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Omslag: Innanmätet i Chalmers kryostat – ett avancerat kylaggregat som kyler supraledande kretsar till 0,015 grader över den absoluta
nollpunkten. Kretsarna ska fungera som kvantbitar och har en avgörande roll i arbetet med att utveckla en kvantdator med långt större
beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. Chalmers fick en nyckelroll när Wallenbergcentret för kvantteknologi sjösattes i slutet
av 2017 och under 2018 har arbetet växlats upp i och med att man blivit en part i det europeiska flaggskeppsprojektet Open Super
Q (An Open Superconducting Quantum Computer).
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Kunskap i mänsklighetens tjänst
Chalmers är ett tekniskt universitet med en tydlig grundidé: verksamhetens överordnade fokus ska
vara alla människors gemensamma framtid. Att tillsammans med andra aktörer möta samtidens
komplexa, globala samhällsutmaningar. Idén är formulerad i Chalmers vision: För en hållbar framtid.
Läs mer om den på sid 2. Lärosätet har formen av en stiftelsekoncern som presenteras på sid 4.

F

å institutioner i samhället har lika långa tidsperspektiv som universiteten.
Det ger oss möjlighet till både grundforskning, med chans till banbrytande
upptäckter för framtiden, och mer tillämpad forskning i samverkan med andra
aktörer. Forskningen är samtidigt basen för en av våra andra viktiga uppgifter – att
bidra till samhällets långsiktiga kompetensförsörjning genom att utbilda studenter
som har förmågan att se hur teknik kan vara en möjliggörare, men också reflektera
över samhällskonsekvenser och etiska frågor relaterade till teknikutveckling.

9415
Antalet helårsstudenter 2018.
Av dessa är 587 avgiftsskyldiga
internationella studenter.

11

Chalmers placering 2018 på listan
över Sveriges starkaste varumärken
oavsett bransch enligt Evimetrix
Swedish Brand Awards.

2 984 vetenskapliga
publikationer
Artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade
publikationskanaler från chalmersforskare 2018 (avläst 2019-02-04).

INTÄKTER
Intäkter totalt
Stiftelsekoncernen
Chalmers

Grundutbildning
Chalmers tekniska
högskola AB

Forskning/forskarutb.
Chalmers tekniska
högskola AB

3 975 mnkr

1 019 mnkr

2 783 mnkr

En studie ledd av chalmersforskaren Leif Asp 2018 har visat att det går att lagra
energi direkt i kolfiber som batterielektroder. Det öppnar nya möjligheter för så
kallade strukturella batterier, där kolfibern blir en del av energisystemet. Den här
typen av multifunktionella material kommer att kunna minska vikten väsentligt i
framtidens flygplan och bilar – vilket är en nyckelutmaning för elektrifiering.
Chalmersforskaren Pernilla Wittung-Stafshede är författaren bakom en studie
som har kastat nytt ljus över sambandet mellan fiskkonsumtion och långsiktig
neurologisk hälsa. Parvalbumin, ett protein som förekommer rikligt i flera fiskarter,
har visat sig medverka till att förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som
är tydligt kopplade till Parkinsons sjukdom.
När chalmersforskaren Ludvig de Knoop hade placerat en minimal guldkon i
ett elektronmikroskop inställt på maximal förstoring och aktiverat ett extremt
kraftigt elektriskt fält hände något oväntat: ytan på guldföremålet smälte i rumstemperatur. De vetenskapligt banbrytande resultaten publicerades i tidskriften
Physical Review Materials.

3 262

Medeltalet anställda 2018
Stiftelsekoncernen Chalmers

andel kvinnor
andel män

61 %

39 %

VISION, MÅLBILDER & VÄRDEORD
SIDAN 2

Chalmers vision:
CHALMERS FÖR
EN HÅLLBAR FRAMTID
Detta definierar vårt viktigaste fokus – en levande och angelägen framtidsbild med hela mänskligheten
i vågskålen. Med denna vision vill vi på ett engagerat, innovativt och banbrytande sätt möta människans
behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi är stolta över våra insatser och vill vara en
förebild internationellt.
VISIONEN INNEBÄR FÖR VÅR OMVÄRLD ATT:

VISIONEN INNEBÄR FÖR OSS SJÄLVA ATT:

•	vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål, lokalt och
globalt.

•	var och en tar ansvar för hållbarhet i sin
dagliga verksamhet.

•	vi samverkar med andra för att hitta lösningar
på de stora och allt mer komplexa utmaningar
världen står inför.

•	vi förmår prioritera och är långsiktiga i
våra val och beslut.

Chalmers
målbilder:

Chalmers
värdeord:

UTBILDNING
I VÄRLDSKLASS Chalmers studenter får tillgång till

I närmare 200 år har Chalmers utbildning och forskning
bidragit till samhällsutvecklingen – från Chalmersska Slöjdskolan 1829 till dagens Chalmers. Som välkänt universitet
med ett starkt varumärke och höga internationella ambi
tioner står vi för ett antal grundläggande värden. De har
utvecklats över tid och vägleder oss i allt vi gör. Kvalitet,
öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald. Orden i sig är
inte unika, men i vår egen kontext blir de meningsfulla och
relevanta.

utbildning och en lärmiljö som gör det möjligt för varje
individ att tillägna sig användbar och efterfrågad kompetens. Men också insikter och förhållningssätt som ger dem
mod och möjligheter att verka i Sverige och internationellt.
Med förmåga att kombinera kunskap, färdigheter och förståelse blir de snabbt efterfrågade i näringsliv och samhälle.

EXCELLENT
FORSKNING

Chalmers forskning drivs av både idéer
och konkreta utmaningar. Den har stor bredd och vassa
spetsar och utvecklas i samverkan med de främsta inom varje
område. Detta bidrar till att Chalmers forskning får ett högt
internationellt genomslag.

HÅLLBART
NYTTIGGÖRANDE Chalmers är en aktiv och engagerad samhällsaktör. Vi driver viktiga frågor framåt och tar ansvar för områden där vi kan bidra, eller där vi som oberoende
aktör har en särskild roll. Vi är en erkänt attraktiv samarbetspartner för näringsliv och samhälle.

UTMÄRKT
INTERN MILJÖ Chalmers är en attraktiv miljö för breda
grupper av såväl studenter som personal. Vi arbetar aktivt
för att öka jämställdhet och mångfald när vi rekryterar personal och studenter. En bredare bas ger oss möjlighet att nå
högre kvalitet i vår verksamhet.

När var och en av oss lever upp till våra värden blir vi mer
konsekventa och tydliga i vår verksamhet. Vi skapar förutsättningar för kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Detta
bidrar till att vi uppfattas som ett trovärdigt och attraktivt
universitet i tiden.

KVALITET
ÖPPENHET
DELAKTIGHET
RESPEKT
MÅNGFALD

REKTOR HAR ORDET
SIDAN 3

Unikt rustade för framtiden
Ett universitet strävar efter att ligga i den akademiska frontlinjen – att vara en plats där ny kunskap och
nya idéer skapas. Chalmers som ägs av en stiftelse har särskilt goda möjligheter att göra detta, med stor
rörelsefrihet och i tät samverkan med omvärlden. Under 2018 har exempelvis nya labbmiljöer, massiv
uppväxling inom kvantforskning och världens hittills största enskilda jämställdhetssatsning i den akademiska världen visat styrkan i Chalmers sätt att arbeta.

H

östen 2018 gick Chalmers in på sitt 25:e år som självständig stiftelsehögskola. Under 2019 firar vi jubileum
efter att under ett kvartssekel bedrivit verksamheten i
denna för universitetssverige ovanliga organisationsform.
Högtidstalen får vänta till dess, men vi försöker i denna årsberättelse ge en tydlig bild av hur vårt lärosäte är uppbyggt av ett
antal bolag och stiftelser och hur denna konstruktion i kombination med framgångsrik akademisk verksamhet ger sina särskilda förutsättningar och möjligheter.
En av möjligheterna är friheten att bilda nya aktiebolag i samverkan med intressenter utanför lärosätet. Exempel på detta är
trafiksäkerhetsanläggningen Asta Zero och elektromobilitetslabbet SEEL – miljöer för spetsforskning tillsammans med
andra aktörer. Men friheten ger också stora möjligheter att
verka i sann entreprenörsanda för att nyttiggöra kunskap från
lärosätet till det omgivande samhället.
Chalmers ägarstiftelse har också möjlighet att skjuta till betydande resurser för lärosätets utveckling. Under 2018 har tre
sådana särskilda stiftelsesatsningar beslutats, däribland det
uppmärksammade Genie-projektet som såvitt vi känner till är
den ekonomiskt största satsning som hittills gjorts av ett enskilt universitet för att förändra könsbalansen i fakulteten och
stärka jämställdheten. Det är en stor utmaning, men här kan
man verkligen säga att Chalmers unika förutsättningar gett
möjligheten att verka i frontlinjen.
En annan stor satsning med stiftelsen som finansiär är Tracks
– en satsning för att utveckla framtidens ingenjörsutbildningar.
Det handlar om att utveckla en ny utbildningsmodell där studenterna ska kunna få mer gränsöverskridande kompetens
och individualiserad utbildning, samtidigt som vi som lärosäte
kortar ledtiderna för förändringar och anpassningar av kursutbudet. Detta kombineras med en satsning på moderna lärmiljöer som stödjer den nya modellen.
Chalmers frihet som lärosäte har också gjort att vi har kunnat
behålla kårobligatoriet. I och med detta har Chalmers i studentkåren en välförankrad, stark och engagerad samarbetspartner
och vi kan gemensamt arbeta med fokus på studenternas situation. Ett särskilt viktigt gemensamt projektet är Fokus jämställdhet som inleddes vid årets början med syftet att alla
studenter ska känna sig välkomna och accepterade på Chalmers.
Under 2018 har klimatfrågan varit mer aktuell än någonsin.
Jordens uppvärmning och de konsekvenser denna medför blir
alltmer uppenbara. Lösningen måste innebära både teknik
skiften och förändringar i dagens livsstil. Forskning och innovation med ursprung på Chalmers ska vara en del av denna
lösning. Teknik för koldioxidinfångning eller lagring av sol
energi, verktyg inom fältet resursteori liksom samhällsforskning för att bättre förstå förnekelsen av den mänskligt orsakade
globala uppvärmningen – det är några exempel på detta.

