gens stora produktivitetspris gick till Michael
Patriksson och Ann-Brith Strömberg för deras
arbete inom underhållsoptimering i samar
bete med Volvo Aero.
Några viktiga resultat under året:
• Jeffrey Steifs arbete med Oded Schramm,
där tvådimensionell kritisk dynamisk perkola
tion visats ha exceptionella tider.
• Johan Wästlunds bevis för den starka lagen
om stora tal för det genomsnittliga stokas
tiska handelsresandeproblemet.
• Per Salbergers lösning av en av Serres
konjekturer.
• Wallenbergpriset i matematik till Robert
Berman.
Flera doktorander handleds av institutio
nens lärare och forskare och externa intres
senter, gärna i form av pardoktorander. Som

en del av sin institutionstjänstgöring arbetar
flera av dem även inom institutionens konsult
verksamhet och ökar på så sätt sitt kontaktnät.
Kontakterna med allmänhet, skolelever och
lärare är omfattande. En del sker i form av
öppna föreläsningar, t ex på Vetenskapsfesti
valen och Pi-dagen, andra genom elevbesök
på evenemang som Experimentverkstaden
och Rädda ägget. Resurscentrum besöker
regelbundet naturvetar- och teknikklasser på
gymnasiet. Fortbildningskursen Matematik att
leka med ges för verksamma förskole- och
grundskolelärare.
Under året gavs ett initiativseminarium om
vetenskapliga modeller, där första dagen
inriktades på skolans värld och andra dagen
på Chalmers styrkeområden.
Stokastiskt Centrum samt Göteborgs Ma
tematiska ModelleringsCentrum fortsatte
även under det gångna året att aktivt verka
för en fortsatt forskning inom skilda tillämp
ningsområden. Ett område som vuxit starkt
genom dessa centrum är matematisk biologi,
inom vilket institutionen kommer att få en
framträdande roll inom Chalmers biosatsning.

Prefekt:

Bo Johansson
Forskningsavdelningar:

Matematik
Matematisk statistik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

13 (varav 3 GU)
7 (varav 0 GU)

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
141 (varav 46 GU)
Refereegranskade konferensbidrag
13 (varav 3 GU)
Antal
helårsstudenter

1603 (varav 355 GU)

Antal anställda

162 (varav 33 GU)

Intäkter (mnkr)

163 (varav 44 GU)

Material- och tillverkningsteknik
Forskningen vid Institutionen för material- 
och tillverkningsteknik spänner från grund
forskning om nanostrukturella material och
nanokompositer till tillämpad forskning inom
bearbetningsteknik. Inom detta spann arbe
tar vi med produkt- och processnära forsk
ning inom olika områden. Tyngdpunkten är
materialteknik och tillverkningsprocesser för
verkstadsindustrin. Tillämpningar finns inom
områden som järnvägsmekanik, fordonstek
nik, energiomvandling, högspänningsteknik,
yt- och pulverteknik, växtrikesbaserade poly
merer, ytdesign av polymera material, skär
teknik samt oförstörande provning.
Undervisning bedrivs inom grund-  och
forskarutbildning med verksamhet inom fyra
masterprogram och tre forskarskolor. Cen
trum för näringslivsorienterad forskning kopp
lade till institutionen är SCeNDT (Scientific
Centre for Non-destructive testing) och MCR
(Metal Cutting Research and Development

Centre). Institutionens forskare medver
kar även inom kompetenscentrumen HTC
(högtemperaturkorrosion) och CHARMEC
(järnvägsmekanik).
Institutionen deltar aktivt i utvecklingen
av styrkeområdena Produktion, Material
och Energi. Inom Produktion studeras hur
tillverkningsprocesser kan kvalitetssäkras,
optimeras och utvecklas och bidra till ut
hållig produktion med förbättrade material
och produkter, vilket också är ett fokus för
materialforskningen. Energiforskningen är
också produkt-  och materialrelaterad och
fokuserar speciellt på tillämpningar inom
högspänningsteknik. Inom samtliga områden
finns en omfattande näringslivssamverkan
med t ex fordonsindustri, verkstadsindustri
och materialtillverkare.

Prefekt:

Lars Nyborg
Forskargrupper:

Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

10
7

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

40

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

36
236

Antal anställda

72

Intäkter (mnkr)

74

61

 kivor av kisel används för att
S
framställa nanokomponenter i
renrumslaboratoriet på MC2.
Fotorealistisk visualisering av
en Volvo S60.

Mikroteknologi och nanovetenskap
Prefekt:

Dag Winkler
Forskningsavdelningar:

Bionanosystem
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

13
7
121

Refereegranskade konferensbidrag 109
Sökta patent
Antal helårsstudenter

3
125

Antal anställda

203

Intäkter (mnkr)

250

Institutionen för mikroteknologi och nano
vetenskap – MC2 omfattar 200 forskare och
doktorander inom fotonik, högfrekvenselek
tronik, MEMS, byggsätt samt kvantkompo
nenter och kvantteori. Den tvärvetenskapliga
miljön utgör en utmärkt grogrund för forsk
ning och innovationer, vilket leder till nyttig
görande i samhället och skapar arbetstillfällen
i Sverige. Under 2010 har MC2 bidragit med
flera nya upptäckter.
Institutionens forskare har gjort ett genom
brott när det gäller supermaterialet grafen,
som består av ett enda lager av kolatomer.
Materialet framställs vid Linköpings universi
tet och studeras vid Chalmers. Forskningen
visar att grafen med god kvalitet kan tillverkas
över stora ytor på kiselkarbid och att det som
resistansstandard är bättre än galliumarsenid,
vilket är det material som används idag. Det
nya materialet testas nu för användning inom
grafenbaserad högfrekvenselektronik.
En ny typ av mikroslutare med extremt kort
öppningstid har tagits fram och placerats i
rymdinstrumentet PRIMA, som skall mäta
partiklar i rymden ombord på det svenskledda
satellitprojektet Prisma.
Nanotekniklaboratoriet på Chalmers är ett
av universitetsvärldens mest avancerade ren
rumslaboratorier. Under fyra år har europeiska
forskare och små företag kunnat få tillgång till
labbet via anslag i projektet MC2ACCESS.
Det svenska nano-  och mikrofabrikations

nätverket Myfab, där renrumslaboratorierna
vid Chalmers, KTH och Uppsala universitet
ingår, blir nu en nationell infrastruktur efter en
överenskommelse mellan Vetenskapsrådet
och Chalmers.
Långsiktig forskning vid MC2 har resul
terat i kommersialisering av förstärkarteknik
för fiberoptisk kommunikation, millimeter
vågkommunikation och delsystem för sa
tellitkommunikation. Ett nystartat centrum
som stärker forskningen kring global kom
munikation, Fibre Optic Communications
Research Centre, ger nu ytterligare styrka
till forskningen inom fiberoptiska system på
Chalmers.
Den ökande användningen av Internet stäl
ler allt högre krav på ökad kapacitet. MC2
har etablerat en unik processlina för forsk
ning inom integrerade kretsar i det nya ma
terialet galliumnitrid, vilket kan komma att
bli den dominerande framtida teknologin
för robust mikrovågselektronik. Två exem
pel på avknoppningar från forskningen inom
mikrovågselektronik är bolagen Low Noise
Factory AB (LNF) och Göteborg Microwave
Integrated Circuits AB (Gotmic). LNF arbetar
med mikrovågsförstärkare som är extremt låg
brusiga och Gotmic tar fram och marknadsför
integrerade kretsar för telekom-marknaden.

Produkt- och produktionsutveckling
Prefekt:

Rikard Söderberg
Forskningsavdelningar:

Design and human factors
Produktionssystem
Produktutveckling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

2
3
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62
480

Antal anställda

78

Intäkter (mnkr)

103
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Verksamheten vid Institutionen för produkt- 
och produktionsutveckling är utbildnings- 
och forskningsmässigt starkt kopplad till
tillverknings- och fordonsindustrin, bl a genom
Wingquist Laboratory VINN Excellence Cen
tre. Institutionen är en betydande aktör inom
styrkeområdena Produktion och Transport.
Inom styrkeområde Transport bidrar Av
delningen för design and human factors till
utvecklingen av kunskap om människan i
transportsystemet. Pågående projekt inbe
griper såväl privata som kollektiva transporter
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

Inom styrkeområde Produktion har Avdel
ningen för produktionssystem skapat nya
koncept för utveckling och drift av hållbara
och konkurrenskraftiga system, där människor
effektivt och säkert samarbetar med automa
tion och inbäddad informationsteknik.
Avdelningen för produktutveckling med
verkar i styrkeområde Produktion genom att
utveckla framtidens hållbara utvecklings- och
tillverkningsprocesser med hjälp av virtuella
metoder i hela produktlivscykeln.

Rymd- och geovetenskap
Nyfikenheten att söka ny kunskap om rymden,
jorden och dess framtida energiförsörjning är
drivkraften bakom institutionens forskning. Vi
observerar universum och jorden för att sia
om framtiden och främja en hållbar utveckling.
För att nå målen utvecklas känsliga instrument
och mätmetoder, följt av avancerad data
analys och byggandet av teoretiska modeller.

Flygmätning av fartygsutsläpp

Avancerad mottagarutveckling
Global miljömätteknik och modellering
Icke-linjär elektrodynamik
Optisk fjärranalys
Radarfjärranalys
Radioastronomi och astrofysik
Rymdgeodesi och geodynamik
Transportteori

Mareograf

Licentiatexamina
Doktorsexamina

Herschelsatelliten

Observationer med rymdobservatoriet Her
schel har under 2010 resulterat i 53 gran
skade artiklar där medlemmar i den radio
astronomiska gruppen är medförfattare.
Forskningsområden som ingår är:
• gasutflöden i stjärnbildningsområden
• astrokemi
• röda jättestjärnors dödskamp (t ex den första
detektionen av vattenånga i en röd jätte
stjärna av S-typ)
• massiva galaxhopar
• kemi i ultraluminösa galaxer med intensiv
röntgenstrålning.

Prefekt:

Gunnar Elgered

Optiska fjärranalysgruppen har tagit fram
ett mätsystem för fjärrövervakning av fartygs
rökgasutsläpp. Systemet har testats med flyg
i Sverige och med helikopter på Nordsjön.
Ett nytt flygcertifierat mätsystem tas nu fram
för installation i kustbevakningens flygplan,
för att följa hur väl sjöfarten uppfyller nya
internationella miljökrav.

Rymdgeodesigruppen utvecklar en s k
GNSS-mareograf med både uppåt-  och
nedåtriktade antenner. Den uppåtriktade tar
emot direkta signaler och den nedåtriktade
tar emot signaler som reflekterats mot vatten
ytan. Analysen av mätdata ger avståndet till
vattenytan och vattenståndets variationer.

Forskargrupper:

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

6
2
140

Refereegranskade konferensbidrag

31

Antal helårsstudenter

96

Antal anställda

103

Intäkter (mnkr)

121

Signaler och System
Vid Institutionen för signaler och system be
drivs världsledande forskning och utbildning
inom områdena medicinsk teknik, antenner,
signalbehandling, reglerteknik, automation,
mekatronik samt kommunikationssystem.
I stor utsträckning handlar verksamheten om
att modellera och konstruera effektiva system
för att utvinna och behandla information.
Några exempel på system som forskare på
institutionen studerar är hörapparater, robotar,
drivlinor, produktionsanläggningar och mobil
telefoner. Huvuddelen av denna verksamhet
ligger inom det område som brukar benämnas
informations- och kommunikationsteknik, men
tillämpningarna finns även inom många andra
områden. Institutionens forskning och utbild
ning påverkar de flesta system som används
dagligen i hemmet och på arbetet, utan att
för den skulle synas speciellt mycket. Så gott

som alla avancerade produkter består av elek
troniksystem och institutionens kunskaper
används i stor omfattning för att konstruera
sådana system.
Forskningen vid Signaler och system är
mycket central för utvecklingen av ett hållbart
samhälle. Den påverkan mänskligheten har
på klimat och miljö kan i stor utsträckning
reduceras med hjälp av den teknik institutio
nen utvecklar. Man kan säga att den tekniken,
rätt använd, är en förutsättning för ett hållbart
samhälle med bibehållen levnadsstandard.
Exempel på områden där vi nu bidrar mycket
är aktiv säkerhet för fordon för att skapa ett
tryggare och bättre trafiksystem samt teknik
för hybridfordon för att göra trafiken mer
klimatneutral.

Prefekt:

Arne Svensson
Forskningsavdelningar:

Kommunikationssystem, informations
teori och antenner
Medicinsk teknik och signalbehandling
Reglerteknik, automation och mekatronik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

11
9

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
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Refereegranskade konferensbidrag 154
Sökta patent

5

Antal helårsstudenter
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Antal anställda
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Intäkter (mnkr)
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Foto: Getty Images.

Sjöfart och marin teknik
Prefekt:

Olle Rutgersson t o m 2010-11-30
Klas Brännström fr o m 2010-12-01
Forskningsavdelningar:

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan
Fartygsdesign
Fartygs arbetsmiljö och säkerhet
Logistik och befraktning
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

3
3
16
12
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Antal anställda

85

Intäkter (mnkr)

102

Institutionen bedriver forskning och utbild
ning för hållbar utveckling och drift av marina
transporter. Verksamheten inkluderar hela
bredden med ingenjörs-, natur-, beteende- 
och operatörsvetenskap samt ekonomi och
juridik. Institutionen har Sveriges mest om
fattande simulatorcentrum för marina trans
porter och navigering (brygg-, maskin- och
lastsimulator m m).
Institutionens forskning inom marin hydro
mekanik har under året befästs, bl a genom
värdskapet för 2010 International Workshop
on Computational Ship Hydromechanics
med deltagare från hela världen. Institutio
nen fortsätter att framgångsrikt driva Rolls
Royce-koncernens UTC (University Tech
nology Centre) inom hydromekanik.