Chalmers forskning med sikte på hållbar utveckling uppmärksammas också utifrån. Ett av årets mest glädjande exempel är
den studie som visar möjligheten att låta bärande kolfiber
konstruktioner i fordon samtidigt fungera som batterier, något
som av Physics World listades som ett av världens tio största
forskningsgenombrott under 2018.
Lika glädjande var den benchmarking-rapport från Massachusetts Institute of Technology som listade Chalmers som topp
tio i världen och en ”ledstjärna” för sitt tvärvetenskapliga
arbete när det gäller utvecklingen av ingenjörsutbildning.
Vi tar det som tecken på att Chalmers långsiktiga ambition att
förbättra sin position också internationellt är fullt möjlig. Ytterligare ett sådant tecken är den strategiskt viktiga roll Chalmers
fått i det europeiska flaggskeppet för kvantforskning – något
som blev möjligt bland annat tack vare den chalmersledda
miljardsatsning på bygget av en svensk kvantdator som initierades redan 2017 och där en stor donation från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse utgjort en viktig förutsättning.
I ett nationellt perspektiv är förtroendet för vårt lärosäte
redan nu massivt. Chalmers toppar listan för sjunde året i rad
när opinionsföretaget Sifo Kantar mäter den svenska allmänhetens förtroende för universitet och högskolor. Faktum är att
förtroendet för Chalmers har ökat samtidigt som det minskat
för universitetssfären som helhet.
Betyder detta att vi kan slå oss till ro och luta oss vilsamt tillbaka mot en stabil ägarstiftelse och ett gott anseende?
– Tvärtom.
Vi vet att förtroende tar lång tid att bygga men kan raseras
från en dag till en annan. Vi måste ständigt kunna visa att vi
levererar nytta till samhället, att vi förvaltar allmänna medel
på ett ansvarsfullt sätt, att vår forskning och utbildning håller
hög internationell klass.
Vi måste helt enkelt fortsätta arbeta för att hela tiden bli
bättre. Frontlinjen flyttas och Chalmers måste vara med
och flytta den i den enda rätta riktningen: framåt! Eller som
vår grundare William Chalmers uttryckte det i sitt slitstarka
valspråk: avancez! •

Stefan Bengtsson
Rektor och vd
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STIFTELSEN CHALMERS
TEKNISKA HÖGSKOLA
Antal anställda: 7
Omsättning: 19
CHALMERSFASTIGHETER AB
Antal anställda: 33
Omsättning: 570

CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB
Antal anställda: 3 092
Omsättning: 3 802

JOHANNEBERG CAMPUSBO AB & KB
Antal anställda: 0
Omsättning: 18
AB CHALMERSSKA HUSET
Antal anställda: 2
Omsättning: 7

CHALMERS PROFESSIONAL
EDUCATION AB
Antal anställda: 14
Omsättning: 35

SSPA SWEDEN AB
Antal anställda: 94
Omsättning: 104

FLOWTECH
INTERNATIONAL AB
Antal anställda: 4
Omsättning: 6

ASTA ZERO AB
Antal anställda: 18
Omsättning: 105

CHALMERS VENTURES AB
Antal anställda: 20
Omsättning: 67

JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 17
Omsättning: 22
LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 30
Omsättning: 75
SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 12
Omsättning: 20

SWEDISH ELECTRIC TRANSPORT
LABORATORY AB
Antal anställda: 0
Omsättning: 0

I CHALMERSSFÄREN (UTÖVER STIFTELSEKONCERNEN)
INGÅR OCKSÅ:
STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK (CIT) med omkring
95 anställda, där Chalmers tekniska högskola är stiftare och vars
styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola AB. Verksamheten är
en del av innovations-ekosystemet och utgörs huvudsakligen uppdragsforskning och besläktad konsultverksamhet. CIT är koncern
moder för ett antal dotterbolag där delar av verksamheten bedrivs.
FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK är en annan stiftelse (med omkring 80 anställda) som delvis
kontrolleras av Chalmers tekniska högskola AB och som arbetar med
uppdragsforskning inom ett mera avgränsat fält. Även denna verksamhet är en del av innovations-ekosystemet.
STIFTELSEN CHALMERS INNOVATION grundades 1997 och driver
Stena Center, en samlingsmiljö för entreprenörer och innovationsföretag på det Holtermanska området i anslutning till Chalmers campus
Johanneberg.

Konsoliderade bolag
Intressebolag
Omsättning anges i
miljoner kronor (mnkr)
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Stiftelsekoncernen Chalmers
I likhet med andra svenska universitet bedriver Chalmers utbildning och forskning till stor del finansierat
med offentliga anslag. Men Chalmers är i grunden en stiftelsekoncern där verksamheten bedrivs i hel- och
delägda bolag. Organisationsformen ger andra förutsättningar för att leverera samhällsnytta än de som
gäller för statliga lärosäten. Hit hör exempelvis stor frihet i skapandet av ett eget innovations-ekosystem
liksom möjligheter att med andra aktörer samäga och driva test- och forskningsmiljöer i bolagsform.

C

halmers tekniska högskola är sedan 1994 ett privat universitet med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
som koncernmoder. Lärosätet har en för Sverige unik
närhet till industri och samhälle, bland annat genom dess möjligheter att bedriva samverkan i bolagsform tillsammans med
externa aktörer. Därmed kan Chalmers tekniska högskola
som helhet på ett direkt sätt utveckla kunskap och tekniska
lösningar som bidrar till hållbar utveckling, stärkt konkurrenskraft och att möta samhällsutmaningar.

grundat som Statens skeppsprovningsanstalt och bland dess
viktigaste tillgångar är den kunskap som finns samlad runt
fysiska tester i de tre provningsanläggningarna.
FLOWTECH INTERNATIONAL AB

är ett intressebolag delägt av SSPA Sweden AB, som bedriver
teknisk konsultverksamhet inriktad på bland annat beräkning
av strömning kring kroppar.
ASTA ZERO AB

STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

är koncernmoder, förvaltar stiftelsekapitalet, investerar avkastning i universitetets verksamhet (stiftelsesatsningar) och utser
externa ledamöter till styrelsen för Chalmers tekniska hög
skola AB. Framgångsrik kapitalförvaltning har möjliggjort
satsningar i en för den svenska akademiska världen unik skala.

är ett intressebolag delägt av Chalmers tekniska högskola AB
tillsammans med forskningsinstitutet Rise. Beläget utanför
Borås är det världens första fullskaliga testanläggning för
framtidens autonoma trafiksäkerhetslösningar, tillgängligt för
både akademin och aktörer från industrin.
SWEDISH ELECTRIC TRANSPORT LABORATORY AB

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

står för stiftelsekoncernens huvudverksamhet och bedriver
merparten av all forskning och utbildning och tillhörande nödvändig administration. Lärosätets rektor är samtidigt bolagets
vd och verksamheten regleras genom ett långsiktigt avtal med
staten, vilket kompletteras med årliga avtal. Mer om bolagets
ledning och organisation på nästa uppslag.
I stiftelsekoncernen finns dessutom enheter i Chalmers innovations-ekosystem, bestående av forskningsinstitut, teknikparker och enheter för uppdragsutbildning samt utveckling
av uppstartsföretag. Innovations-ekosystemet har två över
gripande uppgifter: dels att öka lärosätets samhällsnytta, dels
att stödja forskarnas och lärarnas arbete med nyttiggörande.
CHALMERS PROFESSIONAL EDUCATION AB

har sitt huvudfokus på uppdragsutbildning, men även med
utrednings- och samordningsuppdrag inriktade på livslångt
lärande för lärosätet som helhet. Är ett helägt dotterbolag till
Chalmers tekniska högskola AB. Verksamheten beskrivs närmare i kapitlet om grundutbildning.
CHALMERS VENTURES AB

är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB
som ska omsätta kompetens och forskningsresultat från
lärosätets akademiska verksamhet – också i samverkan med
externa aktörer – till bärkraftiga tillväxtbolag genom högklassiga inkubationsprocesser. Bolaget är en viktig motor i arbetet
med att låta entreprenöriellt tänkande genomsyra verksam
heterna i hela Chalmerssfären.
SSPA SWEDEN AB

är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Bolaget är ett maritimt kunskapsföretag, ursprungligen

bildades 2018 för att bli ett testcenter för elektromobilitet.
Bolaget är ett intressebolag delägt av Chalmers tekniska högskola AB tillsammans med Rise med kundåtaganden från ett
antal bolag inom fordonsindustrin.
JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB,
LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB OCH
SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB

är samverkansmiljöer med tre olika tematiska inriktningar för
kunskapsutbyte mellan akademi, industri och det offentliga
samhället. Samtliga är intressebolag delägda av Chalmers tekniska högskola AB tillsammans med intressenter från såväl
industri som det offentliga.
CHALMERSFASTIGHETER AB

är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och har i uppdrag att förvalta och utveckla fastigheter på
Chalmers båda campus samt Onsala rymdobservatorium till
världsledande kunskapsmiljöer med minimal negativ miljö
belastning. Bolaget äger omkring hälften av de byggnader
Chalmers nyttjar.
CHALMERSSKA HUSET AB

är ett helägt dotterbolag till Chalmersfastigheter AB och
förvaltar och driver den fastighet som byggdes som William
Chalmers privatbostad i centrala Göteborg 1807 och i dag inrymmer gästforskarbostäder samt fungerar som mötesplats för
konferenser och högtider.
JOHANNEBERG CAMPUSBO AB OCH KB

är delägda intressebolag till Chalmersfastigheter som äger en
fastighet med 479 studentbostäder på campus Johanneberg. •

LEDNING OCH ORGANISATION
SIDAN 6

Ledning och organisation
Chalmers tekniska högskola AB driver den akademiska utbildnings- och forskningsverksamheten vid
lärosätet. Den operativa verksamheten leds av rektor som också är vd som ansvarar inför bolagets styrelse
(sidan 54). Chalmers ledningsgrupp, under ledning av rektor/vd, ansvarar för att samtliga verksamhets
områden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt.

U

nder 2018 har inga nya stora förändringsprocesser som
rör ledning och organisation initierats. En översyn av
styrkeområdena pågår och programmet för införande
av en ny fakultetsmodell har avslutats och implementerings
arbetet av fakultetsmodellen har överlämnats i linjen. Chalmers
tretton institutioner ansvarar för och utvecklar verksamheten
i form av forskning, utbildning och nyttiggörande. De övergripande uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas genom gränsöverskridande verksamheter inom
Chalmers sju styrkeområden, genom tre huvudprocesser samt
fyra utbildningsområden. Under 2018 och kommande år är
Chalmers fokus på kvalitetsutveckling i alla verksamheter
med särskild uppmärksamhet på jämställdhet, breddad rekrytering och vetenskapligt genomslag. Stödet till arbetet med
hållbar utveckling, entreprenörskap och internationalisering
förtydligas för att dessa prioriterade områden ska genomsyra
Chalmers verksamhet och stödja Chalmers utveckling.

Chalmers linjeorganisation:

Chalmers ledningsgrupp, CLG, under ledning av rektor/vd,
ansvarar för strategisk ledning, centrala beslut och deras
genomförande i Chalmers tekniska högskola AB. CLG
ansvarar också för att samtliga verksamhetsområden sam
verkar och driver Chalmers utveckling framåt liksom att
Chalmers roll och bidrag i samhället hela tiden utvecklas.
CLG består av följande funktioner: rektor, pro- och vice
rektorer, Chalmers 13 prefekter, studentkårens ordförande,
chefen för Chalmers verksamhetsstöd samt HR-chef, ekonomichef, kommunikationschef och rektors rådgivare. Fakultetsrådets ordförande samt avdelningschefen för lednings
stöd adjungeras till
Elektroteknik
samtliga möten
Fysik
med CLG.
Data- och

Styrkeområden och excellensinitiativ

Industrioch materialvetenskap

informationsteknik

Biologi och
bioteknik

INSTITUTIONER
Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik

UTGÖR CHALMERS AKADEMISKA
LINJEORGANISATION OCH ÄR
GRUNDKÄLLAN AV VETENSKAPLIG
EXPERTIS FÖR HELA
VERKSAMHETEN.
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INSTITUTIONERNA OCH DET GEMENSAMMA
VERKSAMHETSSTÖDET

De tretton institutionerna och det centrala verksamhetsstödet
utgör Chalmers linjeorganisation. Vid institutionerna är all
akademisk personal samt personal i det lokala verksamhetsstödet anställda. Institutionerna svarar för den ämnesdisciplinära utvecklingen, kompetensutveckling av personal samt
planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Här sker även ledning av forskarskolor och utveckling av
kurser i Chalmers utbildningar.
Chalmers gemensamma verksamhetsstöd är organiserat i nio
avdelningar inom administration och service under chefen
för det gemensamma verksamhetsstödet. Verksamhetsstödets
uppgift är att stödja och förvalta Chalmers verksamhet på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

De sju tematiska styrkeområdena svarar för ämnesövergripande integration av Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande. Styrkeområdena är underställda prorektor. Excellens
initiativet Nano svarar för ämnesövergripande integration och
möjliggörande kompetensutveckling inom området nano
teknologi och nanovetenskap och är underställt vicerektor för
forskning. Centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer
utgör dynamiska mötesplatser och är därmed viktiga utvecklingsmiljöer i styrkeområdena och excellensinitiativet.

Chalmers utbildningsområden
Chalmers fyra utbildningsområden är underställda vicerektor
för utbildning och livslångt lärande och svarar för Chalmers
utbildningsprogram. Varje utbildningsområde leds av en utbildningsområdesledare som ansvarar för övergripande utveckling
samt planering och dimensionering av utbildning på grundnivå
och avancerad nivå. Utbildningen är nästan uteslutande organiserad i program.
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Processorientering
Chalmers arbetar processorienterat genom en ledningsprocess, tre
huvudprocesser och sex stödprocesser. Målet är att processarbetet ska
vara en tydlig del i Chalmers
dagliga kvalitets- och förH
OC
ER LAR
ändringsarbete
LEDVECKERS ST
U ALM NING
och
en underligCH BILD AM
UT OGR
gande
bas för det
PR
ständiga utvecklingsarbetet. Rektor ansvarar
för ledningsprocessen och

Chalmers ledningsgrupp på bilden (i bokstavsordning): Rolf Almelund, chef Chalmers verksamhetsstöd/Chief Process Officer; Ann-Sofie Axelsson,
prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande; Stefan Bengtsson, rektor/vd; Anna Dubois, prorektor/vice vd; Maria Elmquist, prefekt Teknikens
ekonomi och organisation; Mikael Fogelström, prefekt Mikroteknologi och nanovetenskap; Cecilia Hahn Berg, rektors rådgivare; Jan Petter Hansen,
prefekt Rymd-, geo- och miljövetenskap; Angela Hillemyr, prefekt Mekanik och maritima vetenskaper; Stefan Hohmann, prefekt Biologi och bioteknik;
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande; Camilla Jacobsohn, avdelningschef Kommunikation och marknad; Johan Karlsson, prefekt Data- och
informationsteknik; Anders Karlström, prefekt Elektroteknik;
Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande; Lisskulla Lindström, personaldirektör; Fredrik Nilsson, prefekt Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik; Thomas Nilsson, prefekt Fysik; Anders Palmqvist, vicerektor för forskning och forskarutbildning; Per Setterberg,
ekonomichef; Arne Svensson, avdelningschef Ledningsstöd, (Adjungerad); Rikard Söderberg, prefekt Industri- och materialvetenskap;
Bernt Wennberg, prefekt Matematiska vetenskaper; Leif Åhman, prefekt Kemi och kemiteknik. Saknas på bilden gör studentkårens ordförande
Gustav Eriksson och fakultetsrådets ordförande Martin Nilsson Jacobi (Adjungerad).

respektive huvudprocess – utbildning, forskning och forskarutbildning samt nyttiggörande – leds av en pro- eller vicerektor.
Stödprocesserna för ekonomi, lokaler, informationsteknk,
personal, kommunikation och inköp leds av chefen för verksamhetsstödet.

ämnen som är knutna till Chalmers institutioner. Målet är att
forskarstuderande ges en vetenskaplig bas och djup inom sitt
forskningsområde och lär sig forskningens metodik och hantverk, samt att de får bidra till forskning vid den internationella
forskningsfronten och utveckla sin pedagogiska förmåga.

HUVUDPROCESSEN ATT UTBILDA – FÖR EN HÅLLBAR
FRAMTID

HUVUDPROCESSEN ATT NYTTIGGÖRA – FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID

Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har ett övergripande strategiskt ansvar för Chalmers utbildning på grund och
avancerad nivå och ansvarar för kvalitets- och utvecklings
arbetet med ambition att upprätthålla en utbildning i världsklass. Ansvarsområdet innefattar även det livslånga lärandet.
Målbilden är att rekrytera högt motiverade studenter från hela
världen till en attraktiv lärandemiljö för att de ska gå vidare
som alumner med djupa ämneskunskaper, entreprenöriell
kompetens och utvecklade personliga egenskaper.
HUVUDPROCESSEN ATT FORSKA OCH
FORSKARUTBILDA – FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vicerektor för forskning och forskarutbildning har ett övergripande strategiskt ansvar för området. Forskarutbildningen
organiseras i forskarskolor och examen avläggs i vetenskapliga

Vicerektor för nyttiggörande har ett övergripande strategiskt
ansvar att gynna nyttiggörandet i ett brett perspektiv, såväl internt som externt. Målet är att stärka Chalmers attraktionskraft samt att utveckla Chalmers förmåga att verka för nyttiggörande i syfte att bidra till hållbar utveckling, näringslivets
konkurrenskraft och att möta samhällets utmaningar. Under
2018 har Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål införts som
effektmål för Chalmers nyttiggörande.

Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett självständigt, representativt organ för
fakulteten och behandlar verksamhetsfrågor av principiell
natur ur ett akademiskt perspektiv. Fakultetsrådet är råd
givande till rektor. •
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Chalmers institutioner
Efter en genomgripande organisationsförändring 1 maj 2017 har Chalmers genom samgåenden gått
från 17 till 13 institutioner, samtliga tillräckligt stora för att utgöra ekonomiskt robusta enheter med
förmåga att fatta egna strategiska beslut – ett sätt att flytta viktigt strategiarbete närmare verksamheten
och på sikt trygga möjligheten att ha en nationellt och internationellt framskjuten position inom Chalmers
vetenskapliga områden.

Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik
Prefekt
Fredrik Nilsson
Avdelningar
Arkitekturens teori och metod
Byggnadsdesign
Stadsbyggnad
Byggnadsteknologi
Construction management
Geologi och geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten miljö teknik

Elektroteknik
Prefekt
Anders Karlström

Licentiatexamina		 16
Doktorsexamina		11
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
152
Refereegranskade
konferensbidrag		69
Antal helårsstudenter		
1 401
Antal anställda		
278
Intäkter (mnkr)		
327

Avdelningar
Livsmedelsvetenskap
Industriell bioteknik
Systembiologi
Kemisk biologi

Prefekt
Thomas Nilsson

Licentiatexamina		 0
Doktorsexamina		 9
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
177
Refereegranskade
konferensbidrag		 0
Antal helårsstudenter		
117
Antal anställda		
184
Intäkter (mnkr)		
206

Avdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Formella metoder
Funktionell programmering
Informationssäkerhet
Interaktionsdesign
Logic and Types
Nätverk och system
Software Engineering

Licentiatexamina
17
Doktorsexamina
17
Refereegranskade
vetenskapliga
artiklar
90
Refereegranskade
konferensbidrag
222
Antal
helårsstudenter 1 512
Antal anställda
268
Intäkter (mnkr)
265

Licentiatexamina		 15
Doktorsexamina		14
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
292
Refereegranskade
konferensbidrag		38
Antal helårsstudenter		
395
Antal anställda		
231
Intäkter (mnkr)		
307

Avdelningar
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Eva Olsson group
Materialens mikrostruktur
Material och ytteori
Subatomär fysik och plasmafysik
Teoretisk fysik

Industri- och
materialvetenskap

Data- och informationsteknik
Prefekt
Johan Karlsson

Avdelningar
Elkraftteknik
Kommunikations- och
antennsystem
Signalbehandling och
medicinsk teknik
System- och reglerteknik

Fysik

Biologi och Bioteknik
Prefekt
Stefan Hohmann

Licentiatexamina		 13
Doktorsexamina		15
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
201
Refereegranskade
konferensbidrag		223
Antal helårsstudenter		
873
Antal anställda		
225
Intäkter (mnkr)		
269

15 1)
15 1)

60 1) 2)
1481)2)
1 128 1)
196 1)
217 1)

Prefekt
Rikard Söderberg

Licentiatexamina		 14
Doktorsexamina		13
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
143
Refereegranskade
konferensbidrag		109
Antal helårsstudenter		
812
Antal anställda		
210
Intäkter (mnkr)		
235

Avdelningar
Design & Human Factors
Produktutveckling
Material och
beräkningsmekanik 
Konstruktionsmaterial
Material och tillverkning
Produktionssystem

1)

Varav Chalmers.