Som värd för Lighthouse, en centrumbildning
inom marina transporter, är institutionen ett
nav i en nationell satsning från näringsliv, Vin
nova, VGR m fl. Inom ramen för Lighthouse
bedrivs även forskningssamarbete med Han
delshögskolan vid Göteborgs universitet.
Institutionens forskning och utbildning har
ett alltmer internationellt perspektiv och ar
betsmarknaden för de ingenjörer och sjöbefäl
som utbildas är global. Masterprogrammen
bedrivs därför helt på engelska och även i
samarbete med andra nordiska universitet.

Teknikens ekonomi och organisation
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

2
5
49
53

Antal helårsstudenter

937

Antal anställda

129

Intäkter (mnkr)

151
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Vid Institutionen för teknikens ekonomi och
organisation studeras teknikens samspel
med sitt ekonomiska, sociala och samhälle
liga sammanhang. Ledning och organisering
av centrala företagsprocesser som logistik,
innovation, teknik-  och produktionsutveck
ling, produktion och strategisk förändring
är centrala frågor. Institutionen kombinerar
teorier från ingenjörsvetenskap med teorier
från främst ekonomi och beteendevetenskap.
Institutionen har samlat sin forskning i tre
profilområden:
• Supply Chain Management handlar om
effektiv och hållbar styrning av material och
informationsflöden inom och mellan företag.
Fokus ligger på transporter och produktion
inom försörjnings- och distributionsnätverk.
• Operations Management fokuserar på de
sign, planering och ledning av resurser och
processer som utvecklar och producerar
produkter eller tjänster, och om samspelet
dem emellan.

• Innovation & Entrepreneurship kombinerar
flera vetenskapliga discipliner för att skapa
förståelse för samspelet mellan vetenskap,
ingenjörskap och företagande.  Fokus ligger
på innovations- och entreprenörsmässiga
utmaningar i både etablerade och nyska
pade företag.
Teknikens ekonomi och organisation har en
stark koppling till näringslivet och samverkan
är en viktig del i verksamheten. Institutio
nens tre centra, CHI (Centre for Health
care Improvement), Northern LEAD och CBI
(Centre for Business Innovation) verkar för
kunskapsrealisering och samarbeten över
organisationsgränser.

Teknisk fysik
Teknisk fysik är en av Chalmers större institu
tioner och den största enskilda fysikmiljön i
Göteborg. Tillsammans med övriga fysiktunga
institutioner vid Chalmers och Göteborgs
universitet är målet att med forskning och
undervisning omfatta fysikens alla områden.
Teknisk fysiks egna spetsområden – mate
rialvetenskap, nanovetenskap och energi
relaterad forskning – sammanfaller med tre
av Chalmers åtta styrkeområden, områden
som även omfattats av regeringens strate
giska satsning. Teknisk fysik har de senaste
åren haft en gynnsam utveckling och så även
under 2010, med bibehållet starkt söktryck
till utbildningarna, många goda rekryteringar
och en fortsatt god förankring hos externa
anslagsgivare.
Vid Teknisk fysik finns flera framgångsrika
och välciterade forskare/forskargrupper med
internationellt genomslag. Detta gör institu
tionen attraktiv i större forskningssamarbeten
(t ex EUs sjunde ramprogram), samtidigt som
det skapar en utmärkt miljö för unga forskare
att utvecklas i. De yngre medarbetarna, fors
karassistenter och postdocs, är avgörande
för en god återväxt inom teknisk fysik – både
för fortsatt utveckling av etablerade områden
och för att introducera nya fält.
Två goda exempel på yngre medarbetare
i starka miljöer är:
• Dr Christoph Langhammer, som tilldelades
en av Vetenskapsrådets forskarassistent

tjänster har under första året efter sin dispu
tation, tillsammans med kollegor vid Kemisk
fysik, publicerat högprofilarbeten i Physical
Review Letters, Nano Letters och Chemi
cal Physics Letters. Hans arbete handlar
om hur man med en ny plasmonikbaserad
sensorplattform kan studera vätgaslagring
i metalliska nanopartiklar, endast ett par
nanometer stora.
• Dr Andreas Enqvist, vid Avdelningen för nu
kleär teknik, som tilldelades Sigvard Eklund
priset från Svenskt Kärntekniskt Centrum för
bästa doktorsavhandling. Hans arbete hand
lar om beröringsfria tekniker för att detektera
klyvbart material. Det är tredje gången sedan
2004 som Sigvard Eklundpriset gått till en
doktorand vid Nukleär teknik.
Återväxten inom ämnesområdet fysik är
starkt beroende av kvaliteten på den grund
läggande utbildningen. Det är därför extra
glädjande att grundutbildningen i teknisk
fysik nyligen i en tysk undersökning ham
nade i absolut toppklass i Europa. Teknisk
fysik är dessutom värd för ett starkt utbud av
masterprogram: Applied Physics, Complex
Adaptive Systems och nytillskottet Nuclear
Engineering, som startade 2009 i samarbete
med E.ON. Programmet, som snabbt blivit
populärt, ska utbilda cirka 70 ingenjörer under
en femårsperiod till en mycket stark och väx
ande arbetsmarknad i hela Europa.

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

12
10

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

164

Refereegranskade konferensbidrag

14

Beviljade nya patent

1

Antal helårsstudenter

358

Antal anställda

161

Intäkter (mnkr)

180

Tillämpad IT
Institutionen för tillämpad IT är del av både
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs
universitet. Institutionen bedriver utbildning
och forskning inom de kompletta miljöerna
informatik, lärande och visualisering. Forsk
ningen är till stor del tvärvetenskaplig och
rymmer flera discipliner.
Design, kommunikation och kognition berör
samtliga miljöer. Samspelet mellan människor
och mellan människan och tekniken förenar
miljöerna. Med fokus på användaren sätts
design och tillämpning av informationstekno
logi i sitt sammanhang gentemot människa,
organisation och samhälle.

De kompletta miljöerna har en nära samverkan
med näringsliv, industri och offentlig sektor,
både inom forskning och utbildning. Under
2010 har institutionen bland annat arrangerat
en konferens om IT-användning och krishante
ring samt en tv-sänd debatt om EUs lagförslag
om censur av barnpornografi på Internet.

Prefekt:

Urban Nuldén
Forskningsområden:

Interaktionsdesign
IT Management
IT och innovation
Kognitionsvetenskap
Kommunikation
Lärande
Samhällssäkerhet och krisberedskap
Visualisering
Licentiatexamina
Doktorsexamina

1 (varav 1 GU)
3 (varav 3 GU)

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
25 (varav 22 GU)
Refereegranskade konferensbidrag
33 (varav 21 GU)
Antal helårsstudenter

923
(varav 761 GU)

Antal anställda

107 (varav 68 GU)

Intäkter (mnkr)

118 (varav 79 GU)
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Vindkraftspark vid Lillegrund.
Foto: Lina Bertling.

Tillämpad mekanik
Prefekt:

Per Lövsund
Forskningsavdelningar:

Dynamik
Fordonssäkerhet
Fordonsteknik och autonoma system
Förbränning
Material- och beräkningsmekanik
Strömningslära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

12
11

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

78

Refereegranskade konferensbidrag

72

Sökta patent
Antal helårsstudenter

2
558

Antal anställda

167

Intäkter (mnkr)

178
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Vid Institutionen för tillämpad mekanik bedrivs ningen för strömningslära nya, effektivare
internationell spetsforskning, där hållbar ut och miljövänligare rutter som följer dagens
veckling löper som en röd tråd genom hela bullerrestriktioner.
verksamheten. Forskningen sker ofta i tätt
samarbete med nationella och internationella Vindkraftsforskning skapar
industriföretag och behandlar både grundläg nya förutsättningar
gande och tillämpade frågeställningar. Forsk Vindkraft är en stor global marknad, som växer
ningens bredd ger institutionen möjlighet att snabbt. Därigenom finns möjlighet att skapa
verka inom en rad områden. Institutionen är ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.
idag delaktig i fem av Chalmers åtta styrke Tillämpad mekanik är en av huvudaktörerna
områden. Nedan beskrivs två aktuella forsk inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum,
ningsprojekt för en hållbar samhällsutveckling som är tänkt att stärka den svenska kompe
inom styrkeområdena Transport och Energi. tensen inom området. Inom centrumet bidrar
Avdelningen för dynamik med sin kompetens
Samarbete för minskade
inom mekaniska system och strukturdyna
CO2-utläpp från flyget
mik, medan Avdelningen för strömningslära
Tillämpad mekanik har under 2010 bidragit bidrar med forskning som berör strömning
med flera framgångsrika forskningsinsatser kring rotorblad samt med att lägga grunden
inom styrkeområde Transport. Ett av dessa till Chalmers open source-kod FREEDYN,
projekt är GREEN CLIMB (Göteborg Re som utvecklats för systemsimulering. Tillsam
duction of aircraft Exhaust Emissions and mans kan man arbeta fram modeller för att
Noise during CLIMB), som syftar till att un kunna minimera energiförluster och optimera
dersöka möjligheterna för flygplan att flyga kostnaderna för tillverkning och underhåll.
mer direkta sträckor och på så sätt minska Därigenom bidrar institutionen på ett tydligt
koldioxidutsläppen. Dagens flygplansrutter sätt till utvecklingen av en ny generation
baseras på den nuvarande miljölagstiftningen, svenska vindkraftverk. Med den nya centrum
som i sin tur bygger på bulleregenskaper bildningen flyttas mycket av vindkraftskompe
för gammaldags flygplansteknik från 1970- tensen till Chalmers. Förutsättningar finns för
talet. Med nyare, tystare flygplansmotorer att Tillämpad mekanik och Chalmers ska bli
borde andra rutter vara möjliga. I samarbete ett nytt nav för vindkraftsforskning.
med flygplansindustrin undersöker nu Avdel
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Främre raden fr v Karin Markides, Jonas Otterheim, Tom Johnstone, Hans-Olov Olsson, Ann-Sofie Sandberg.
Bakre raden fr v Joakim Kalantari, Marie Wenander, Jan Lindér, Johan Persson, Peter Andrekson, Marianne Dicander Alexandersson,
Håkan Larsson, Gunilla Jönson, Mikael Bäckström, Anna Johansson, Alexander Westerling.

CHALMERS STYRELSE
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har följande ledamöter:
ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hans-Olov Olsson, direktör, styrelsens ordförande
Gunilla Jönson, professor, vice ordförande
Peter Andrekson, professor, fakultetsrådet
Mikael Bäckström, direktör
Marianne Dicander Alexandersson, direktör
Anna Johansson, biträdande kommunalråd
Tom Johnstone, direktör
Håkan Larsson, direktör
Jan Lindér, personalföreträdare SACO
Karin Markides, professor, rektor och verkställande direktör
Jonas Otterheim, teknolog, studentkårens ordförande
Johan Persson, personalföreträdare SEKO
Ann-Sofie Sandberg, professor, fakultetsrådets ordförande
Marie Wenander, personalföreträdare ST
Alexander Westerling, teknolog, studentkåren

Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO
Tomas Ohlson, teknolog, studentkåren
Jean-Marc Orliaguet, personalföreträdare ST
Marja Vallin, personalföreträdare SEKO
Sekreterare

Ewa Cederheim-Wäingelin, rektors sekreterare

Ledamot med närvaro- och yttranderätt

Joakim Kalantari, doktorand, doktorandsektionens ordförande

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter AB

AB Chalmersska
Huset
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Chalmers Professional
Education AB

AB Chalmersinvest

Encubator
Holding AB

IT-universitetet
i Göteborg AB

Chalmers
Intellectual Property
Rights AB

Chalmers Capital AB

ÅRSREDOVISNING
Chalmers tekniska högskola AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB, org.nr 556479-5598, får härmed
avge årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2010.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden

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

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

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB samt dotter- och
dotterdotterbolag enligt koncernstruktur,
se 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 schemat på föregående sida
visas endast dotter- och dotterdotterbolag,
då dotterdotterdotterbolag bedöms vara av
ringa betydelse ur koncernperspektiv.
Verksamheten i dotterbolagen

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 tagens förmåga att genomföra omfattande
tekniska högskolas räkning på ett kostnads- affärsförnyelse och organisationsutveckling.
effektivt sätt. Koncernen ska även förvärva, Under 2010 överfördes verksamheterna
äga, förvalta och utveckla studentbostäder Industrihögskolan och Träffpunkt Sjöfart
på campus Johanneberg, samt tillhandahålla från moderbolaget till CHAMPS och bolatjänster och nyttigheter knutna till lokalförsörj- get bytte namn till Chalmers Professional
ningen. Verksamhetsåret 2010 har präglats Education AB.
av ett intensivt arbete med att hantera moChalmers Capital ABs verksamhet är att
derbolagets expansionsbehov av lokaler som bedriva förmögenhetsförvaltning.
huvudsakligen har omfattat utvecklingen på
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
campus Johanneberg samt nybyggnations- bolag, vars syfte är att skydda domännamnet
projektet Kuggen på campus Lindholmen.
IT-universitetet.
AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg Investeringar
identifiera FoU-resultat som kan komma till Koncernens investeringar i tillgångar som
nytta i samhället i form av groddföretag med tagits i bruk har under året uppgått till 123
tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar (134) mnkr. Därav utgör byggnader och
vid företagens bildande, ställer initialfinan- mark 19 (14) mnkr, investering i lokalanpasssiering till förfogande och engagerar sig ning 7 (7) mnkr, maskiner och inventarier
tillsammans med upphovsmän och entre- 97 (113) mnkr.
prenörer i företagens utveckling med sikte
på god värdetillväxt. Under 2010 har man Finansiell ställning och likviditet
fortsatt arbeta med att konsolidera verk- Koncernens likvida medel inklusive finansamheten och nyinvesteringarna har enbart siella placeringar uppgår vid årets slut till
varit inriktade på företag och projekt från 1 288 (853) mnkr. Koncernens likviditet
moderbolagets entreprenörsutbildningar.
uppgår till 172 % (165 %) och soliditeten
Chalmers Professional Education AB uppgår till 10 % (9 %).
ska marknadsföra, försälja, utveckla och
genomföra uppdragsutbildning i anslutning Kassaflödesanalys
till Chalmers styrkeområden samt kom- Koncernens kassaflöde från den löpanpetensutvecklingsprogram för industriellt de verksamheten uppgick för 2010 till
verksamma ledare och chefer. Syftet med 610 (385) mnkr. Årets totala kassaflöde för
bolagets program är att bidra till kundföre- året uppgick till 435 (184) mnkr.