2)

Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Kemi och kemiteknik
Prefekt
Leif Åhman
Avdelningar
Kemi och biokemi
Tillämpad kemi
Energi och material
Kemiteknik

Rymd-, geo- och
miljövetenskap

Licentiatexamina		 19
Doktorsexamina		31
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
288
Refereegranskade
konferensbidrag		 7
Antal helårsstudenter		
462
Antal anställda		
271
Intäkter (mnkr)		
343

Prefekt
Jan Petter Hansen

Licentiatexamina		 11
Doktorsexamina		12
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
297
Refereegranskade
konferensbidrag		57
Antal helårsstudenter		
293
Antal anställda		
246
Intäkter (mnkr)		
308

Avdelningar
Astronomi och plasmafysik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Onsala rymdobservatorium
Mikrovågs- och optisk
fjärranalys

Matematiska vetenskaper
Prefekt
Bernt Wennberg
Avdelningar
Algebra och geometri
Analys och sannolikhetsteori
Tillämpad matematik och
statistik

Licentiatexamina
8
Doktorsexamina
7
Refereegranskade
vetenskapliga
artiklar
140
Refereegranskade
konferensbidrag
17
Antal
helårsstudenter 1 840
Antal anställda
181
Intäkter (mnkr)
215

7 1)
7 1)

119 1) 2)
12 1) 2)
1 427 1)
129 1)
151 1)

Mekanik och
maritima vetenskaper
Prefekt
Angela Hillemyr
Avdelningar
Dynamik
Fordonssäkerhet
Fordonsteknik och
autonoma system
Förbränning och
framdrivningssystem
Strömningslära
Marin teknik
Maritima studier

Licentiatexamina		 24
Doktorsexamina		19
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
208
Refereegranskade
konferensbidrag		108
Antal helårsstudenter		
1 028
Antal anställda		
245
Intäkter (mnkr)		
313

Mikroteknologi
och nanovetenskap
Prefekt
Mikael Fogelström
Avdelningar
Elektronikmaterial och system
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Kvantteknologi
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och
millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik

Licentiatexamina		 14
Doktorsexamina		17
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
140
Refereegranskade
konferensbidrag		86
Antal helårsstudenter		
100
Antal anställda		
218
Intäkter (mnkr)		
301

Teknikens ekonomi
och organisation
Prefekt
Maria Elmquist

Licentiatexamina		 11
Doktorsexamina		 6
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
138
Refereegranskade
konferensbidrag		52
Antal helårsstudenter		
1 069
Antal anställda		
192
Intäkter (mnkr)		
216

Avdelningar
Entrepreneurship and Strategy
I nnovation and R&D
Management
Science, Technology and
Society
Service Management and
Logistics
Supply and Operations
Management
Environmental Systems
Analysis

Vetenskapens
kommunikation och lärande
Prefekt
Ann-Sofie Axelsson

Licentiatexamina		 0
Doktorsexamina		 0
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
12
Refereegranskade
konferensbidrag		 6
Antal helårsstudenter		
85
Antal anställda		
90
Intäkter (mnkr)		
138

Avdelningar
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Fackspråk och kommunikation
Informationskompetens för
lärande och forskning
Forskarstöd, bibliometri och
ranking
Mediaförsörjning
Användarservice
Utveckling och
Blended Learning

Omorganisationen 2017 innebar inte bara att befintliga institutioner
gick samman eller förändrades; Chalmers bibliotek gick från att vara
en separat enhet till att bli en del av den nybildade institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande.
Institutionerna Data- och informationsteknik samt Matematiska vetenskaper drivs integrerat med Göteborgs universitet, därför särredovisas
de uppgifter som kan hänföras till Chalmers vid sidan om totalsiffrorna.
Utöver de avdelningar som finns i tabellerna på detta uppslag finns vid
varje institution en avdelning för verksamhetsstöd.

1)

Varav Chalmers.

2)

Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Chalmers Styrkeområden
Styrkeområdena bidrar till att utveckla Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande och driver
verksamheten framåt genom strategiska satsningar tvärs över institutionerna och i nära samverkan
med omvärlden. Inom styrkeområdena samlas olika aktörer och expertis. Idéer uppstår och realiseras.

C

halmers matrisorganisation, med styrkeområden som
sträcker sig över de traditionella disciplinerna, innebär
att institutionernas ansvar för ämnesområdens djup och
bredd, kompletteras av styrkeområdenas utmaningsdrivna
fokus och ansvar för att integrera utbildning, forskning och
nyttiggörande över ämnesområden. Styrkeområdena har ett
brett uppdrag som involverar strategiska satsningar, värdskap
för centrumbildningar och infrastrukturer och som motor och
nav för dialog mellan discipliner och med näringsliv och samhälle vilket bidrar till utveckling av hela Chalmers verksamhet.

Stort internationellt söktryck
År 2018 var det fjärde gången Chalmers genomförde en stor
internationell rekrytering av forskarassistenter. Av tio utlysta
tjänster hade åtta en profil motsvarande inriktningen för
Chalmers styrkeområden och excellensinitiativ. I anställningarna ingår bland annat klart definierade karriärmöjligheter,
finansiering för en doktorand och praktiskt etableringsstöd
för utländska forskare. Tjänsterna är mycket attraktiva och
Chalmers får allt fler och bättre kvalificerade sökande – över
1 000 forskare från hela världen sökte. Chalmers tidigare
rekryterade forskarassistenter har uppvisat en mycket god
karriärutveckling.

Strategiska prioriteringar
Under 2018 togs ett strategiskt beslut om en storskalig satsning
inom artificiell intelligens på Chalmers. Förberedelser och
genomförande leds av styrkeområdet Informations- och kommunikationsteknik, men satsningen knyter an till flera styrkeområden och omfattar många institutioner. Industrin har visat
ett stort intresse och satsningen kommer att realiseras genom
ett kompetenscentrum med start 2019, Chalmers AI Research
Centre. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har beviljat
finansiering med 317 miljoner kronor under en tioårsperiod.
Satsningen knyter an till det nationella forskningsprogrammet
på autonoma system, artificiell intelligens och maskininlärning
(WASP) som finansieras av KAW-stiftelsen och där Chalmers
är ett av de medverkande universiteten.
Tack vare styrkeområdenas unika organisationsform kan liknande strategiska satsningar snabbt mobiliseras tvärs över
Chalmers institutioner – något som bidragit till att ge Chalmers
styrkeområden höga betyg i externa utvärderingar. En intern
översyn av verksamheten 2017 pekade på möjlig breddning
inom några styrkeområden. Det styrkeområde som hittills
kallats Livsvetenskaper växlar om och bildar ett nytt styrkeområde med inriktning mot teknik och hälsa, med stark förankring till samtliga institutioner och i nära dialog med strate-

giska partnerorganisationer. Fortsatt utveckling och arbete
med att söka finansiering kommer att pågå under 2019 och
planen är att beslut om att inrätta det nya styrkeområdet kan
fattas under senvåren. Även styrkeområdet Samhällsbyggnad
har påbörjat en utredning av hur Chalmers bäst kan organisera
sina aktiviteter inom området Liveable Cities. Detta arbete
fortsätter under 2019. Den interna översynen resulterade därmed i att de hittillsvarande styrkeområdena Samhällsbyggnad
och Livsvetenskaper läggs ned samt att styrkeområdet Nano
teknik och nanovetenskap övergår i ett så kallat excellensinitiativ på Chalmers.
Styrkeområdet Produktion har format nya utmaningsdrivna
områden som styr styrkeområdets prioriteringar – inom industriell digitalisering, produktion i cirkulär ekonomi och inom
produktion med nya material, med genomgående fokus på
hållbarhet. Verksamheten inom styrkeområdet Energi spänner över samtliga Chalmers institutioner och fokuserar sina
strategiska prioriteringar på omställning mot hållbara tekniker och system som berör industriella processer, elsystemet,
städer och byggnader, transporter, liksom politik, samhälle
och individer.
I fokus för styrkeområdet Materialvetenskap är hur nya
material kan bidra till att lösa globala utmaningar inom energi
(nya energilager och bränsleceller) och hälsa (bioanalys och
3D-bioskrivning, samt resurseffektivitet).
Styrkeområdet Transport bedriver tvärdisciplinära projekt
inom de tematiska områdena: autonoma transporter, elektromobilitet samt omställning till framtida transportsystem.
Under året har även Chalmers samverkan med Göteborgs
universitet utvecklats och styrkeområdet arbetar nu helt integrerat med flera gemensamma projekt inom transportområdet.

Hållbar utveckling – nya utmaningar kräver ny
kompetens
Ett viktigt ramverk för styrkeområdenas utmaningsdrivna
satsningar är FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att arbeta
systematiskt med ramverket kan nya forskningsbehov kontinuerligt identifieras. För att metodiskt analysera hållbar
hetsfrågorna finns flera verktyg som har utvecklats dels av
Chalmers, dels genom Sustainable Development Solutions
Network Northern Europe (SDSN NE) där Chalmers är en
aktiv part. Styrkeområdena bidrar också till de pågående diskussionerna kring hållbarhetsfrågorna – bland annat genom
en årlig hållbarhetsdag för alla Chalmers forskare, lärare och
studenter som i år arrangerades kring mål 3: God hälsa och
välbefinnande.
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Chalmersforskarna Fredrik Hedenus, Martin Persson och
Frances Sprei har författat boken Hållbar utveckling – nyanser
och tolkningar, som getts ut av Studentlitteratur under året.
Syftet är att sprida ny och bredare kompetens om dagens hållbarhetsutmaningar, till nytta för de ingenjörer, naturvetare
och andra yrkesgrupper som idag utbildas.

Forskning i framkant
Styrkeområdet Energi har bidragit till att göra Chalmers till
en stark forskningspartner till Göteborg Energi i projektet
Gobigas, som avslutades 2018. Till skillnad från traditionell
biogastillverkning där olika råvaror rötas till biogas, har
Gobigas tillverkat biogas i stor skala genom att förgasa rester
från skogsbruket som toppar och grenar. I februari 2018
uppnådde anläggningen sin maximala kapacitet på 20 MW.
Resultaten visade att tekniken är kommersiellt mogen och
redo för storskalig produktion. Projektet har följts på nära håll
av bland andra EU-kommissionen, för sin avancerade för
gasningsteknik och innovation i framkant och utvärderingen
visade att projektet placerat sig som globalt ledande. EUkommissionären Kyriakos Maniatis menade att ”Gobigas är
en verklig pionjär, en förstklassig anläggning som visar vägen
framåt för andra att följa”.

Styrkeområdet Materialvetenskap har bidragit till att sätta
Chalmers på kartan som ledare för nya användningsområden
för atomsondstomografi genom ett projekt för att struktur
bestämma proteiner på atomnivå (proteomik). Projektet är ett
samarbete mellan institutionerna Kemi och kemiteknik,
Fysik, Biologi och bioteknik samt Chalmers materialanalys
laboratorium.
Chalmers startade 2017 en framgångsrik satsning inom kvantteknologi – med målet att bygga en kvantdator – och under
året har forskningen kopplats till nya europeiska satsningar.
En helt ny typ av dator kräver också ny kunskap inom informationsteori och programvaruteknik, ett område där styrke
området Informations- och kommunikationsteknik bidrar till
att knyta band mel,sciplinerna.
Tillsammans med Göteborgs stad och Fraunhofer-Chalmers
centrum för industrimatematik har styrkeområdena Samhällsbyggnad och Informations- och kommunikationsteknik skapat
ett verktyg för virtuell stadsplanering. Projektet Virtual City
@ Chalmers samlar expertis inom visualisering, simulering,
stadsplanering, datavetenskap och andra forskningsfält.
Projektet har fått stor uppmärksamhet och har knutit många
nya intressenter till styrkeområdet.
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Samverkan och innovation
Styrkeområdena har en nyckelroll i hanteringen av Chalmers
strategiska samarbetsavtal, som idag uppgår till 15. Nytill
komna partnerföretag 2018 är Ikea, med styrkeområdet
Produktion som värd samt fordonsutvecklaren Cevt, med
styrkeområdet Transport som värd.
Styrkeområdenas bredd gör Chalmers till en särskilt attraktiv
samarbetspart och aktiviteter rullar löpande under åren.
Materialvetenskap har ett nära samarbete med Stora Enso
inom Treesearch (mer om det längre ner), och samarrangerade
en global innovationstävling med Akzo Nobel (bolaget bytte
senare under 2018 namn till Nouryon) – Imagine Chemistry.
Genom styrkeområdet Transport, stod Chalmers värd för
Volvokoncernens årliga partnerskapskonferens på temat
Framtida transporter. Ett flertal av Chalmers partnerföretag
är dessutom mycket intresserade och involverade i satsningen
Chalmers AI Research Centre.

Internationell samverkan
Styrkeområdena möjliggör också ett stark och brett åtagande i
Chalmers internationella samverkan, bland annat i de tre
europeiska innovationsinitiativen EIT Climate, EIT Raw
Materials och nytt för 2018 är EIT Manufacturing. Målet är att
främja innovation inom den europeiska industrin genom så
kallade kunskaps- och innovationsgrupper. Konkreta resultat
från Chalmers har presenterats under året, bland annat inom
metallåtervinning och energieffektivisering av kontorslokaler.
Transport har under flera år stärkt sitt internationella sam
arbete genom strategiska partnerskap med utvalda universitet
runt om i världen, särskilt sådana med fokus inom styrkeområdets prioriterade utmaningsområden. Sedan tidigare finns
partnerskapsöverenskommelser tecknade med universitet i
Belgien och USA och under året har nätverket utökats med två
framstående kinesiska universitet: Tsinghua och Tongji.
Produktion fick under året värdskap för den största EU-satsningen hittills inom additiv tillverkning, alltså 3D-printning i
metall. En bidragande orsak är det framgångsrika arbete som
sker vid CAM2, Centre for Additive Manufacturing – Metal,
som stöds av Vinnova och sedan starten 2017 fått 20 doktorander
samt initierat ytterligare cirka 15 projekt tillsammans med 20
industripartners. Det är exempel på hur Chalmers kompetens
centrum utgör effektiva innovationsmiljöer i nära samverkan
med industrin. Styrkeområdenas uppdrag är att stödja kompetenscentrum med anknytning till sina respektive områden.

Infrastrukturer och centrum
Styrkeområdet Materialvetenskap har en mycket aktiv roll i
Chalmers engagemang kring forskningsanläggningarna ESS
och Max IV i Lund. Chalmers har under året fått ett särskilt
uppdrag genom projektet Swebeams, med syfte att fånga upp
industrins behov kring Max IV. Materialvetenskap bedriver
även samverkan med industrin genom bland annat Formax,
som dels är en plattform för access till forskningsanläggningen, dels ett instrument vid Max IV specialiserat på frågeställningar kring material från skogsråvara. Arbetet knyter an till
Treesearch, en nationell satsning startad av Chalmers, KTH
och Linköpings universitet samt fem skogsbolag. Satsningen
relaterar även till fas två av Wallenberg Wood Science Center
som kommer att starta i januari 2019. Under året har styrkeområdet Materialvetenskap initierat projektet All wood composites, med det långsiktiga målet att ersätta alla kompositer

med material baserade på förnybar råvara, inom ramen för
Treesearch.
Materialvetenskap, tillsammans med excellensinitiativet
Nano, medverkar även till utvecklingen av Chalmers Grafencentrum där antalet projekt och tillämpningar ständigt ökar.
I år arrangerade Grafencentrum ett välbesökt seminarium på
temat atomiskt tunna 2D-material. Bland talarna fanns
Konstantin Novoselov, som fick Nobelpriset i fysik 2010 för
sitt banbrytande arbete med grafen.
Chalmers energiforskning har förstärkt sin position under året
i och med nyinvigningen av den ombyggda Kraftcentralen.
Anläggningen är unik i sin storlek i världen, vilket gör det möjligt att bedriva forskning på detaljnivå, men i industriell skala
– till nytta för Chalmers industripartners. Den stora anläggningen producerar samtidigt värme och el till hela campus.
I maj 2018 invigdes det 1 000 kvadratmeter stora testlabbet
Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab) med bland
andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg på
plats. Satsningen har möjliggjorts genom en donation på
21 miljoner kronor från Stenastiftelsen och innebär en unik
miljö för utveckling av industrins och samhällets digitala
transformation. Ett flertal forsknings- och utbildningsprojekt
pågår och de involverar små, medelstora och globala företag
samt slutanvändare och mjukvaruföretag – totalt över 35
stycken. Labbet har varit välbesökt under året, med över 700
besökare från industri och akademi, 800 studenter från alla
nivåer av högskoleutbildning och även allmänhet och skol
klasser under Vetenskapsfestivalen.

Utbildningsaktiviteter
Styrkeområdenas uppdrag att driva de bredare frågorna med
fokus på samhällsutmaningar bidrar till att attrahera studenter och att utveckla utbildningen på Chalmers. Styrkeområdet
Transport bidrar dessutom inom området öppna onlinekurser
(så kallade massive open online courses, moocar) under temat
framväxande fordonsteknologier där ett antal kurser har samlats till en så kallad micromaster – ett pilotprojekt som drivs
tillsammans med Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity och
utbildningsplattformen EdX. Flera styrkeområden erbjuder
också masterstudenter aktiviteter som ger erfarenhet av forskningsprojekt för att locka till en fortsatt karriär inom akademin. Styrkeområdena kan också utgöra en viktig resurs för att
utveckla nya kurser eller studentprojekt i samverkan med
nationella och internationella parter.
Ett studentprojekt som möjliggjorts genom styrkeområdet
Materialvetenskap och har fått mycket uppmärksamhet under
året är 1001 VELA cup – en studenttävling mellan flera lärosäten där deltagarna konstruerar, bygger och kappseglar en
extrem kappseglingsjolle, så kallad skiff. Båten ska vara i 70
procent förnybart material. Chalmersstudenterna optimerade
båten för de lätta vindarna i Palermo; den visade sig helt överlägsen och tog hem segern i regattan.

Viktiga mötesplatser
Genom publika seminarier uppmärksammar Chalmers spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och omvärld. Ett viktigt inslag i styrkeområdena är
de så kallade initiativseminarierna som behandlar samhällsoch forskningsutmaningar i framkant. Här kan Chalmers
kompetens på ett konkret sätt bidra till lösningar genom kraftsamling över gränser.
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Årets välbesökta och uppmärksammade initiativseminarier
berörde AI och säkerhet, virtuell stadsplanering, innovativa
hållbara material, marina utmaningar samt elektromobilitet –
det senare filmades av Utbildningsradion och sändes på Kunskapskanalen. Seminarierna lockade världsledande forskare,
inklusive nobelpristagare, studenter och skolklasser liksom
branschföreträdare och nyckelaktörer i samhälle och näringsliv. Initiativseminarierna genererar en grund för en rad nya
initiativ, idéer och samarbeten.
Styrkeområdena bidrar även till Chalmers akademiska konferenser på hög internationell nivå. Ett stort antal mötesplatser i
toppklass har arrangerats under året och lockat framstående
talare från hela världen, bland annat med fokus på negativa
koldioxidutsläpp, solfission, biomaterial. En konferens inom
mjukvaruforskning lockade 1 800 internationella deltagare.
En av talarna var den banbrytande Margret Hamilton som utvecklade mjukvaran som styrde och kontrollerade Apolloprogrammets rymdraketer. Den stora konferensen genomfördes
med stöd av av Göteborgs stad.
Chalmers aktiviteter i Almedalen vilar delvis på medverkande
styrkeområden. Årets välbesökta seminarier handlade bland
annat om hybridutbildningar i sjukvården, ”Hälften läkare,
hälften civilingenjör” samt ett program med titeln ”Själv
körande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem”. Ett stort antal Chalmersforskare deltog som
inbjudna experter i programpunkter arrangerade av andra.

året. Exempelvis har Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare
Energi under ett års tid bidragit till en offentlig utredning från
Miljö- och energidepartementet, med fokus på mindre aktörers roll i energiomställningen. Anna Elofsson arbetar med en
utredning om omställningen av flyget för samma departement,
Jörgen Larsson bidrog med kunskaper till Naturvårdsverket
om svenskars flygavtryck och Lisa Göransson har deltagit som
expertrådgivare i en utredning om mindre aktörers roll i framtidens elsystem. Per-Olof Arnäs har utsetts till ledamot i det
nationella godstransportråd som regeringen inrättat. Antal
Boldizar bidrar med kunskapsöverföring som sakkunnig inom
utlysningen Strategiska innovationsprogrammet RE:Source
Hållbar plast samt som expert i SIS, Swedish Standards
Institute när det gäller återvinning av plast.
Ett forskningsprojekt inom Swedish Life Cycle Center har
under året bidragit till en helt ny internationell ISO-standard
som ska lanseras i början av 2019 – ISO 14008 – för monetär
värdering av miljöskadekostnader. Att kunna mäta kostnader
för miljöpåverkan på ett enhetligt sätt är efterfrågat och kommer att driva på utvecklingen inom hållbar innovation.
Digi Talk Pod är en podcast som leds av doktoranden Ilaria
Barletta med stöd från styrkeområdet Produktion. Den syftar
till att sprida kunskap om Chalmers forskning inom digitalisering, och utgår inledningsvis från den egna avdelningen
Produktionssystem. Tre avsnitt har producerats under 2018
och finns tillgängliga bland annat på Spotify. •

Samhällsnytta
Chalmersforskare med anknytning till styrkeområdena har
varit flitigt anlitade i expertråd och som sakkunniga under

CHALMERS STYRKEOMRÅDEN
Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

arbetar för att möta samhällsutmaningar relaterade till urbanisering och
resursanvändning. Fokus ligger på att skapa verktyg för att analysera, utforma och bygga livsmiljöer med människan i centrum i linje med FN:s
hållbarhetsmål.

bedriver forskning i syfte att utveckla nya lösningar för life science-sektorn,
det vill säga hälso- och sjukvårdssektorn, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och bioteknikindustrin samt för hållbar produktion av bioenergi.