Översikt över koncernens resultat och ställning
2010

2009

2008

2007

2006

2 906

2 781

2 456

2 334

2 285

Resultat efter finansiella poster

150

164

–333

116

34

Eget kapital

611

490

359

316

221

Belopp i mnkr

Rörelseintäkter

Balansomslutning

5 916

5 504

5 306

4 930

4 692

Medelantal anställda

2 436

2 259

2 178

2 185

2 241

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

Resultat efter finansiella poster

2010

2009

2010

2009

Chalmers tekniska högskola AB

2 777 744

2 609 923

120 793

129 901

Koncernen Chalmersfastigheter

35 517

Belopp i tkr

471 346

482 599

30 543

Koncernen Chalmersinvest

25 496

19 156

–1 648

–331

Chalmers Professional Education AB

26 802

17 239

–122

–876

Chalmers Capital AB

0

0

–4

–15

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0

0

–5
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Träffpunkt Sjöfart har överlåtits till dotterbolaget CHAMPS som i samband med detta
också bytte namn till Chalmers Professional
Education AB.
Chalmers har fått i uppdrag från regerModerbolaget
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) ingen att bygga upp ett av åtta innovabedriver utbildning och forskning inom arki tionskontor i Sverige, vilket under 2010
tektur, naturvetenskap och teknik. Den del startade med Innovationskontor Väst. Uppav verksamheten som är finansierad av giften innebär att ge stöd och rådgivning i
svenska staten är reglerad i ett ramavtal frågor kring innovation och nyttiggörande
mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers av forskningsresultat.
tekniska högskola och Chalmers tekniska
Under året har Chalmers påbörjat ett
högskola AB som gäller till år 2024. Utöver samarbete med Göteborgs stad, Akadedetta har Chalmers tekniska högskola AB miska hus och dotterbolaget Chalmersfasoch svenska staten för 2010 slutit ett ett- tigheter för att utveckla en modern Science
årigt avtal som reglerar högskolans rätt till Park-miljö på Campus Johanneberg, vilket
ersättning, återrapporteringskrav till staten bl a omfattar projekt samhällsbyggnad. På
samt uppdrag att bedriva grundläggande campus Lindholmen fortsätter byggnatiohögskoleutbildning, forskarutbildning och nen av Kuggen som ska stå klar 2011. Kuggen ska binda samman akademins lokaler
forskning.
med näringslivet inom Lindhomen Science
Väsentliga händelser under
Park och på så sätt bli en symbol för samverkan och interaktion.
räkenskapsåret
Chalmers har under de senaste åren haft en
positiv ekonomisk utveckling. Föregående år Resultat och lönsamhet
fattade regeringen beslut om tilldelning av Resultatet för Chalmers tekniska högskola
strategiska forskningsmedel till universitet AB uppgår efter finansiella poster till 121
och högskolor, vilket för Chalmers innebär (130) mnkr, uppgifter inom parantes avser
700 mnkr åren 2010–2014. Fem styrkeom- föregående år. Intäkterna har ökat vilket
råden fick statliga forskningsmedel; energi, skapat utrymme för ökad verksamhet, viltransport, materialvetenskap, produktion ket dock tar tid att bygga upp och som då
och nanovetenskap. 2010 var det första året innebär en fördröjning på kostnadssidan.
med styrkeområden på Chalmers.
I synnerhet tar rekrytering av akademisk
Under året har Chalmers professionella personal lång tid. Resultatminskningen om
utbildningar samordnats, vilket inneburit 9 mnkr jämfört med föregående år beror
att verksamheterna Industrihögskolan och främst på lägre pensionskostnader, lägre
Händelser efter bokslutsdagen

Inga västentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera.

Översikt över moderbolagets resultat och ställning
Belopp i mnkr

Rörelseintäkter

2010

2009

2008

2007

2006

2 778

2 610

2 305

2 173

2 136

Resultat efter finansiella poster

121

130

–353

87

29

Eget kapital

586

465

335

288

201

Balansomslutning

3 410

3 102

2 817

2 593

2 328

Medelantal anställda

2 391

2 222

2 145

2 155

2 214

Rörelsens intäkter
Belopp i mnkr

Departementsmedel

2010

2009

2008

2007

1 409

1 333

1 190

1 121

Övriga statliga bidrag och uppdrag

609

560

489

435

Bidrag och uppdrag från företag m fl

334

311

273

242

93

96

77

104

134

126

102

98

56

83

92

85

Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Summa intäkter

143

101

82

88

2 778

2 610

2 305

2 173

Rörelsens kostnader
Belopp i mnkr

Personalkostnader

2010

2009

2008

2007

1 490

1 464

1 310

1 196

Lokalkostnader

401

357

336

323

Övriga externa kostnader

622

581

500

459

Avskrivningar

107

103

107

105

–

–

3991

–

2 620

2 505

2 652

2 084

Jämförelsestörande post
Summa kostnader

1 Jämförelsestörande post i ökad pensionsskuld pga Finansinspektionens ändrade försäkringstekniska
beräkningsgrunder.
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finansiella intäkter och fler studenter än vad
anslaget från staten ersätter.
Under 2010 har Chalmers haft fler studerande än vad staten ger ersättning för,
vilket var planerat. Även föregående år var
antalet studerande fler än vad som rymdes
inom den maximala årliga ersättningen från
staten (takbeloppet). Under 2009 fanns
sparat anslag om 63 mnkr från tidigare år
att ta i anspråk, vilket användes i sin helhet.
Från 2010 finns prestationer om 32 mnkr
som inte har rymts i ersättningen från staten.
Dessa prestationer får sparas till kommande
år och då ge ersättning, under förutsättning
att Chalmers inte når upp till takbeloppet.
I resultatet ingår reservering för befarade
förlustrisker om 5 (5) mnkr.
Finansnettot uppgår till –37 (25) mnkr.
Enligt god redovisningssed redovisas en
del av pensionskostnaden som en finansiell
kostnad istället för personalkostnad. För år
2010 uppgår denna del till 60 (43) mnkr, en
ökning med 17 mnkr. Finansiella intäkter
har minskat med 41 mnkr beroende på
förändrade räntevillkor och lägre avkastning
på övriga placeringar.
Rörelsens intäkter

Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 2 778 mnkr, vilket innebär en
ökning med 168 mnkr (6 %) jämfört med
föregående år och har inneburit ökade intäkter från de flesta finansiärer.
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer
enligt följande. Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 125 mnkr (7 %), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet
för utbildning och forskning har ökat med
76 mnkr (6 %). Av ökningen utgör statens
satsning på strategiska forskningsområden
69 mnkr. Intäkter från Vetenskapsrådet har
ökat med 14 mnkr (7 %), från Formas med
9 mnkr (36 %) och från Tillväxtverket med
5 mnkr. Intäkter från Vinnova har minskat
med 12 mnkr (–8 %) och övriga statliga
intäkter har ökat med 33 mnkr (17 %).
Avseende övriga intäkter består ökningen
42 mnkr (42 %) till största del av uthyrning
av lokaler till Göteborgs universitet.
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 620
(2 505) mnkr, en ökning med 115 mnkr (5 %)
jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med
26 mnkr (2 %) jämfört med föregående
år. Medelantalet anställda har ökat med
169, vilket har ökat lönekostnaderna med
96 mnkr. Den finansiella delen av pensionskostnaden har ökat med 17 mnkr och
därmed minskat personalkostnaderna. Där
utöver har pensionskostnaderna minskat

med 82 mnkr, vilket beror på ränteförändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden samt en
negativ indexering.
Övriga personalkostnader har ökat med
29 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 44 mnkr
(12 %), vilket främst beror på att lokalhyror
för Göteborgs universitets verksamhet på
Chalmers campus från år 2010 ingår i hyres
debiteringen från Chalmersfastigheter AB.
Detta har också medfört ökade intäkter.
Övriga externa kostnader har ökat med
41 mnkr (7 %). Av ökningen utgör lämnade
bidrag 13 mnkr, som främst avser samarbete
i strategiska satsningsprojekt med andra
universitet. Resterande ökning beror huvud
sakligen på ökade kostnader föranledd av
ökad verksamhet i forskningsprojekt.
Investeringar

Chalmers investeringar i anläggningstillgångar exklusive finansiella anläggningstillgångar uppgår till 92 (112) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet

Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 1 267
(845) mnkr. Därutöver finns utlåning till moderstiftelsen genom reverser som uppgår till
1 040 (1 040) mnkr vid årets slut. Chalmers
har en beviljad, men ej utnyttjad checkkredit
om 50 mnkr. Chalmers likviditet uppgår till
182 % (175 %) och soliditeten uppgår till
17 % (15 %).
Kassaflödesanalys

Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2010 till 516
(302) mnkr. Årets totala kassaflöde för året
uppgick till 422 (190) mnkr.
Framtida utveckling

Ett antal stora fleråriga forskningsanslag
har tilldelats Chalmers, bl a totalt 700 mnkr
i fakultetsmedel under 5 år från regeringens

satsning på strategisk forskning. För pe- ämnen från Statens kärnkraftsinspektion
rioden 2011–2015 bedöms utvecklingen enligt 5 § i lagen om kärnteknisk verksamhet
bli fortsatt gynnsam. De satsningar som SFS 1984:3 (SKI-nr 2006/1166).
regeringen gjort i forskningspropositionen,
Chalmers bedriver anmälningspliktig
som totalt uppgår till 5 mdkr nationellt i verksamhet med genetiskt modifierade
nivåhöjning av forskningsmedel under perio- mikroorganismer (GMM) enligt Arbetsmilden 2010–2014, innebär både en markant jöverkets författningssamling AFS 2005:1.
förstärkning av Chalmers fakultetsmedel Tillstånd från Jordbruksverket finns för
samt ökade möjligheter att attrahera bidrag nematoder (rundmaskar) enligt SJVFS
från statliga forskningsmyndigheter. De 1995:33. Institutionerna för kemi- och bioökade satsningar som görs inom EUs forsk- teknik, energi och miljö, mikroteknologi och
ningsprogram innebär goda möjligheter till nanovetenskap, material- och tillverkningsökad finansiering från EU. Möjligheterna till teknik, produkt- och produktionsutveckling,
ökade bidrag från näringsliv och offentlig teknisk fysik samt tillämpad mekanik har
sektor är också goda, bl a via de långsiktigt tillstånd för hantering av brandfarliga varor
strategiska avtal som redan ingåtts eller pla- från Stadsbyggnadskontoret enligt Sprängneras ingås de närmsta åren. Intäkterna från ämnesinspektionens författningssamling,
regeringen för Chalmers grundutbildnings- SÄIFS 1995:3.
uppdrag kommer att minska de närmsta
Enstaka avdelningar vid Institutionen
åren som en följd av införandet av avgifter för kemi och bioteknik har tillstånd dels
för studenter utanför EES-området. För 2011 från Arbetsmiljöverket att använda vissa
blir den ekonomiska effekten relativt liten. tillståndspliktiga ämnen enligt AFS 2005:17,
Utvecklingen för de därpå kommande åren dels från Läkemedelsverket för kontrolär osäker, främst beroende på hur många lerade ämnen enligt Europeiska unionens
betalande utländska studenter som väljer råds förordningar (EG) nr 273/2004 och
att studera vid Chalmers. Sammanvägt 111/2005.
bedöms den ekonomiska utvecklingen 2011
och de närmsta åren därefter bli fortsatt Händelser efter bokslutsdagen
positiv för Chalmers.
Inga västentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera.
Miljöinformation

Chalmers verksamhet är anmälningspliktig Förslag till vinstdisposition
enligt 9 kap i Miljöbalken eftersom Chal- Till årsstämmans förfogande står enligt
mers har kemiska laboratorier med en total balansräkningen:
Belopp i kronor
golvyta som överskrider 5000 m2 och ett
314 846 316
förbränningslaboratorium med provbänkar Balanserat resultat
Årets resultat
120 793 349
för motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verk- Summa disponibla medel 435 639 665
samhet med joniserande strålning från
Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20 § Styrelsen och verkställande direktören föreStrålskyddslagen 1998:220. Tillståndet slår att de disponibla medlen, 435 639 665
tillåter i princip arbete med alla typer av kronor, överföres i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat
strålkällor och fasta installationer som t ex
röntgenutrustningar. Avdelningen för Kärn- och ställning per 31 december 2010 framkemi vid Institutionen för Kemi- och bioteknik går av följande resultat- och balansräkningar
har också tillstånd att arbeta med kärn- med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