Energi

Materialvetenskap

utvecklar nya lösningar för omställning till hållbara energisystem. Här samlas
industri, myndigheter och akademi för att skapa samsyn kring långsiktiga
utmaningar och för att tillsammans hitta lösningar för framtiden.

utvecklar nya material för morgondagens hållbara teknologier, material
som kan vara en del av lösningar på globala utmaningar inom energi, hälsa,
byggande och transport.

Informations- och
kommunikationsteknik

Produktion

bidrar till ett smartare och säkrare samhälle genom breda initiativ för att
mobilisera Chalmers forskning inom AI, kommunikationsteknik, komplexa
system och datavetenskap, i nära samarbete med industri och samhälle.

inriktar sig på uppkopplad och hållbar produktion. Forskningen tar fram
kunskap och nya verktyg inom industriell simulering, automation och framtidens goda arbetsmiljöer i nära samverkan med industrin.

Transport
tar fram ny kunskap för att möta transportrelaterade utmaningar i enlighet
med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Aktuella teman är autonoma
transporter, elektromobilitet och övergången till framtida transportsystem.
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Utbildning på grund- och
avancerad nivå
Framtidens utmaningar inom hållbarhet, globalisering och digitalisering kombinerat med en allt snabbare
teknikutveckling, skapar behov av teknisk högre utbildning som ständigt utvecklas och sätter teknik i ett
sammanhang. Under året har det därför varit utveckling av såväl utbildningsutbud och utbildningsformat
som kvalitetsprocesser, detta i samverkan med omgivande samhälle och med FN:s hållbarhetsmål i fokus.

C

halmers har som mål att erbjuda professionsutbildningar som kan konkurrera i världsklass och som vilar på en
vetenskaplig såväl som yrkesmässig grund. För att kunna göra det behövs lärarteam som är pedagogiskt såväl som
vetenskapligt kunniga och som samverkar med andra aktörer
i samhället. Chalmers utbildningar omfattar tekniskt basår
på gymnasial nivå samt program på grund- och avancerad nivå
inom teknik, arkitektur, sjöfart och lärande. Det erbjuds 27
grundprogram samt 40 masterprogram som är integrerade i
de femåriga grundprogrammen. Masterprogrammen är, med
undantag av lärarutbildningen, öppna även för internationella
studenter. Planerad utbildningsvolym för 2018 var omkring
9 100 helårsstudenter samt i närheten av 600 avgiftsskyldiga
internationella studenter.

BiSS De medel Chalmers erhållit årligen sedan 2016 för kvalitetsförstärkning inom humaniora, samhällsvetenskap och
lärande fördelas som extra medel till berörda institutioner för
kvalitetsförstärkning i syfte att förstärka lärarledd tid och
lärarpraktik.

Under 2018 blev samhällets behov av livslångt lärande tydligare liksom att det krävs en tydligare strategi för vilket ansvar
Chalmers bör ta. Uppdragsutbildning blev därför en del av
processen Att utbilda från att tidigare ha organiserats som en
del av processen Att nyttiggöra. Under året har en ansvarig
områdesledare för livslångt lärande tillsatts, som tillsammans
med övriga utbildningsområdesledare och verksamhetsstödsfunktioner ingår i grundutbildningens ledningsgrupp. Nya
projekt har startats för att skapa nya format för fortbildning
(se nedan), och ett strategiarbete har påbörjats.

Under året har Chalmers även fattat beslut om ett stiftelse
finansierat utvecklingsprojekt kallat Tracks, som går ut på att
skapa en ny utvecklingsmodell där kursinnehållet kan vara
gränsöverskridande på utmaningsdrivna teman, där en mer
individualiserad studiegång blir möjlig och där ledtiderna för
att förändra kursinnehåll kortas dramatiskt för att möta både
studenternas och omvärldens efterfrågan och behov. Projektet
har tagits fram i en omfattande öppen workshop arrangerad
av grundutbildningsorganisationen samt utifrån hundratals
studentförslag som samlats in av studentkåren.

De nya platser som tilldelats Chalmers i syfte att få fler ingenjörer har resulterat i ökning på existerande program men också
arbete för att starta nya program och fortsatt satsning på ökad
genomströmning för att fler av de som är antagna avslutar sin
utbildning. Grundutbildningens ledningsgrupp fattar årligen
beslut om antalet utbildningsplatser på respektive program på
grundläggande och avancerad nivå utifrån antal platser som
utbildningsdepartementet totalt tilldelar Chalmers. 237 fler
antogs i syfte att fylla 125 nya platser på programmen. Som
underlag för dimensionering och fördelning av antalet utbildningsplatser används analys av registrerings- och antagningsstatistik liksom kontinuerlig omvärldsanalys.

För målbilden om en utbildning i världsklass finns följande
fem delmål i Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling
(PVU 2018–2021):

Under 2018 har Chalmers fattat beslut om att inför läsåret
2019 starta två nya masterprogram: Data Science och High
Performance Computing. Inom fysikområdet har två masterprogram lagts ner och ersätts av ett nytt och vidareutvecklat
masterprogram: Physics.

CHALMERS FYRA UTBILDNINGSOMRÅDEN

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Elektroteknik, datateknik, it samt industriell ekonomi
Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
Maskinteknik, mekatronik och automatisering, design samt
sjöfart och marin teknik

• Studenterna ska spegla samhällets mångfald i en inkluderande och internationell lärandemiljö.
• Utbildningsutbudet utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
• I nspirerande fysiska och digitala lärande miljöer.
• Kontinuerlig kompetensutveckling för undervisande personal.
• Kvalitetskultur och ökad genomströmning.

En allt mer digitaliserad värld
I den digitaliseringsstrategi för utbildning på grund- och avancerad nivå, som beslutats under året, fastställs att alla studenter ska kunna skapa sig förmåga att tillämpa digital teknik på

UTBILDNING
SIDAN 15

UTBILDNING
SIDAN 16

ett sådant sätt att det möjliggör nya former av innovationer och
kreativitet. Chalmers utbildningar integrerar digitalisering genom att programmål utformas för respektive program. Målen
ska omfatta både teknik och kontext: att kunna tillämpa och
utveckla relevanta digitala verktyg för teknik, design och kommunikation för att driva utveckling vidare samt att kunna diskutera digitaliseringens möjligheter och hur det påverkar samhället i yrkesrollen (exempelvis data mining och etiska
ställningstaganden). I lärandemiljön ska digitalisering ske när
digitala verktyg tillför kvalitet och/eller mer effektiva arbetssätt, vilket exempelvis görs inom områdena examination, administration och digitalt lärande.

Projekt för entreprenöriell kompetens för alla
studenter
Ett treårigt projekt, finansierat av Chalmers stiftelse, för att
kunna erbjuda alla studenter lärmoment inom entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt har fortsatt under året med ett positivt resultat. Projektet avslutas under våren 2019. Utifrån den definition som tagits fram har en film
för sociala medier gjorts för att beskriva vad entreprenöriell
kompetens är. Under 2018 har 74 procent av utbildningsprogrammen varit involverade i utvecklingsarbete på kursnivå för
att integrera entreprenöriell kompetens.

Utveckling av högskoleingenjörsprogram
Arbetet med att vidareutveckla högskoleingenjörsprogrammen vid Chalmers har intensifierats under året. Detta har
gjorts i nära dialog med arbetsgivare och övriga intressenter i
programmens programråd. En arbetsgrupp vid Chalmers har
arbetat fram en modell för stärkt samverkan med näringsliv
och samhälle. Representanter för samtliga programråd bjöds
under en eftermiddag in till en gemensam diskussion om högskoleingenjörsutbildningarnas fortsatta utveckling med företrädare för Teknikföretagen.

Kompletterande utbildning för ingenjörer och
arkitekter med utländsk examen
Chalmers har under våren 2018 antagit ett antal personer till
en kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter
med utländsk examen, men det är brist på intresse för utbildningen. För hösten 2018 fanns ingen behörig sökande. De
involverade lärosätena har konstaterat att språkbehörighets
kravet är en hög tröskel och att flera studenter har studie
försvårande omständigheter (boendeavstånd, arbete, familj).
Utöver detta skulle det låga intresset kunna förklaras av god
konjunktur på arbetsmarknaden samt för lite dialog direkt
med vuxenskola och arbetsförmedling. Möjlighet att kombinera
arbete och studier är en viktig faktor. Rätt färdigheter är
viktigare än ytterligare ett diplom.

Genomströmning inom utbildningarna
Chalmers, KTH och Lunds tekniska högskola har under 2018
enats om att i framtiden ha samma indikatorer för att följa genomströmning på ingenjörsutbildningarna. Dessa kommer
troligen även att användas av övriga lärosäten med civilingenjörsutbildning. Indikatorerna följer kvarvaro och poängprestation efter ett år, poängprestation halvvägs in i studierna samt
examensfrekvens på programmet där studierna inleddes eller
examensfrekvens på annat program. Detta möjliggör för lärosätena att lära av varandra, jämföra mellan liknande program
som ofta har liknande utmaningar. Det kan också användas

vid nationella jämförelser, exempelvis för att följa upp satsningar som Tekniksprånget.

Kvalitetssystem för grundutbildningen
vidareutvecklas
Under 2018 har arbetet med att beskriva och utveckla grundutbildningens kvalitetssystem fortsatt. Fokus har varit på att
skapa förutsättningar för en sammanhållen analys av programmen och en effektiv kvalitetsrapportering. Andra områden har rört kursutvärdering och kursutveckling. En bild för
att visuellt sammanfatta och illustrera kvalitetssystemet har
tagits fram. Året kvalitetskonferens för programansvariga och
viceprefekter från institutionerna hade temat kvalitetskultur
och förändringsarbete.
Som en del av arbetet med att nå Chalmers hållbarhetsmål och
ge en ökad kvalitet på kurser om hållbar utveckling, har nya
frågor lagts till i kursvärderingsenkäten för dessa kurser.
Frågorna rör hur relevant studenterna upplever att innehållet
är för deras utbildningsprogram samt hur studenterna upplever
nivån på innehållet i förhållande till vad de kan från gymnasiet.