Koncernen
2010

2009

Moderbolaget
2010

2009

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1, 2

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2 856 145

2 766 155

2 738 370

50 096

14 455

39 374

2 605 665
4 258

2 906 241

2 780 610

2 777 744

2 609 923

–1 526 060

–1 495 720

–1 489 964

–1 463 815

–386 900

–294 715

–401 371

–357 201
–580 621

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

3

Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

4

–561 021

–600 182

–621 616

Avskrivningar av anläggningstillgångar

5

–151 636

–148 980

–107 288

–103 343

–2 625 617

–2 539 597

–2 620 239

–2 504 980

280 624

241 013

157 505

104 943

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

6

Resultat från andelar i intresseföretag

1 890

1 977

–

–

23 703

64 713

23 640

64 552

Räntekostnader och liknande poster

–156 656

–143 511

–60 352

–39 594

Resultat efter finansiella poster

149 562

164 192

120 793

129 901

Ränteintäkter och liknande poster

Skatt på årets resultat

0

0

–

–

–7 981

–8 991

–

–

Minoritetsandel i resultatet

–21 021

–23 672

–

–

Årets resultat

120 559

131 529

120 793

129 901

Uppskjuten skatt
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7

Balansräkning
Belopp i tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning

Not

Moderbolaget
31.12.2010
31.12.2009

8

1 465
1 465

2 628
2 628

0
0

0
0

9
10
11
12

2 302 712
42 552
466 503
112 991

2 322 916
46 354
479 439
21 734

–
13 706
453 178
–

–
19 691
466 678
–

2 924 758

2 870 443

466 884

486 369

–
29 927
32 469
62 396

–
28 072
31 306
59 378

47 450
50
4
47 504

45 450
0
4
45 454

2 988 619

2 932 449

514 388

531 823

3 913

4 583

3 913

4 583

3 913

4 583

3 913

4 583

82 140
1 177 504
295
–
1
28 712
83 874
1 372 526

81 166
1 258 075
0
–
0
38 920
58 169

71 235
1 176 716
107
82 601
–
28 712
52 682

74 131
1 257 288
74
69 153
–
38 920
55 243

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Koncernen
31.12.2010
31.12.2009

13
14

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Förskott till leverantör
Summa varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

1 436 330

1 412 053

1 494 809

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
15

263 245

277 546

213 109

226 214

Kortfristiga placeringar

16

1 071 767

526 380

1 071 092

525 719

Kassa och bank

17

216 136

326 320

195 693

319 115

Summa omsättningstillgångar

2 927 587

2 571 159

2 895 859

2 570 440

Summa tillgångar

5 916 206

5 503 608

3 410 248

3 102 263

150 000
1 577

150 000
1 576

150 000
500

150 000
500

151 577

151 576

150 500

150 500

338 695
120 559

207 168
131 529

314 846
120 793

184 945
129 901

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond

18

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

459 253

338 697

435 640

314 846

Summa eget kapital

Summa fritt eget kapital

610 830

490 274

586 140

465 346

Minoritetsintresse

132 581

111 310

–

–

1 241 678
45 798
3 136

1 173 446
37 834
2 038

1 227 978
–
3 136

1 161 012
–
2 038

1 290 612

1 213 318

1 231 114

1 163 050

75 109
1 237 953
–
863 418

36 225
1 234 703
–
864 093

–
–
2 000
–

–
–
3 000
–

2 176 480

2 135 021

2 000

3 000

153 642
0
1 277
108 277

121 802
66
8
151 224

101 978
–
–
89 356

100 794
–
–
128 305

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

19

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till dotterföretag
Skuld till moderstiftelse

20

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

21

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

22
23

263 196

273 100

191 334

229 099

1 442 507

1 280 586

1 399 660

1 241 768

5 916 206

5 503 608

3 410 248

3 102 263

1 418 325
30 253

1 419 852
24 010

Inga
23 453

Inga
21 976
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Kassaflödesanalys (tkr)
Belopp i tkr

Not

Koncernen
2010

2009

Moderbolaget
2010

2009

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

280 624

241 213

157 505

104 943

Avskrivningar

151 636

148 980

107 288

103 343

4 389

71 469

5 199

66 283

62 064

59 776

60 111

33 882

–91 443

–105 924

–789

2 863

0

377

–

–

407 270

415 891

329 314

311 314

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av kundfordringar
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar
Ökning av leverantörsskulder
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

24

–974

4 024

2 896

–1 021

50 168

–75 832

64 053

–61 210
25 488

31 840

24 873

1 185

122 099

15 934

118 105

26 960

610 403

384 890

515 553

301 531

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i andelar i intresseföretag
Uttag intressebolag
Placeringar övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–219

–1 864

–

–

–218 989

–149 696

–91 800

–111 591

4 309

885

248

521

–1 434

–2 121

–50

0

1 977

1 838

–

–

–5 984

–4 137

–

–

2 948

1 591

–

–

–217 392

–153 504

–91 602

–111 070

Finansieringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott

0

0

–2 000

0

42 617

1 000

–

–

250

0

–

–

–675

–48 241

–

–

42 192

–47 241

–2 000

0

Årets kassaflöde

435 203

184 145

421 951

190 461

Likvida medel vid årets början

852 700

668 555

844 834

654 373

1 287 903

852 700

1 266 785

844 834

Upptagna lån
Tillskott från minoritet
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.
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 ska 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.
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
Tillgångarna redovisas i enlighet med RR 15, Immateriella anläggningstillgångar.
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 år
Laboratorieutrustning ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 år
Datorutrustning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 år
Kontorsutrustning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 år
Transportmedel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 år
Möbler och inredning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Övrigt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Nätverk������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Byggnadsinventarier����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 år
Investering i lokalanpassning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15–37 år
Byggnader����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 år
Markanläggningar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 år
Goodwill��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 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 PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv.
En förutsättning för denna kreditförsäkring är att Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ett borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti 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 dotterbolag har under året skett till
ett värde om 385 (344) mnkr respektive 9 (5) mnkr. Av inköpen utgör 362 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 ska verksamheten vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i
Chalmers årsredovisning. Intäkter och kostnader fördelar sig enligt följande
avseende 2010, föregående verksamhetsår 2009 inom parentes:
Onsala rymdobservatorium

Intäkter

Kostnader

54 116
(49 644)

53 017
(49 107)

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 212 (203) mnkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers (moderbolaget) huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning
och uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden
enligt följande avseende 2010, föregående verksamhetsår 2009 inom parentes.
Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.
Intäkter inkl. Kostnader inkl.
fin. intäkter
fin. kostnader

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning

850 445
(880 596)
24 346
(30 734)
1 797 764
(1 620 545)
128 829
(139 733)

818 000
(806 279)
23 410
(32 431)
1 711 043
(1 564 598)
128 138
(138 398)
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Not 3

Personal

GrundUppsägn.tid/
lön/
antal mån.
styrelsePensions
avgångs
arvode Förmåner kostnad
vederlag

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2010
Antal
Andel
anställda kvinnor %

Koncernen

2009
Antal
Andel
anställda kvinnor %

Moderbolaget
Koncernen Chalmersfastigheter
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

2 391
23
7
15
0
0

35
43
29
47
0
0

2 222
23
6
8
0
0

35
43
33
50
0
0

Koncernen totalt

2 436

35

2 259

35

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2010
Koncernen

Styrelsen
Ledningen

2009

Totalt

Andel
kvinnor %

Totalt

Andel
kvinnor %

67
42

31
31

66
37

30
32

15
26

40
38

14
25

36
36

Moderbolaget

Styrelsen
Ledningen

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2010

Moderbolaget
(varav pensionskostnader)1
Koncernen Chalmersfastigheter
(varav pensionskostnader)2
Koncernen Chalmersinvest
(varav pensionskostnader)3
Chalmers Professional
Education AB
(varav pensionskostnader)4
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

2009

Löner
och andra
ersättningar

Löner
Sociala
och andra
kostnader ersättningar

989 738

904 343

449 237
(148 432)
12 023
6 197
(1 879)
5 198
2 097
(544)
6 382

1 013 341

505 482
(231 349)
11 120
6 764
(2 479)
4 380
1 879
(531)

3 538
(1 542)
0
0

4 529

461 069
(152 397)

924 372

0
0

Sociala
kostnader

2 427
(999)
0
0

0
0

516 552
(235 358)

1 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/VD följer dessa samma pensionsplan
som för övriga anställda i bolaget men för rektor/VD finns en extra premie för den kompletterande ålderspensionen. Vid uppsägning från högskolans sida äger rektor/VD rätt
att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/VD.
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.
3 Moderbolaget har tecknat avtal med VD om avgångsvederlag innebärande att en
ersättning motsvarande 18 månadslöner ska utgå vid uppsägning från bolagets sida.
Någon arbetsplikt föreligger ej.
4 VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande 6
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

3 577
(0)
1 335
(0)
2 080
(0)

986 161

875
(0)
0
0

5 507

Koncernen totalt
(varav tantiem o d)

7 867
(0)

1 005 474

3 118

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

0
0
1 544
1 106
982

0
0
231
42
75

0
0
893
329
268

–
–
0 / 24
6/0
3/0

796
901

0
0

23
325

3/0
6/0

47
1 007
77
939
899

0
0
0
0
0

0
523
17
435
249

–
6/0
6/0
6/0
6/0

Chalmersfastigheter AB
Lennart Hedström, VD

1 134

60

412

0 / 24

AB Chalmersinvest
Ingvar Andersson, VD

1 024

35

220

6 / 18

6/6

Chalmers Professional
Education AB
Mikael Weimarck, VD
Summa

834

45

256

11 945

488

3 950

1 Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i ledningen. Det omfattar personer i ledningsgrupper eller liknande organ eller chefer som
är direkt underställda den verkställande direktören. I grundlön/styrelsearvode ingår
utbetalda löner inkl. semestertillägg samt utbetalda styrelsearvoden.

Sjukfrånvaro i koncernen
Sjukfrånvaro i procent av totalt sammanlagd ordinarie arbetstid 2010 (2009)
Totalt %

0,43 (0,76)
1,40 (1,48)
1,63 (2,05)

Övriga
anställda

Totalt

2,20 (2,54)

0,77 (0,99)

1,27 (1,53)

3 308
(0)
1 321
(0)
2 100
(0)

901 035

Sjukfrånvaro för sjukskrivna i mer än 60 dagar i procent av totalt sammanlagd
ordinarie arbetstid 2010 (2009)

1 094
(0)
0
0

3 435

7 823
(0)

916 549

9 799
2 280

0
0

GrundUppsägn.tid/
lön/
antal mån.
styrelsePensions
avgångs
arvode Förmåner kostnad
vederlag
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0
26
26
26
0
4

Män %

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 20101

Chalmers tekniska högskola AB
Hans-Olov Olsson, styrelsens ordf.
Gunilla Jönson, styrelsens vice ordf.
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Marianne Dicander-Alexandersson,
styrelseledamot
Anna Johansson, styrelseledamot
fr o m 100617
Tom Johnstone, styrelseledamot
Håkan Larsson, styrelseledamot

–
–
–

0,22 (0,53)
0,91 (1,07)
0,97 (1,17)

Styrelsen
och VD

10 688

0
0
0

Kvinnor %

2009

Moderbolaget
(varav tantiem o d)
Koncernen Chalmersfastigheter
(varav tantiem o d)
Koncernen Chalmersinvest
(varav tantiem o d)
Chalmers Professional
Education AB
(varav tantiem o d)
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

0
0
0

0,95 (1,38)
2,19 (2,14)
2,98 (3,83)

2010

Övriga
anställda

0
26
19

19–29
30–49
50–

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda
Styrelsen
och VD

Viktor Andersson, styrelseledamot
t o m 100617
Peter Andrekson, styrelseledamot
Jan Lindér, styrelseledamot
Jonas Otterheim, styrelseledamot
fr o m 100617
Johan Persson, styrelseledamot
Ann-Sofie Sandberg, styrelseledamot
Marie Wenander, styrelseledamot
Alexander Westerling, styrelseledamot
Hans-Olof Andrén, styrelsesuppleant
Tomas Ohlson, styrelsesuppleant
fr o m 100617
Jean-Marc Orliaguet, styrelsesupp
leant fr o m 100617
Annika Palmdin, styrelsesuppleant
t o m 100617
Clara Tholin, styrelsesuppleant
t o m 100617
Marja Vallin, styrelsesuppleant
Karin Markides, rektor/VD
Stefan Bengtsson, prorektor/vice VD
Eva Lejdbrandt, adm. direktör
Ann-Marie Hermansson, vicerektor
fr o m 100201
Alf-Erik Almstedt, vicerektor
Lisbeth Birgersson, vicerektor
t o m 100131
Johan Carlsten, vicerektor
Anna Dubois, vicerektor t o m 100131
Sven Engström, vicerektor
John Holmberg, vicerektor

200
78
55

0
0
0

0
0
0

–
–
–

55

0

0

–

30
55
55

0
0
0

0
0
0

–
–
–

Åldersfördelning

Åldersfördelning

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

0,31 (0,38)
1,27 (0,96)
1,22 (1,61)

0,00 (0,24)
0,44 (0,47)
0,35 (0,52)

0,09 (0,28)
0,76 (0,66)
0,63 (0,88)

Totalt

1,10 (1,07)

0,31 (0,44)

0,59 (0,66)

2010

2009

1 229
775
101
992

1 186
1 066
94
1 184

Not 4

Revisionsarvoden

Koncernen

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag1
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Moderbolaget

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag1
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
1 Huvudsakligen revision av EU-finansierade projekt.