Utmärkelser
Johan Malmqvist, professor vid institutionen för industri- och
materialvetenskap hedrades med den internationella Leonardo
da Vinci-medaljen vilket är den högsta utmärkelsen SEFI
(European Society for Engineering Education) delar ut. Den
delas ut en gång per år till en person som på ett utmärkande
sätt bidragit till utvecklingen av ingenjörsutbildning på universitetsnivå och gjort skillnad internationellt.
Fyra chalmerister; Johannes Altnäs, Gustaf Sjösten, Simon
Fors och Eric Lindgren erhöll det pris för bästa entreprenörskap bland tekniska fysiker på Chalmers som instiftades 2011
av Bert-Inge Hogsved, grundare av och vd för Hogia-gruppen.
Syftet är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland
studenterna. Årets pristagare ville göra fysikundervisning mer
konkret och har utvecklat en sensor, som med hög precision
kan mäta acceleration, rotation och position hos föremål i rörelse och som kan tillverkas till en bråkdel av marknadspriset.
Rosa Anali Guzman Molina var Chalmers utvalda 2018 för
Utrikesdepartementet och Svenska institutets ceremoni Global
Swede. Internationella studenter som utmärkt sig inom ent
reprenörskap och visat att de är goda representanter för sitt
eget land såväl som för Sverige kan erhålla en utmärkelse.
Rosa nominerades för sitt stora engagemang och arbete med
Chalmers International Reception Committee som tar emot
internationella studenter.
Chalmers rankas topp-tio i världen i en ny benchmarkingrapport från MIT, när det gäller ingenjörsutbildning. Starka tvärvetenskapliga program och tonvikt på excellent undervisning
framhävs som utmärkande för Chalmers. Rapporten utser dagens och morgondagens ledare och beskriver några viktiga
framtida riktningar. Den bygger på intervjuer med 178 ledande
bedömare, med kunskap om världsledande tekniska program.
”Chalmers tekniska högskola i Sverige beskrevs av ett antal
intervjuade som ’en verklig ledstjärna med sina tvärvetenskapliga program ... de har skapat en bra maktbalans [mellan institutioner och program] med ömsesidigt engagemang från båda
sidor’,” skriver Dr Ruth Graham, författare och ansvarig för
den globala översynen. Chalmers får erkännande för sin kvalitet och ambitiösa pedagogiska träning av fakultetsanställda,
och hur pedagogiska prestationer belönas karriärmässigt.
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Uppdragsutbildning, livslångt lärande
och samverkan
Fortbildning av yrkesverksamma är en viktig komponent i
Chalmers bidrag till det livslånga lärandet. Utbildningar för
yrkesverksamma tar sikte både på individuell kompetens
höjning och på att ge konkreta bidrag till kundföretagens verksamhetsutveckling. Chalmers uppdragsutbildningar anordnas
inom Chalmers Professional Education AB, ett av högskolans
helägda dotterbolag.
Uppdragsutbildningarna bygger värdefulla relationer mellan
näringslivet och forskare och lärare. Det pedagogiska innehållet levereras av ämnesexperter från Chalmers och andra
ledande universitet världen över. Nyckelkunderna finns främst
bland stora och medelstora svenska företag och i viss utsträckning bland myndigheter. Utbildningarna hålls runtom i
Sverige samt internationellt med utgångspunkt från var kunskapen finns och vad som är praktiskt för kunderna. Under
2018 har omkring 1 300 yrkesverksamma deltagare utbildats i
totalt cirka 125, öppna såväl som företagsinterna, kurser inom
områdena: produktion; logistik och lean; utveckling och innovation; sjöfart; energi; miljö och hållbarhet; samhällsbyggnad;
ledarskap och organisation.
Cirka 160 lärare, varav 57 från Chalmers, har varit engagerade
i utbildningarna.
Under 2018 har 51 (56 föregående år) helårsstudenter tagit
poänggivande uppdragsutbildning och antalet helårsprestationer var 51 (54). Under året har utmaningar med AI (artificiell
intelligens) och digitalisering av processer präglat inriktningen på många utbildningar. Bland annat har kurser inom smart
industri och digitaliserad produktion och underhåll utvecklats
och genomförts. En strategi har varit att fokusera på att öka
antalet skräddarsydda utbildningsuppdrag för enskilda företag eller grupper av samverkande företag. Den fortsatta utvecklingen är inriktad på de ämnesområden där Chalmers har
spetskompetens med internationell räckvidd samt det finns en
stark efter
frågan från näringsliv och samhälle. Chalmers
Professional Education samverkar med Chalmers institutioner
för att identifiera relevanta områden och för att forma gemensamma ambitioner och planer för uppdragsutbildningens
tillväxt. Samtidigt fortgår arbetet med att öka samordningen
mellan grundutbildning och uppdragsutbildning.
Chalmers har under året haft flera samverkansprojekt för att
bidra till kompetensutveckling. Under 2018 påbörjades arbete
i samverkan med sex andra lärosäten med fortbildning inom
ramen för AI Sweden, med direkt stöd från utbildningsdepartementet, för kurser och en gemensam plattform för utbildningar för näringslivet inom AI. Det påbörjades också arbete
inom ett Vinnova-finansierat projekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för kurser inom AI på
mastersnivå för yrkesverksamma. Året avslutades med ett
beslut om ett tredje projekt, finansierat av Västra Götalandsregionen, för att ta fram format och genomföra piloter för bred
kompetensutveckling i fordonsindustrin 2019–2020.
Chalmers har även samarbetat med sju andra lärosäten samt
branschföreträdare och Sveriges ingenjörer i ett projekt för att
ta fram ett förslag till en svensk modell på hur kompetens
utvecklingsinsatser skulle kunna se ut under arbetsnamnet
”Study Friday”.
Under året har också arbetet med fortsatt utveckling av gruppen som arbetar med stöd för blended learning och utveckling
av Chalmers moocar (massive open online courses) fortsatt.

Chalmers har totalt hittills skapat elva moocar varav en grupp
av nya moocar som tillsammans formar en så kallad Micromaster. Den är inom Emerging Automotive Technologies, och
har tagits fram i samarbete med Volvo Cars, Volvo Group och
Zenuity. Den omfattar sju kurser och ett slutgiltigt prov och
kan ge deltagarna möjlighet att skapa sig ett helhetsperspektiv
på ny teknik för hållbarhet och digitalisering inom fordons
industrin. Utbildningsprogrammen samarbetar här med styrkeområde Transport, som stödjer kursutvecklingen och vars
forskare deltar i kurserna.

Konferens om undervisning och lärande, KUL
Chalmers internkonferens för pedagogisk utveckling, KUL,
hade 2018 formen av ett reflektionsseminarium med temat
internationella mastersprogram på Chalmers då övergången
till Bolognamodellen var fullt implementerad tio år tidigare,
2007. Under seminariet fick deltagarna möjlighet att diskutera
och reflektera över framgångsrika strategier för internationalisering av Chalmers utbildningar.
TOTALT ANTAL DELTAGARE (EJ UNIKA INDIVIDER)
I HÖGSKOLEPEDAGOGISKA KURSER
2018

2017

2016

Doktorander 1
Övriga anställda
(tekniklektorer, doktorer etcetera)

131

218

231

126

209

166

Totalt

257

427

397

20

24

22

Utfärdade högskolepedagogiska diplom
1

 re av kurserna som räknats med tidigare år ingår inte 2016. Doktorandkursen
T
Teaching, learning and evaluation ingår även i Generic and Transferable
Skills-programmet för doktorander.

Pedagogiskt pris
Årets pedagogiska pris tilldelades: Mia Bondelind, projekt
ledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik; Risat Pathan,
forskarassistent, Data- och informationsteknik, samt Christian
Sandström, docent, Teknikens ekonomi och organisation.
Gemensamt för samtliga pristagare är att de har främjat
studenternas lärande genom att på olika sätt motivera och
aktivera dem, bland annat genom att involvera studenten i
klassrummet, ha fokus på dialog och visa på kopplingarna till
yrkeslivet.

Kompetensutveckling för lärare och
undervisande personal
Under 2018 har det omarbetade högskolepedagogiska kurs
paketet för första gången genomförts i sin helhet. Detta
erbjuds till Chalmers forskande och undervisande personal.
För att ytterligare öka intresset för de högskolepedagogiska
kurserna har en informationsinsats gjorts där majoriteten av
institutionernas ledningsgrupper har besökts. Vidare har en
ny kurs i forskarhandledning utvecklats och implementerats.

Studentrekrytering
STUDENTREKRYTERING NATIONELLT

Utgångspunkten i Chalmers rekryteringsarbete är att öka
och stimulera intresset för teknik, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och matematik, för olika hållbara tekniska lösningar samt att inspirera till tekniska utbildningar. Detta görs
dels genom att möta elever och lärare från grundskolan och
gymnasiet, dels genom möten med andra studieintresserade.
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Många aktiviteter bygger på att skapa relationer med presumtiva studenter över tid genom en kombination av fysiska möten
och digital dialog och närvaro i sociala medier. Under läsåret
2017–2018 har Chalmers olika studentrekryteringsaktiviteter
nått omkring 24 200 barn och unga vid mässor, tekniktävlingar,
studiebesök, Chalmersdagen, utbildningsprogrammens besökskvällar och festivaler.

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten 2018

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

2017

2016

2015

2014

520
506
491
483
609
2 862 2 845 2 870 2 957 2 710
613
605
673
717
821
84
77
97
110
94
186
213
251
298
377

52
40
13
16
–
8 598 9 397 8 875 6 860 6 039
6 840 7 293 6 597 4 599 3 858
711

808

878

939 1 007

Antagna3
Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

105
92
86
92
88
1 371 1 277 1 270 1 204 1 239
502
447
457
454
466
54
37
41
44
39
171
149
169
178
209

3
9
3
5
–
1 677 1 880 1 817 1 746 1 690
467

597

521

496

491

355

260

268

265

275

1

Inkl Arkitektur och teknik.
2 U tbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.
3 R egistrerade nybörjare HT16 inklusive antagna till senare del av program på
grundnivå.