90

229

2010

2009

907
647
101
857

876
1 066
94
976

90

229

Not 5	Årets avskrivningar

Not 9
2010

2009

Immateriella tillgångar
Maskiner och inventarier
Lokalanpassning
Byggnader och mark

461
109 152
6 798
35 225

0
106 958
6 215
35 807

Summa

151 636

148 980

2010

2009

Immateriella tillgångar
Maskiner och inventarier
Lokalanpassning

0
104 888
2 400

0
100 899
2 444

Summa

107 288

103 343

Koncernen

Moderbolaget

Byggnader och mark
2010

2009

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar

2 553 214
18 850
–3 829

2 610 357
13 720
–70 863

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 568 235

2 553 214

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

–230 298
0
–35 225

–203 173
8 682
–35 807

Utgående ackumulerade avskrivningar

–265 523

–230 298

Koncernen

Utgående redovisat restvärde

2 302 712

2 322 916

Skattemässigt restvärde

2 050 500

2 104 595

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 148 734 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och
har därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

Not 6	Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande poster
2010

2009

Andelar i intresseföretag
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

1 890
14 777
15 131
0
–6 890
685

1 977
46 800
11 253
4 886
0
1 774

Summa

25 593

66 690

2010

2009

14 777
15 131
0
–6 890
622

46 800
11 253
4 886
0
1 613

Koncernen

Moderbolaget

Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga
Summa

23 640

64 552

Räntekostnader och liknande poster
Koncernen

Räntekostnader koncernföretag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2010

2009

52 429
60 053
44 174

56 342
43 612
43 557

156 656

143 511

Not 10 Investering i lokalanpassning
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

82 385

85 529

–39 175
–6 798
6 140

–33 706
–6 215
746

Utgående ackumulerade avskrivningar

–39 833

–39 175

42 552

46 354

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

2010

2009

Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar/försäljningar

48 994
–9 725

48 994
         0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

39 269

48 994

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–29 303
–2 400
  6 140

–26 859
–2 444
         0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–25 563

–29 303

13 706

19 691

Moderbolaget

2010

2009

59 725
627
0

43 256
0
–3 662

Utgående redovisat restvärde

Summa

60 352

39 594

Not 11 Maskiner och inventarier
Koncernen

Not 7

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 26,3 % av bland annat årets förbrukade
underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar. Chalmers Professional
Education AB redovisar obeskattade reserver varav uppskjuten skatt utgör 199
(231) tkr. För AB Chalmersinvest redovisas en uppskjuten skatt med 2 (6) tkr.

Not 8

2010

2009

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljning

4 545
219
–921

16 870
1 864
–14 189

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 843

4 545

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–1 917
–461
0

–15 322
0
13 405

Utgående ackumulerade avskrivningar

–2 378

–1 917

Koncernen

Utgående redovisat restvärde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 465
2010

1 917
0
0  

2 628
2009

15 907
0
–13 990

1 917

1 917

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–1 917
0
0

–15 229
0
13 312

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 917  

–1 917  

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

2010

2009

1 622 209
96 845
–46 468

1 572 271
113 452
–63 514

1 672 586

1 622 209

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–1 142 770
–109 152
45 839

–1 098 752
–106 958
62 940

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 206 083

–1 142 770

466 503

479 439

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående redovisat restvärde

Immateriella tillgångar

2009

79 216
7 059
–746

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Justering räntor

Moderbolaget

2010

85 529
6 581
–9 725

2010

2009

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 549 371
91 801
–45 868

1 500 782
111 591
–63 002

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 595 304

1 549 371

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–1 082 693
–104 888
45 455

–1 044 491
–100 899
62 697

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 142 126

–1 082 693

453 178

466 678

Moderbolaget

Utgående redovisat restvärde

Not 12 Pågående nyanläggningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2010

2009

21 734
96 713
–5 456

8 216
15 465
–1 947

112 991

21 734
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Not 13 Andelar i koncernföretag
Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott, villkorat

2010

2009

45 450
2 000

45 450
0

47 450

45 450

Eget kapital

Årets resultat

Utgående bokfört värde

Kapitalandel % Rösträttsandel %

Antal andelar

Bokfört värde

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB1
AB Chalmersska Huset
AB Chalmersinvest
Chalmers Intellectual Property Rights AB
Encubator Holding AB
Chalmers Professional Education AB

983

–4

100

100

1 000

1 000

145 920

22 526

10
100

52,6
100

2 500
2 300

3 000
0

46 507

–2 392

100
100
100

100
100
100

115 000
1 000
1 000

37 350
540 000
1 649 000
6 000

9 408

0

100

100

400

93

0

100

100

1 000

IT-universitetet i Göteborg AB
Summa

100
47 450

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.

Dotter- och dotterdotterbolagens organisationsnummer och säte
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska Huset
AB Chalmersinvest
Chalmers Intellectual Property Rights AB
Encubator Holding AB
Chalmers Professional Education AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Organisationsnummer

Säte

556570-6636
556487-9764
556547-8996
556275-3193
556661-9176
556512-5860
556634-5996
556605-9704

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

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

Not 14 Andelar i intresseföretag
Eget kapital

Årets resultat

100

0

50,0

381
90 033

65
9 544

20
19,8

746
5 474
478

–872
–2 500
–1 383

290
8

–104
–3

9 431

65
9 511

Chalmers tekniska högskola AB
Active Safe Test Arena AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Koncernen Chalmersinvest1
Acosense AB
Alfasensor AB
Appeartex AB
Arterion AB
Cereduce AB
Ecoera AB
Hyron Biomedical AB
Ideelic AB
Minalyze AB
Nanoxis AB
Nanoxis AB konvertibler
Nanoxis AB optioner
Nimbell AB
Re 8 Bioplastics AB
Vehicle Communic ations Sweden AB
Nedskrivningar

Kapitalandel % Rösträttsandel %

500

50

200

20
17 921
280
3 792
2 251
1 071
174
175
176
182
300
3 483
1 000
23
20
391
4 141
–5 523

–7 701

22,4
38,1
21,0
23,4
21,2
20,5
23,5
20,0
20,0
26,8

30 000
725 133
195 050
40 938
24 250
20 500
24 693
20 000
10 000
439 254

–135
950

20,0
47,3
20,6

20,0
47,3
20,6

2 000
52 080
46 783

Summa

29 927

Intresseföretagens organisationsnummer och säte
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Bokfört värde

22,4
38,1
21,0
23,4
21,2
20,5
23,5
20,0
20,0
26,8

1 Uppgift om eget kapital och årets resultat avser år 2009. Där uppgift saknas är företagen nystartade under 2010.

Acosense AB
Active Safe Test Arena AB
Alfasensor AB
Appeartex AB
Arterion AB
Cereduce AB
Ecoera AB
Hyron Biomedical AB
Ideelic AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Minalyze AB
Nanoxis AB
Nimbell AB
Re 8 Bioplastics AB
Vehicle Communications Sweden AB

50,0

Antal andelar

Organisationsnummer

Säte

556790-4981
556802-4946
556619-4840
556642-7109
556719-4880
556802-9895
556719-4922
556731-1013
556790-4387
556658-6730
969704-9451
556815-0501
556595-2404
556830-8893
556752-4714
556614-1205

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Lidköping
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 15	Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Not 20 Långfristiga skulder
2009

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

181 131
45 547
11
36 556

197 341
44 933
0
35 272

Summa

263 245

277 546

2010

2009

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

181 131
3 354
0
28 624

197 341
3 395
0
25 478

Summa

213 109

226 214

Moderbolaget

2010

2009

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

2 065 452

2 025 343

111 028

109 678

Summa

2 176 480

2 135 021

Koncernen
2010

Koncernen

I moderbolaget finns inga långfristiga skulder.
I dotterbolaget Chalmersfastigheter AB sker finansieringen av verksamheten
genom bankupplåning, förlagslån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
samt övriga lån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Finansieringen från
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola sker genom förlagslånet om 725 mnkr
med förfall 2014-12-31 samt övriga lån om 138,4 mnkr med förfall med början
2011-12-31. Bolaget har kreditramavtal med bank om totalt 1 402 mnkr, varav
outnyttjade kreditlöften och outnyttjad del av checkkrediten uppgår till 99,9
mnkr. Båda kreditramavtalen förfaller 2014-12-31.
Övriga långfristiga skulder, 11 mnkr, avser skulder i dotterbolagskoncernen
Chalmersinvest AB och utgörs till stor del av lån kopplade till aktieinnehav i
enskilda bolag eller i grupper av bolag.

Not 16	Kortfristiga placeringar
2010

2009

527 874
2 721 617
–2 169 354
1 071 767
–8 370

405 143
281 858
–165 579
527 874
6 452

Koncernen

Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2010

2009

527 212
2 721 617
–2 169 354
1 071 092
–8 383

404 547
281 858
–165 579
527 212
6 386

Moderbolaget

Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

Not 21	Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Koncernen

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

Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster

Not 17	Kassa och bank
Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 50 mnkr.

Summa

2010

2009

965 039
121 865
22 830
28 481
34 378
269 914

851 145
117 107
13 728
24 960
48 403
225 243

1 442 507

1 280 586

2010

2009

965 039
120 394
27 388
34 272
252 567

851 145
116 136
24 048
48 104
202 335

1 399 660

1 241 768

Not 18 Eget kapital
Koncernen

Bundet eget kapital
Aktie
Reservkapital
fond

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

150 000

Belopp vid årets utgång

150 000

Moderbolaget

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat

1 576

207 168
131 529

2

–2

1 577

338 695

Bundet eget kapital
Aktie
Reservkapital
fond

131 529
–131 529
120 559

Not 22 Ställda panter
2010

2009

Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i: Cellectricon AB
för fullgörande av aktieägaravtal

1 418 325

1 418 000

0

1 852

Summa

1 418 325

1 419 852

Koncernen

120 559

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat

150 000

500

184 945
129 901

129 901
–129 901
120 793

Belopp vid årets utgång

150 000

500

314 846

120 793

Not 23 Ansvarsförbindelser
2010

2009

Villkorade aktieägartillskott
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
KTH Chalmers Capital Management AB

1 400
23 718
4 500
     635

1 150
22 225
0
     635

Summa

30 253

24 010

Koncernen

2010

2009

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti

23 453

21 976

Summa

23 453

21 976

Moderbolaget

Not 19 Avsättningar för 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 perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 161 012
95 558
–28 592

Skuld vid årets utgång

1 227 978

Not 24 Poster som ej ingår i kassaflödet
Koncernen

Räntedel i pensioner
Ökning avsättningar
Övriga poster
Summa
Moderbolaget

Räntedel i pensioner
Ökning avsättningar
Övriga poster
Summa

2010

2009

–60 053
69 330
–4 888

–43 612
105 822
9 259

4 389

71 469

2010

2009

–59 725
68 064
–3 140

–43 256
104 191
5 348

5 199

66 283
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Göteborg den 24 februari 2011

Hans-Olov Olsson		
Ordförande		

Gunilla Jönson
Vice ordförande

Peter Andrekson

Mikael Bäckström

Marianne Dicander Alexandersson

Anna Johansson

Thomas Johnstone

Håkan Larsson

Jan Lindér

Johan Persson

Ann-Sofie Sandberg

Jonas Otterheim

Marie Wenander

Alexander Westerling

		
		

Karin Markides
Rektor och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2011

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Chalmers tekniska högskola AB
Org.nr: 556479-5598

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
69–80, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska
högskola AB för räkenskapsåret 2010. 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 koncernredovisningen

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 24 februari 2011

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Fr v Marianne Stenius, Mats Hermansson, Lena Treschow Torell, Cecilia Magnusson, Cecilia Wigström, Lars Idermark,
Kurt Eliasson, Stefan Johnsson, Karin Markides, Anna Yström och Hans Johannesson.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
STYRELSEN

Utsedda av regeringen:
Ordförande Kurt Eliasson,
vd SABO
Vice ordförande Lena Treschow Torell,
professor
Mats Hermansson,
civ ing, direktör
Lars Idermark,
vd Kooperativa Förbundet
Stefan Johnsson,
direktör, AB Volvo
Cecilia Magnusson,
riksdagsledamot
Marianne Stenius,
professor
Cecilia Wigström,
fil mag
Självskriven ledamot:
Karin Markides,
rektor och verkställande direktör
Chalmers tekniska högskola AB,
professor
Utsedd av högskolans lärare:
Hans Johannesson,
professor
Utsedd av Chalmers Studentkår:
Anna Yström,
doktorand

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 och
konkurrenskraft genom olika initiativ.
FINANSIELL STÄLLNING

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för
ägaruppdraget. Det egna kapitalet uppgick
vid utgången av år 2010 till 1745 mnkr. Årets
resultat var 168 mnkr.
Stiftelsen har under året delat ut totalt
59 mnkr till främjande av verksamheten vid
Chalmers.

Utveckling av eget kapital
1994–2010 (mnkr)

Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 dec 2010
Gåvomedel
Eget kapital 31 dec 2010

1 580
1 964
1 623
122
1 745

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994–2010 (mnkr)

1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften
Totalt

1 000
1 823
244
3 067

Särskilda SATSNINGAR

Utdelning från Stiftelsen används för att
finansiera satsningar, som bidrar till tempo
och kvalitet i utvecklingen av Chalmers
verksamhet. Förnyelsesatsningarna under
året uppgick till 39 mnkr. De avser områdena bioteknik, mikroteknologi, informationsteknik/kommunikation samt riktade
projektsatsningar.

82

Strategiska Initiativ

Förutom det direkta stödet till utveckling
av verksamheten är Stiftelsens part i vissa
strategiska initiativ. Dessa är särskilt fokuserade på tillväxt och företagsutveckling samt
strategisk fastighetsutveckling.
Stiftelsen är sålunda huvudman för Stiftelsen Chalmers Innovation, vilken som
Chalmers miljö för nyföretagande driver en
framgångsrik inkubatorverksamhet.
Stiftelsen har tidigare tillsammans med
Göteborgs kommun bildat Lindholmen Science Park, som är etablerad som nav för för
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor
och akademin.
För Campus Johanneberg har lagts grunden till ett motsvarande dynamiskt samarbete genom Johanneberg Science Park AB,
bildat av Stiftelsen och Göteborgs kommun.
Bolagets verksamhet har startats under året
och ett antal utvecklingsprocesser kring
samverkan och områdesutvecklingen är
redan initierade.
Stiftelsens pris 2010

Stiftelsens årliga pris
syftar till att bland Chalmers anställda lyfta fram
inspirerande exempel på
nyskapande initiativ och
resultat, som uppnåtts
relativt nyligen. Priset för
2010 var inriktat mot le- Lennart Vamling
darskap. Priset tilldelades professor Lennart Vamling för insatsen
att som prefekt vid institutionen för Energi
och miljö genom ett föredömligt ledarskap
bidra till utvecklingen av en kraftfull och
resultatgivande miljö.
Priset består av en personlig belöning
om 25 000 kr och ett verksamhetsbidrag
om 100 000 kr.

ÅRSREDOVISNING
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org.nr 855100-5799, får härmed avge årsredovisning
samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2010 till och med 31 december 2010.

Förvaltningsberättelse
STIFTELSEN

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 vara aktiv ägare bl a genom
Chalmers ägarpolicy, samt genom att finansiera uppdrag för kvalitet och förnyelse.
Årets redovisade resultat uppgår till
168 mnkr (269). Avkastningen mätt som
resultat i förhållande till eget kapital uppgår
till 10,3 % (18,6) och jämförelseindex för
året är 9,9 % (12,2). Eget kapital uppgår
efter aktieägartillskott och utdelningar till
1 745 mnkr (1 636).
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 biovetenskap, mikroteknologi och informationsteknologi. Totalt
har stiftelsen delat ut 59 mnkr under året.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor
och donationer uppgående till 2,3 mnkr
(8,0). Gåvor har 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 PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt avseende
pensionsåtagande om 1 172 mnkr (1 099)
avseende Chalmers tekniska högskola AB
och om 13 mnkr (12) avseende Chalmersfastigheter AB.
Kapitalförvaltningen

Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd
inom ramen för ett placeringsreglemente
för allokering av kapitalet och fördelning på
tillgångsslag.

Placeringsverksamheten är till all väsentlig
del utlagd till externa förvaltare eller investeringsobjekt. Svenska aktieplaceringar är
fördelade på två fondförvaltare, ett diskretionärt uppdrag och en strukturerad (aktie)
obligation. Internationella aktieplaceringar
fördelas mellan fem fondförvaltare och tre
strukturerade (aktie)obligationer. Ränteförvaltningen omfattar ett diskretionärt uppdrag samt intern förvaltning. I förvaltningen
finns även en mindre exponering mot publika
riskkapitalfonder.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår till 179 mnkr (273) före kostnader, aktieägartillskott och utdelningar. Stiftelsens
kostnader består av förvaltningskostnader, kostnader för utlagda uppdrag och
administrationskostnader.
Avkastningen på Stiftelsens totala kapital
uppgår till 6,3 % (10,4) och avkastningen på
eget kapital uppgår till 10,3 % (18,6). Stiftelsens jämförelseindex för den förvaltade
portföljen uppgår för 2010 till 9,9 % (12,2).
Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga som kan rekvireras från Stiftelsens kansli.
Riskhantering

Stiftelsens placeringsreglemente anger
ramar för hur olika typer av finansiella risker
ska hanteras och med vilken riskexponering
kapitalförvaltningen i Stiftelsen ska bedrivas.
Underlaget för Stiftelsens risktagande,
som sammanfattas i en normalportfölj, är
att återkommande utföra analys över kommande förväntade åtagande och vilken
tillgångsmassa som finns att tillgå. Detta
kombineras med känslighetsanalyser för
tillgångsslagen.
Finansiell risk identifieras och begränsas genom det av styrelsen årligen fastställda placeringsreglementet. Väsentligaste riskerna är marknadsrörelser och
motpartsrisker.
Vad gäller marknadsrisken styrs risknivån väsentligen genom allokeringen i
olika tillgångsslag och följs upp genom
volatilitetsmätningar (standardavvikelse).
Marknadsrisken påverkas bland annat
genom begränsning av tillåten andel aktier
i enskilt bolag. Motpartsrisken begränsas

genom krav på specificerat kreditbetyg
och begränsning av placeringsbeloppet
per emittent.
Den totala risken för Stiftelsens innehav
förväntas inte överstiga 10 % på årsbasis
(standardavvikelse). För 2010 uppgick standardavvikelsen på årsbasis till 4,2 % (5,3).
För Stiftelsens jämförelseindex uppgick
motsvarande tal till 5,8 % (5,3).
Uppföljning av limiter och riskmått sker
löpande. Stiftelsens risknivå för 2010
ligger inom de ramar som fastställts i
placeringsreglementet.
Marknadsrisk

Den del av Stiftelsens portföljvärde som
vid utgången på året bär risk mot finansiella
marknader uppgår till 1 743 mnkr och har
som neutral utgångspunkt en fördelning
på 50/50 mellan aktierelaterade respektive räntebärande tillgångar. Per den sista
december 2010 var fördelningen följande:
58,6 % (55,4) utgjordes av aktierelaterade
placeringar, 41,4 % (44,6) räntebärande
tillgångar, inklusive likvida medel.
Kursrisken i aktieportföljen uppgår till en
resultatpåverkan om –91 mnkr (–69) vid en
kursnedgång på 10 % i samtliga aktier, vilket
motsvarar 5,2 % av Stiftelsens egna kapital.
Ränterisken i ränteportföljen uppgår till
en resultatpåverkan om –25 mnkr (–20)
vid en ränteuppgång på en procentenhet i
samtliga ränteplaceringar, vilket motsvarar
mindre än 1% av Stiftelsens egna kapital.
Stiftelsens ränteportfölj ska ha en genom
snittlig återstående löptid som ligger under
sex år och låg vid utgången av 2010 på
3,5 år (3,5).

FÖRFALLOSTRUKTUREN
FÖR
RÄNTEEXPONERING
Förfallostruktur
för ränteportföljen
mnkr

2009

250

2010

200
150
100
50
0

0-1 år

1-3 år

3-6 år 6-10 år 10-30 år
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Av samtliga placeringar som är exponerade
mot de finansiella marknaderna bär drygt
13 % valutaexponering som uppkom genom
placeringar i internationella aktier. Ingen
valutasäkring förekom då fördelningen mellan valutorna gav en inbördes god diversifiering. Valutarisken i absoluta tal på en
tioprocentig förstärkning av SEK mot alla
övriga valutor ger en negativ resultatpåverkan på 23,1 mnkr.
Motpartsrisk

I Stiftelsens placeringsreglemente anges
ramar för den risk som får tas mot enskilda
emittenter. Under året har dessa limiter ej
överskridits.
Stiftelsens fem största innehav
och andel av delportfölj (mnkr)
Aktieplaceringar

Hennes & Mauritz
TeliaSonera
Nordea
ABB
Ericsson

54,8
47,8
45,3
39,2
37,6

5,5 %
4,8 %
4,6 %
4,0 %
3,8 %

Ränteplaceringar, emittenter

Svensk Exportkredit
Vattenfall
LF Hypotek
SEB Bolån
Vasakronan

105,3 11,1 %
103,8 11,0 %
72,6 7,7 %
52,2 5,5 %
45,4 4,8 %

Resultat och lönsamhet

Årets redovisade resultat uppgår till 168
mnkr (269). Bundet eget kapital uppgår
på balansdagen till 1 119 mnkr (1 093) och
fritt eget kapital uppgår till 627 mnkr (543),
totalt 1 745 mnkr (1 636). Stiftelsens utdelningar avräknas från eget kapital med
59 mnkr (84). Stiftelsens egna kapital har
därmed ökat med 109 mnkr (186).

Totalt har Stiftelsen delat ut 59 mnkr (84)
Utdelning
Stiftelsekapitalets avkastning används för under året.
Därutöver har Stiftelsen lämnat ett aktieatt finansiera satsningar som Stiftelsen
bedömer vara av värde för Chalmers ut- ägartillskott om 1 mnkr till Lindholmen Sciveckling. Stiftelsen har som riktlinje att de ence Park AB och 2 mnkr till Johanneberg
satsningar som görs ska vara tidsbegrän- Science Park AB.
sade och bidra till kvalitet och förnyelse i
De verkställda utdelningarna motsvarar till
högskolans verksamhet. Satsningarna ska omfattningen 70 % (181) av årets direktavinte avse ändamål för vilka reguljär finan- kastning som består av aktieutdelningar
siering finns. Samplanering i förhållande och nettoavkastning från ränteplaceringar
till högskolans övriga uppdrag eftersträvas. med avdrag för förvaltningskostnader. För
Under verksamhetsåret har Stiftelsen femårsperioden 2006–2010 motsvarar utfinansierat satsningar inom Chalmers tek- delningarna 113 % av direktavkastningen.
niska högskola AB om 39 mnkr (64). Dessa
avser projekt och investeringar inom föl- Styrelse och personal
jande huvudområden:
Ersättning till styrelsen har utgått med
• Biovetenskap, 11 mnkr (14)
500 tkr. Kostnadsersättning för resor har
• Informationsteknologi, 7 mnkr (7)
utgått med 43 tkr. Inga andra ersättningar
• Mikroteknologi, 10 mnkr (12)
eller förmåner har utgått till styrelsen.
• Riktade satsningar, 11 mnkr (17).
Stiftelsens fasta personalstyrka består
För år 2011 har Stiftelsen gjort åtagande vid årets utgång av fyra personer, tre män
om fortsatt finansiering av satsningar med och en kvinna. För samtliga anställda til�lämpas koncernens kollektivavtal för löne61 mnkr.
Utöver den strategiska satsningen inom förmåner, pensionsförmåner och villkor vid
området Mikroteknologi har Stiftelsen under uppsägning.
verksamhetsåret enligt tidigare beslut lämnat ett driftbidrag om 4 mnkr till institutionen KONCERNEN
för Mikroteknologi och nanovetenskap vid Ägarförhållanden
Chalmers för att täcka institutionens avskriv- Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
ningskostnader vid MC2 verksamhetsåret 100 % av aktierna i Chalmers tekniska hög2010.
skola AB. Antalet aktier är 150 000 med
År 2000 beslutade Stiftelsen avsätta nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier
65 mnkr för delfinansiering av Chalmers har samma röstvärde. Stiftelsen kan enkårhusprojekt. Under året har 6 mnkr läm- ligt stiftelseförordnandet inte avhända sig
nats som bidrag till Chalmers tekniska hög- aktieinnehavet.
skola AB för att täcka bolagets relaterade
Chalmers tekniska högskola AB äger
kostnader.
100 % av aktierna i AB Chalmersinvest. AnFrån Stiftelsens gåvomedelsfonder har talet aktier är 115 000 med nominellt värde
totalt 10 mnkr (10) lämnats som bidrag 50 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
till verksamheten vid Chalmers och som
Chalmers tekniska högskola AB äger
stipendier.
10 % av aktiekapitalet och 53 % av rösterna,
och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Flerårsöversikt för stiftelsen

Stiftelsen har haft följande utveckling under de senaste fem åren:
Belopp i mnkr

Resultat före aktieägartillskott
Aktieägartillskott
Utdelningar
Eget kapital

84

2010

2009

2008

2007

2006

171
–3
–59
1 745

270
–1
–84
1 636

–385
–401
–91
1 450

70
–1
–87
2 328

349
–41
–93
2 347

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
1000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Professional
Education 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.
Koncernens resultat och ställning

Årets resultat för koncernen är 256 mnkr
(346). Koncernens balansomslutning är
6 684 mnkr (6 157) och eget kapital är
2 346 mnkr (2 092). Soliditeten är 35 % (34).
Koncernens medelantal anställda under
året var 2 513. Av dessa var 1 633 män och
880 kvinnor.
Närstående organisationer

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

STYRNING
Styrelsen

Stiftelsens styrelse har ansvaret för Stiftelsens angelägenheter enligt föreskrifter
i stiftelselagen och Stiftelsens stadgar.
Chalmers rektor är självskriven ledamot.
Högskolans lärare och studenter har rätt
att vardera utse en ledamot. Ordförande
och övriga ledamöter upp till totalt högst
elva ledamöter utses av regeringen.
För styrelsens arbete finns en arbetsordning.
Inrättade organ

Styrelsens arbetsutskott utgörs av presidiet. Detta består av styrelsens ordförande,
vice ordförande, rektor samt direktören
(adjungerad).
För Stiftelsens placeringsverksamhet
finns ett finansråd. Detta följer periodiskt
Stiftelsens kapitalförvaltning, följer upp
efterlevnaden av utfärdade instruktioner
och föreslår vid behov ändringar i policy
och regler. I finansrådet ingår för närvarande styrelsens ordförande, ytterligare en
styrelseledamot, en extern ledamot samt
Stiftelsens direktör och finanschef.
Satsningsutskottet svarar gentemot styrelsen för beredning och uppföljning av
frågor som gäller de uppdrag gentemot
högskolan, vilka finansieras med medel från
Stiftelsen.
Utskottet består f n av tre av styrelsens
ledamöter.
Uppstår fråga om nominering av ledamöter, vilka utses av regeringen överlämnas
frågan till en för varje tillfälle utsedd valberedning. Beredningen utgörs av en oberoende ordförande, ytterligare en oberoende
ledamot, en företrädare för högskolans
lärare, en företrädare för studenterna samt
högskolans rektor.

Översikt för Stiftelsekoncernen
Rörelseintäkter
Belopp i tkr

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Koncernen Chalmers
tekniska högskola AB
SSPA Sweden AB

Risker

Identifierade risker för Stiftelsen hänför sig
väsentligen till kapitalförvaltningen. Riskhanteringen för denna redovisas ovan i anslutning till avsnittet om kapitalförvaltningen.
Den operationella risken utgörs av risk för
förlust genom bristande rutiner eller system.
Stiftelsen har ett fullmakts/befogenhetssystem som bygger på dualitetsprincipen
och tillhörande processbeskrivningar. Förvaltningsuppdragen följs upp per tertial av
oberoende part och för förvaltning i egen
regi finns särskilda kontrollregler.
I anslutning till årlig revision granskas
styrande dokumenten för internkontrollen.
Revision

Årlig revision för Stiftelsen och Stiftelsekoncernen genomförs av revisionsbolaget
Ernst & Young. Revisionens iakttagelser
avrapporteras till styrelsen.
Ägarpolicy

Stiftelsens styrelse har utfärdat en ägarpolicy. Policyn syftar till att bidra till att styrelserna inom Chalmerssfären är ändamålsenliga
och väl fungerande. Policyn är vägledande
och kompletteras, där så bedöms erforderligt med ägardirektiv. I policyn behandlas
principer för styrelsernas sammansättning
och rekrytering av ledamöter liksom riktlinjer
för styrelsearvoden och andra ersättningar.
Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en gemensam modell.

Resultat efter
finansiella poster

2010

2009

2010

2009

218 282

423 140

168 300

269 272

2 906 241

2 780 610

149 562

164 192

87 298

92 947

8 535

5 912
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Resultaträkning StiftelseKoncernen
Belopp i tkr

Not

2010

2009

1, 2

2 883 280

2 778 965

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

53 347

16 163

2 936 627

2 795 128

–1 585 764

–1 553 116

–387 112

–294 927
–631 768

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

3, 4

Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

5

–585 074

Avskrivningar av anläggningstillgångar

6

–154 877

–152 205

–2 712 827

–2 632 016

223 800

163 112

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

–1 041

977

170 438

377 899

–126 065

–185 649

267 132

356 339

Skatt på årets resultat

–1 932

–1 300

Uppskjuten skatt

–8 431

–9 383

–748

7

256 021

345 662

Minoritetsandel i resultatet
Årets resultat
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7

Resultaträkning Stiftelsen
Belopp i tkr

Not

2010

2009

Aktieutdelning

17 818

19 397

Ränteintäkter

84 877

77 980

Stiftelsens intäkter

Erhållna gåvor och donationer

2

Kapitalvinster
Övriga intäkter
Summa intäkter

2 345

8 026

112 883

317 417

       360

       320

218 282

423 140

–5 055

–4 349

Stiftelsens kostnader
Personalkostnader

3, 4

Lokalkostnader
Förvaltningskostnader

–212

–212

–3 243

–4 514
–1 800

Övriga externa kostnader

5

–1 939

Avskrivning av anläggningstillgångar

6

–9

–9

Räntekostnader

–15 031

–46 823

Kapitalförluster

–21 492

–95 161

Aktieägartillskott

–3 000

–1 000

Summa kostnader

–49 982

–153 868

Årets resultat

168 300

269 272
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Balansräkning StiftelseKoncernen
Belopp i tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Not

31.12.2010

31.12.2009

8

1 465

2 628

1 465

2 628

2 307 657
42 552
478 090
112 991

2 328 030
46 354
492 905
21 734

2 941 290

2 889 023

31 226
528 869
1 021 579
32 469
66 302

29 371
563 440
818 492
31 306
67 295

1 680 445

1 509 904

4 623 200

4 401 555

0
181
3 913

382
0
4 583

4 094

4 965

100 060
44
28 712
84 117

96 102
0
40 148
62 830

212 933

199 080

280 953

330 299

1 248 299

561 671

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

9
10
11
12

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långa räntebärande placeringar
Aktier och aktierelaterade placeringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

15
16
18

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantör
Summa varulager och pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

314 367

659 502

Summa omsättningstillgångar

2 060 646

1 755 517

Summa tillgångar

6 683 846

6 157 072

1 118 587
1 559

1 093 080
1 558

1 120 146

1 094 638

969 369
256 021

651 281
345 662

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

21

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
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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25
26

1 225 390

996 943

2 345 536

2 091 581

1 253

255

1 247 178
49 609
0
3 136

1 178 085
41 195
2 920
2 038

1 299 923

1 224 238

1 313 062

1 270 928

1 313 062

1 270 928

158 595
116 006

127 651
156 240

274 601

283 891

1 449 471

1 286 179

6 683 846

6 157 072

1 422 325
79 747

1 423 852
79 909

Balansräkning Stiftelsen
Belopp i tkr

Not

31.12.2010

31.12.2009

11

12

21

12

21

199 100

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

199 100

Andelar i intresseföretag

14

1 150

1 150

Långa räntebärande placeringar

15

526 869

561 440

Aktier och aktierelaterade placeringar

16

1 021 579

818 492

Fordringar hos koncernföretag

17

863 418

864 345

Andra långfristiga fordringar

18

66 302

67 295

2 678 418

2 511 822

2 678 430

2 511 843

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

13 524

54 649

Kortfristiga placeringar

20

171 118

31 267

66 263

302 277

250 905

388 193

2 929 335

2 900 036

Uppindexerat Stiftelsekapital

1 118 587

1 093 080

Summa bundet eget kapital

1 118 587

1 093 080

Fritt eget kapital

626 520

543 056

Summa fritt eget kapital

626 520

543 056

1 745 107

1 636 136

Avsättningar för pensioner

5 500

4 639

Summa avsättningar

5 500

4 639

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag

22

Beviljade ej utbetalda bidrag

23

Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

26

169

0

1 177 393

1 258 047

111

665

1 177 673

1 258 712

1 055

549

2 929 335

2 900 036

Inga

Inga

1 236 781

1 168 261
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Kassaflödesanalys StiftelseKoncernen
Belopp i tkr

2010

2009

Resultat före finansiella poster

223 800

163 313

Avskrivningar

154 877

152 205

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

–60 721

57 843

Erhållen ränta

178 700

331 719

Erlagd ränta

–60 599

–142 038

Den löpande verksamheten

Erlagd inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Minskning/ökning av varulager

–501

–182

435 556

562 860

382

–160

Ökning/minskning av kundfordringar

–3 958

6 897

Minskning av övriga kortfristiga fordringar

42 948

10 353

Ökning av leverantörsskulder

30 944

21 044

Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

124 776

12 856

630 648

613 850

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Uttag intressebolag
Placeringar finansiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–219

–1 864

–220 182

–152 953

4 309

885

– 1 434

–6 352

2 046

1 977

–967 789

–248 558

859 961

–103 882

–143 500

125 797

–466 808

–384 950

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Lämnat aktieägartillskott
Tillskott från minoritet

1 000

0

–47 665

–3 000

–1 000

250

0

–2 065

–2 494

37 802

–50 159

201 642

178 741

Likvida medel vid årets början

1 189 906

1 011 165

Likvida medel vid årets slut

1 391 548

1 189 906

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

90

42 617

Kassaflödesanalys Stiftelsen
Belopp i tkr

2010

2009

171 300

270 272

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet1
Lämnade aktieägartillskott
Utdelning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Investeringar kortfristiga placeringar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9

9

–54 382

–220 488

–3 000

–1 000

–59 329

–83 531

–54 598

–34 738

41 127

–46 613

–205 496

–36 023

61 996

169 852

–80 534

81 318

–128 309

133 796

Investeringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga fordringar
Investeringar i långa räntepapper
Försäljning av långa räntepapper
Investeringar i aktier
Försäljning i aktier

–1 920

2 170

–375 557

–676 026

400 920

423 672

–586 178

–884 362

455 030

989 685

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–107 705

–144 862

Årets kassaflöde

–236 014

–11 066

302 277

313 342

66 263

302 277

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
1 I posten ”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet” ingår: orealiserade värdeförändringar,
avsättningar för pensioner och avskrivningar
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Noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.
ALLMÄN INFORMATION
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen) med organisationsnummer
855100-5799 är en stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens huvudsakliga
verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.
ALLMÄNNA REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Stiftelsen följer i sin redovisning kraven på god redovisningssed enligt Bok
föringslagen. 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.
Värdering av finansiella instrument
Stiftelsens finansiella anläggningstillgångar såsom aktier och aktierelaterade
placeringar samt räntebärande placeringar värderas i enlighet med årsredo
visningslagens 4 kap 14§, till sina respektive verkliga värden, det vill säga utifrån
tillgångens marknadsvärde.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida
medel i Stiftelsekoncernen klassificeras, förutom kassa- och banktillgodo
havanden, kortfristiga finansiella placeringar exklusive kortfristiga placeringar
från Stiftelsen, då Stiftelsen endast klassificerar likvida medel som kassa- och
banktillgodohavanden.
REDOVISNINGSPRINCIPER
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB KONCERNEN
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
tekniska högskola AB (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 ska 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.
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
Tillgångarna redovisas i enlighet med RR 15, Immateriella anläggningstillgångar.
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.
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För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
Dyrbar vetenskaplig utrustning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 år
Laboratorieutrustning ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 år
Datorutrustning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 år
Kontorsutrustning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 år
Transportmedel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 år
Möbler och inredning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Övrigt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Nätverk������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5–10 år
Byggnadsinventarier����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 år
Investering i lokalanpassning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15–37 år
Byggnader����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 år
Markanläggningar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 år
Goodwill��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 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 PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, samt med tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv. En förutsättning
för denna kreditförsäkring är att Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett
borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti 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
Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett till ett värde
om 72 (130) mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag har under
året skett till ett värde om 52 (56) mnkr. Av transaktioner från Stiftelsen utgör
57 (81) mnkr forskningsbidrag.

Not 2	erhållna gåvor och donationer
Stiftelsen

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag uppgående till 2,3 (8,0) mnkr till utvecklings- och stipendiefonden Chalmers Vänner.
Denna är en s.k. annual fund som årligen fördelar medel till angelägna delar av
Chalmers verksamhet.

Not 3

Medelantalet anställda och
ledningsfunktion

Koncernen

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Capital AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Professional Education
AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

2010
Antal
Andel
anställda kvinnor %

2009
Antal
Andel
anställda kvinnor %

5
72
2 391
0
23
7

36
18
35
0
43
29

4
72
2 222
0
23
6

25
17
35
0
43
33

15
0

47
0

8
0

50
0

2 513

35

2 335

35

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
Koncernen

Styrelsen
Ledningen

2010
Andel
Totalt kvinnor %

85
49

34
31

2009
Andel
Totalt kvinnor %

84
44

33
32

Not 4

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Not 5

Koncernen

2010
2009
Löner
Sociala
Löner
Sociala
och andra kostnader
och andra kostnader
ersättningar
ersättningar

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
(varav pensionskostnader)
SSPA Sweden AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers tekniska
högskola AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers Capital AB
Koncernen Chalmersfastigheter
(varav pensionskostnader)
Koncernen Chalmersinvest
(varav pensionskostnader)
Chalmers Professional
Education AB
(varav pensionskostnader)
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

3 213
36 383

1 8421
(1 001)
17 0002
(4 685)

989 738 449 2373
(148 432)
0
0
12 023
6 1974
(1 879)
5 199
2 0975
(544)
6 382
0
1 052 937

Revisionsarvoden

2 897
35 411

1 4511
(601)
16 3502
(4 348)

904 343 505 4823
(231 349)
0
0
11 120
6 7644
(2 479)
4 380
1 8795
(531)

3 5386
(1 542)
0

4 529

479 911
(158 083)

962 680

0

2 4276
(999)
0
534 353
(240 307)

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

2 Pensionsförmåner för bolagets VD följer samma pensionsplan som för övriga anställda.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår 12 månads löner i avgångsvederlag till VD.

229
2009

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

137
161

275
63

2010

2009

461
112 143
6 798
35 475
154 877

0
109 921
6 215
36 069
152 205

2010

2009

Not 6	Årets avskrivningar
Koncernen

Immateriella tillgångar
Maskiner och inventarier
Lokalanpassning
Byggnader och mark
Summa
Maskiner och inventarier

9

9

Summa

9

9

4 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.

KONCERNEN

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda
:
Styrelsen
och VD

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
(varav tantiem)
SSPA Sweden AB
(varav tantiem)
Chalmers tekniska högskola AB
(varav tantiem)
Chalmers Capital AB
Koncernen Chalmersfastigheter
(varav tantiem)
Koncernen Chalmersinvest
(varav tantiem)
Chalmers Professional
Education AB
(varav tantiem)
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav tantiem)

500
(0)
1 329
(101)
3 577
(0)
0
1 335
(0)
2 080
(0)
875
(0)
0

2010

Övriga
anställda

Styrelsen
och VD

2 713

500
(0)
1 242
(78)
3 308
(0)
0
1 321
(0)
2 100
(0)

35 054
986 161
0
10 688
3 118
5 507

2009

Övriga
anställda

2 223
34 169
901 035
0
9 799
2 280
3 435

0

1 094
(0)
0

9 696 1 043 241
(101)

9 565
(78)

952 941

0

19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %

Män %

Totalt %

0,93 (1,39)
2,18 (1,82)
2,97 (3,82)

0,22 (0,53)
0,91 (1,08)
1,11 (1,16)

0,42 (0,77)
1,39 (1,38)
1,70 (2,00)

2,19 (2,31)

0,82 (0,99)

1,29 (1,47)

Sjukfrånvaro för sjukskrivna i mer än 60 dagar i procent av totalt
sammanlagd ordinarie arbetstid 2010 (2009)
Åldersfördelning

2010

2009

–1 041
15 818
112 883
  41 737

977
19 397
317 417
  41 085

Summa

169 397

378 876

60 306
21 541
44 218

43 612
95 161
46 876

126 065

185 649

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga
Summa
STIFTELSEN

Ränteintäkter och liknande poster
Nedskrivning aktieägartillskott
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

2010

2009

–3 000
17 818
112 883
84 877

–1 000
19 397
317 417
77 980

Summa

212 578

413 794

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga

253
21 492
14 778

166
95 161
46 657

Summa

36 523

141 984

Immateriella tillgångar

KONCERNEN

Sjukfrånvaro i procent av totalt sammanlagd ordinarie arbetstid 2010 (2009)
Åldersfördelning

Ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter

Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

Not 8

Sjukfrånvaro koncernen

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

0,30 (0,38)
1,25 (0,81)
1,20 (1,61)

0,00 (0,24)
0,42 (0,45)
0,40 (0,49)

0,09 (0,28)
0,74 (0,60)
0,65 (0,85)

Totalt

1,08 (0,97)

0,32 (0,42)

0,58 (0,62)

1 549
1 137
112
1 275
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Not 7

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

1 435
936
105
994

2010

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

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

2009

Stiftelsen

Stiftelsen

1 Pensionsförmåner för Stiftelsens direktör följer samma pensionsplan som för övriga
anställda, detsamma gäller villkor vid uppsägning.

2010

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar
Nedskrivning

2010

2009

4 545
219
0
–921

16 870
1 864
–14 189
0

3 843

4 545

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar

–1 917
–461
0

–15 322
0
13 405

Utgående ackumulerade avskrivningar

–2 378

–1 917

1 465

2 628

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde
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Not 9

Byggnader och mark

Not 13 Andelar i koncernföretag
2010

2009

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar

2 572 668
18 931
–3 829

2 629 811
13 720
–70 863

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 587 770

2 572 668

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

–244 638
0
–35 475

–217 251
8 682
–36 069

Utgående ackumulerade avskrivningar

–280 113

–244 638

Utgående redovisat restvärde

2 307 657

2 328 030

Skattemässigt restvärde

2 050 500

2 104 595

KONCERNEN

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 148 743 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och
har därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

Eget
kapital

Årets Kapital- Rösträttsresultat andel % andel %

Dotterbolag
Chalmers tekniska
högskola AB
586 140 120 793
Chalmersfastig
heter AB
145 362 22 352
SSPA Sweden AB 44 691
4 892

Antal
andelar

Bokfört
värde

100

100 150 000 145 100

90
100

47
2 500
100 160 000

Summa

27 000
27 000
199 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

Organisationsnummer

Säte

556479-5598
556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 14 Andelar i Intressebolag
Not 10 Investering i lokalanpassning
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

2010

2009

85 529
6 581
–9 725

79 216
7 059
–746

82 385

85 529

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

–39 175
–6 798
6 140

–33 706
–6 215
746

Utgående ackumulerade avskrivningar

–39 833

–39 175

42 552

46 354

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

2010

2009

Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB

1 000
150

1 000
150

Summa

1 150

1 150

Intressebolagens organisationsnummer och säte:
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB

Organisationsnummer

Säte

556790-3108
556568-6366

Göteborg
Göteborg

Not 15 Långa räntebärande placeringar
Innehavet har förändrats enligt följande:

Not 11 MASKINER och inventarier
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar

2010

2009

1 690 360
97 957
–47 348

1 642 608
116 709
–68 957

1 740 969

1 690 360

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–1 197 455
–112 143
46 719

–1 155 916
–109 921
68 382

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 262 879

–1 197 455

478 090

492 905

STIFTELSEN

2010

2009

Ingående anskaffningsvärde

392

392

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

392

392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

–371
–9

–362
–9

Utgående ackumulerade avskrivningar

–380

–371

12

21

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde

Utgående redovisat restvärde

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

94

2010

2009

561 440
375 557
–400 920
526 869
–9 208

311 348
676 026
–423 672
561 440
–2 262

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

Not 16 Aktier och aktierelaterade placeringar
Innehavet har förändrats enligt följande:
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2010

2009

818 492
586 178
–455 030
1 021 579
71 939

709 762
884 362
–989 685
818 492
214 053

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

Not 17 Långfristiga fordringar hos
koncernföretag

Not 12 Pågående nyanläggning
KONCERNEN

Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2010

2009

Lån Chalmersfastigheter AB
Lån SSPA Sweden AB

863 418
0

864 093
252

Summa

863 418

864 345

STIFTELSEN
2010

2009

21 734
96 713
–5 456

8 216
15 465
–1 947

112 991

21 734

Not 18 Andra långfristiga fordringar
2010

2009

6 500

6 430

59 802

60 865

66 302

67 295

STIFTELSEN

Posten består av följande delposter:
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum
om 14 355 tkr. Lånet är nuvärdesberäknat.
Lån till Emils Kårhus AB
Summa

Not 22 Skuld till dotterbolag
2009

1 176 605
788

1 257 260
787

Summa

1 177 393

1 258 047

Not 23 Beviljade ej utbetalda bidrag
2010

2009

Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
Beviljade bidrag till stipendiater

111
0

28
637

Summa

111

665

STIFTELSEN

Not 19	Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2010

2009

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Ej likviderade köp-/säljnotor
Övriga poster

181 131
45 700
12 808
0
41 314

197 661
45 083
10 946
43 132
33 477

Summa

280 953

330 299

KONCERNEN

2010

2009

Fordran Anknutna Stiftelser
Ej likviderade köp-/säljnotor
Övriga poster
Upplupna ränteintäkter

0
0
816
12 708

320
43 132
283
10 914

Summa

13 542

54 649

STIFTELSEN

Not 20	Korta räntepapper
Placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid
kortare än ett år.
2010

2009

31 267
205 496
–61 996
171 118
–3 649

157 064
36 023
–169 852
31 267
8 032

STIFTELSEN

Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2010

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB

STIFTELSEN

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

Not 24	Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2010

2009

965 039
123 439
22 898
66 317
271 778

851 145
118 623
13 745
76 267
226 399

1 449 471

1 286 179

STIFTELSEN

2010

2009

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

342
235
478

277
209
63

1 055

549

KONCERNEN

Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Summa

Not 25 Ställda panter
2010

2009

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

1 420 325
2 000

1 420 000
3 852

Summa

1 422 325

1 423 852

KONCERNEN

Not 26 Ansvarsförbindelser
Not 21	eget kapital
KONCERNEN

Ingående balans
Resultatdisposition
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde
Lämnad utdelning
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat

1 093 080

Utgående balans

1 118 587

1 558

25 507

Fritt eget kapital
Fria
Årets
reserver
resultat

651 281 345 662
345 662 –345 662
–25 507
–2 065

2009

50 894
23 718
4 500
     635

57 049
22 225
0
    635

Summa

79 747

79 909

2010

2

–2

2009

1 559

969 369

13 243

12 434

1 172 644

1 098 778

STIFTELSEN

256 021
256 021

Bundet eget kapital 1
Stiftelsekapital

Fritt eget kapital 2
Balanserat resultat

Belopp vid årets ingång
Disposition till bundet kapital
Utdelningar
Årets resultat

1 093 080
25 507

543 056
–25 507
–59 329
168 300

Belopp vid årets utgång

1 118 587

626 520

STIFTELSEN

2010

Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
KTH Chalmers Capital Management AB

KONCERNEN
Bundet eget kapital
Stiftelse
Bundna
kapital
reserver

Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
PRI Pensionsgaranti
 avseende Chalmersfastigheter AB:s pensions
åtagande
 avseende Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens borgen
för pensionsåtagande
Summa

50 894

57 049

1 236 781

1 168 261

1 I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får förbrukas,
sker en årlig disposition mellan fritt och bundet kapital, mätt efter konsumentprisindex.
Under året har konsumentprisindex ökat med 2,3 % (0,9).
2 Av det fria egna kapitalet utgörs 122,0 mnkr (120,1) av gåvomedel. 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 ska använda medlen till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.

95

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2010.

Göteborg den 28 februari 2011

Kurt Eliasson
Ordförande

Lena Treschow Torell
Vice ordförande

Mats Hermansson

Lars Idermark

Hans Johannesson

Stefan Johnsson

Cecilia Magnusson

Karin Markides

Marianne Stenius

Cecilia Wigström

Anna Yström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2011

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Org.nr: 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
83–96, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2010.
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 28 februari 2011

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Väsentliga uppgifter
(Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om)

2010

2009

2008

2007

2006

9 441
87
8 319
98

9 664
83
8 279
97

8 686
875
7 582
1005

8 488
86
7 211
101

8 563
86
7 239
102

240
30 %
70 %
1 127
30 %
70 %
707
–
2,7 år
4,2 år
121
122
(1 202) 6
(1 530) 6

253
31 %
69 %
1 015
30 %
70 %
623
–
2,6 år
4,2 år
128
103
1 191
1 430

216
31 %
69 %
975
29 %
71 %
550
–
2,5 år
4,1 år
164
126
1 103
1 3855

192
28 %
72 %
993
29 %
71 %
557
–
2,7 år
4,1 år
178
135
1 154
1 190

186
33 %
67 %
1 027
30 %
70 %
587
–
2,7 år
4,2 år
154
152
1 196
1 146

Personal
Antal anställda (årsarb.)
Medelantalet anställda
Antal lärare3 totalt (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare3 (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal professorer (årsarb.)
andel kvinnor
andel män

2 493
2 391
664
18 %
82 %
583
18 %
82 %
180
9%
91 %

2 292
2 222
632
17 %
83 %
552
17 %
83 %
180
8%
92 %

2 137
2 145
623
17 %
83 %
544
17 %
83 %
174
7%
93 %

2 137
2 155
622
15 %
85 %
545
15 %
85 %
175
7%
93 %

2 167
2 214
619
15 %
85 %
539
15 %
85 %
167
8%
92 %

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
Lokalkostnader 4 per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets resultat

2 801
875
91 %
9%
1 926
32 %
68 %
2 680
56 %
15 %
1 760
3 410
965
121
436

2 671
911
89 %
11 %
1 760
30 %
70 %
2 541
57 %
14 %
1 701
3 102
851
130
315

2 369
825
87 %
13 %
1 544
30 %
70 %
2 3235
56 %
14 %
1 598
2 817
748
465
185

2 222
783
87 %
13 %
1 439
30 %
70 %
2 135
56 %
15 %
1 553
2 593
648
87
138

2 167
768
86 %
14 %
1 399
30 %
70 %
2 138
57 %
15 %
1 505
2 328
557
29
51

utbildning och forskning
Antal helårsstudenter1
Kostnad per helårsstudent1 (tkr)
Antal helårsprestationer1
Kostnad per helårsprestation1 (tkr)
Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetskrafter)
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina
Antal refereegranskade vetenskapliga artiklar
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr)

1 Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Med aktiva doktorander avses doktorander med en aktivitetsgrad om minst 1 %.
3 Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
4 Enligt resultaträkningen.
5 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.
6 Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2010 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir komplett
under början av år 2011.

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, Jonatan Fernström, Chalmers bildbank (där ej annat anges)
Layout Frank&Earnest ISSN 0281-6229 Upplaga 2 500 exemplar Tryck Intellecta Infolog, mars 2010 Papper Arctic Silk, miljövänligt papper
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Chalmers i siffror – 10 år
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

642
1 721
1 524
281

711
1 667
1 443
262

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

1 123
3 295
3 062
727

1 193
3 512
3 249
657

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

22

56

263

406

398

290

279

175

138

119

1 442
3 153
2 649
1 088

1 723
3 001
2 394
657

1 657
2 156
1 720
158

1 333
1 093
933
22

562

311

100

15

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter

1 272

1 484

1 322

1 268

1 132

1 171

1 067

1 118

891

653

Helårsprestationer

1 084

1 193

1 046

914

880

983

900

982

775

560

Forskarutbildning
Forskarstuderande4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

1 127
240
243
121
122

1 015
253
231
128
103

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

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ
Totalt

1 751
742
2 493

1 590
702
2 292

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

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

875
1 926
1 313
2 801
907

911
1 760
1 239
2 671
885

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

121

130

465

87

29

–10

–45

–35

–40

–58

56
15
23
4
2

57
14
23
4
2

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

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

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 2001–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
5 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 11 000 studenter och 2 500
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