ANTAGNING TILL NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 300HP
Registrerade
studenters
medianv

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

Arkitektur
Arkitektur och teknik
Bioteknik, civilingenjör
Datateknik, civilingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Industriell ekonomi,
civilingenjör
Informationsteknik,
civilingenjör
Kemiteknik, civilingenjör
Kemiteknik med fysik,
civilingenjör
Maskinteknik, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik,
civilingenjör
Teknisk design, civilingenjör
Teknisk matematik,
civilingenjör
Automation och mekatronik,
civilingenjör

Visionen Chalmers för en hållbar framtid genomsyrar även
mötet med presumtiva studenter. Under året har Chalmers bidragit till utveckling och instiftande av Winwin Gothenburg
Sustainability Youth Award, varit värd och inspiratör under
den nationella hållbarhetsturnén We Change samt arbetat
med de globala målen i Tekniktävlingen. Den internationella
studentmålgruppen är mycket intresserad av hållbarhets
frågor, en fördel för Chalmers vars samtliga mastersprogram
innehåller sådana kursmoment. Chalmers har även under året
genomfört studenttävlingar med hållbarhetstema där vinsten
var en studieresa till Chalmers.
BREDDAD OCH LÅNGSIKTIG REKRYTERING

Chalmers arbetar med långsiktiga relationer till grundskolan
genom att stötta lärare i undervisningen samt inspirera barn
och unga oavsett bakgrund till nyfikenhet på teknik och naturvetenskap. Utgångspunkten är att alla barn och ungdomar
ska ha rätt till god utbildning och känna att det är möjligt att
studera vidare på Chalmers. Därför möter lärosätet ungdomar
exempelvis för läxhjälp i projektet Pluggstöd och möjliggör
mattementorskap genom föreningen Intize, i områden med
stor andel boende med utländsk bakgrund. Chalmers anordnar också teknikutmaningar som den lokala tävlingen Rädda
ägget och den nationella Teknikåttan. Man genomför även
programmeringskurser och olika aktiviteter speciellt riktade
till unga kvinnor. Under året har dessutom Chalmers student
rekryterare tillsammans med föreningen Mitt livs val träffat
nyanlända och ensamkommande ungdomar. Under hösten
2018 initierades arbetet med en ny satsning där gymnasietjejer
ska få pröva på teknik inom data- och informationsteknik,
elektroteknik och mekatronik: Camp Vera.
STUDENTREKRYTERING INTERNATIONELLT

Den digitala marknadsföringen har breddats ytterligare för att
nå fler presumtiva studenter och kunna väcka ett första intresse
hos målgruppen. Marknadsföringen av Chalmers mastersprogram i Nordamerika börjar ge resultat. Det är förhållandevis
svårt att få synlighet där och Chalmers arbetar därför med en
långsiktig strategi och i många olika marknadsföringskanaler.

ANTAGNING NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 180 HP

Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2

2018

2017

2018

2017

21.56
22.22
21.13
19.99
19.95
21.98

21.15
22.15
20.73
20.01
19.52
22.03

21.01
21.88
20.29
19.06
18.38
21.25

20.78
21.60
19.85
19.08
18.49
21.20

21.77 21.61

21.25 21.20

20.21 20.62
19.74 19.90

19.35 19.65
18.39 18.75

20.03 19.90
20.31 20.21

18.18 18.70
19.06 18.96

19.76 20.05
21.15 21.16

18.70 19.06
20.63 20.78

21.33 21.15

20.59 20.36

19.64 20.25

18.54 19.01

Antagningspoängen avser sökande som söker på sitt gymnasiebetyg,
utan kompletteringar (BI-gruppen). Maximal poäng: Betyg 22.50.

Registrerade
studenters
medianv
2018

Ae Affärsutveckling och
entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik
Di Datateknik, högskoleingenjör
De Design och produktutveckling,
högskoleingenjör
Ei Elektroteknik, högskole
ingenjör
Ep Ekonomi och produktions
teknik, högskoleingenjör
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör
Me Mekatronik, högskoleingenjör
Mi Maskinteknik, högskole
ingenjör
Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik
* Alla behöriga antagna

2017

Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2
2018

2017

18.75 18.75
18.08 18.49

17.70 17.70
17.29 17.66

20.28 20.20

19.40 19.50

16.67 16.36

15.89 15.73

19.21 19.86
17.14 17.32
17.19 17.87

17.86 18.95
15.00 16.25
16.58 16.30

17.80 17.60

16.60 16.80

18.18
15.50
15.72
15.98

17.10 17.29
*
*
*
*
*
*

18.50
15.35
14.68
16.00
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MASTERPROGRAM, 120 HP

Applied mechanics
Applied physics
Architecture and planning
beyond sustainability
Architecture and urban design
Automotive engineering
Biomedical engineering
Biotechnology
Communication engineering
Complex adaptive systems
Computer science – algorithms,
languages, and logic
Computer systems and networks

Design and construction project
management
Electric power engineering
Embedded electronic system
design
Engineering mathematics and
computational science
Entrepreneurship and business
design
Industrial design engineering
Industrial ecology
Infrastructure and environmental engineering
Innovative and sustainable
chemical engineering

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT

Ep
Td
Ki
Sc
I
Sh
M
Tm
F
Si
Sl
It
Kf
E
Mi
Z
Di
Me
Sk
D
Ei

Production engineering
Quality and operations
management
Software engineering and
technology
Sound and vibration
Structural engineering and
building technology
Supply chain management
Sustainable energy systems
Systems, control and
mechatronics
Wireless, photonics and space
engineering

ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

De
At
Bt
A
K
Ae

Interaction design and
technologies
International project
management
Lärande och ledarskap
Management and economics of
innovation
Maritime management
Materials chemistry
Materials engineering
Nanotechnology
Naval architecture and ocean
engineering
Physics and astronomy
Product development

Design och produktutveckling, högskoleingenjör
Arkitektur och teknik
Bioteknik, civilingenjör
Arkitektur
Kemiteknik, civilingenjör
Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Teknisk design, civilingenjör
Kemiteknik, högskoleingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
Industriell ekonomi, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör
Maskinteknik, civilingenjör
Teknisk matematik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Sjöingenjör
Sjöfart och logistik
Informationsteknik, civilingenjör
Kemiteknik med fysik, civilingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Maskinteknik, högskoleingenjör
Automation och mekatronik, civilingenjör
Datateknik, högskoleingenjör
Mekatronik, högskoleingenjör
Sjökapten
Datateknik, civilingenjör
Elektroteknik, högskoleingenjör

77
68
63
62
59
58
48
46
44
41
33
29
25
24
21
20
20
19
17
16
16
12
11
10
10
7
6

Andel i procent

Civilingenjör/arkitekt
Högskoleingenjör
Master
Sjöfart

2018

2017

2016

2015

2014

31
26
33
15

33
27
31
18

34
24
31
17

34
27
29
16

33
29
30
22

Universitets- och högskolerådet delar Chalmers ut språklicenser, så kallad Online linguistic support, till nyanlända som
efter ett språktest kan delta i onlinekurser på engelska och
svenska. Nyanlända har också fått möjlighet att praktisera på
Chalmers.
Chalmers antagning har handlagt ansökningar om reell kompetens från 63 sökande inför höstterminen 2018. Totalt gavs 24
sökande bifall på sin ansökan, ett övervägande antal av dessa
avsåg särskild behörighet för sökt utbildning (inte grundläggande behörighet). Efter urval två kvarstod tio sökande som
antagna (en tackade inte ja, tre var fortfarande reservplacerade
och kan ha erbjudits plats senare, resterande tio antogs till ett
högre prioriterat alternativ).

Antagning och söktryck
ANTAGNING TILL GRUNDNIVÅ

Indien är fortfarande det land flest utomeuropeiska studenter
söker från, så i Asien är arbetet med rekrytering mer intensivt
riktat mot Kina, Indonesien och Thailand; i Latinamerika arbetar Chalmers med rekrytering i främst Mexiko, Colombia
och Brasilien. Chalmers tvingades dessvärre minska antalet
antagna internationella studenter till masterprogrammen
under 2018 med anledning av att man inte kunde uppfylla sitt
åtagande om bostadsgaranti till denna grupp.

Vägledning och validering för nyanlända samt
bedömning av reell kompetens
Under 2018 har arbetet med att vägleda nyanlända till studier
fortsatt, bland annat genom projektet Vägledning och validering för nyanlända och invandrare som vill studera. Arbetet
bedrivs av Chalmers studie- och karriärvägledare i samverkan
med externa aktörer. Tillsammans med Arbetsförmedlingens
etableringsenhet och Göteborgs universitet genomförs kontinuerliga informationsträffar om det svenska utbildnings
systemet och vad lärosätena kan erbjuda. Dessutom arrangerar
Chalmers studiebesök för målgruppen nyanlända. Genom

Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat utbildnings
utbud. Inför höstterminen 2018 hade Chalmers 4 976 (5 094
föregående år) ansökningar i första hand, varav 31 (32) procent
var kvinnor. Antalet förstahandsansökningar var något lägre i
jämförelse med 2017 vilket ligger i linje med att årskullarna
minskar och att fler väljer att arbeta i och med den rådande
högkonjunkturen. Den lilla minskningen, -2 procent, är samma
som totalt nationellt. Femåriga program hade ett ökat söktryck (+1 procent) som var något mindre än det nationella
(+2 procent), och ökningen i söktryck till högskoleingenjörer
(+1 procent) var bättre än det nationella (-5 procent). Sök
trycket till tekniskt basår sjönk i jämförelse med tidigare år.
Utbildningarna Tekniskt basår, Arkitektur, Industriell ekonomi samt Arkitektur och teknik hade flest antal sökande i
första hand. Alla program utom Kemiteknik högskoleingenjör och Sjöingenjör hade minst en förstahandssökande per ut
bildningsplats.
Då Chalmers fått fler platser har också en ökad antagning skett.
237 fler antogs i syfte att fylla 125 nya platser på programmen.
Under höstterminen 2018 fanns totalt 2 314 (2 180 året innan)
studenter registrerade på de 2 131 (2 001) tillgängliga platserna.
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31 (32) procent var kvinnor. Reserver fanns till nästan alla
utbildningar. Från och med våren 2017 erbjuder Chalmers
möjligheten för interna och externa studenter att söka till senare
del av ett utbildningsprogram. Under 2018 antogs 63 (83) studenter och 58 (70) påbörjade senare del av ett program. Chalmers
har kompletterat programutbudet med möjligheten till vidare
utbildning för individer med akademisk utbildning och yrkes
erfarenhet. Vid behov ska yrkesverksamma kunna komplettera
och uppdatera sin akademiska utbildning för en ökad kompetens
och anställbarhet. 16 studenter antogs till en eller flera kurser
under 2018. Från och med hösten 2016 erbjuds dessutom möjligheten att läsa fristående kurs för Chalmers alumner, och under
2018 har 27 personer antagits till en eller flera av dessa kurser.
Motivet är både att uppmuntra studenter att ta ut sin examen
och att främja det livslånga lärandet. Denna möjlighet kompletteras av de uppdragsutbildningar som erbjuds av Chalmers
Professional Education AB.
ALTERNATIVA URVALSMETODER OCH TEKNISKT BASÅR

Chalmers erbjuder som alternativa urvalsmetoder matematikoch fysikprov, arkitektprov samt garantiplatser för studenter
med avklarat tekniskt basår. 2018 antogs 78 studenter genom
matematik- och fysikprovet jämfört med 97 2017. 42 studenter
antogs till arkitektutbildningen genom arkitektprovet jämfört
med 29 året innan.
Chalmers tekniska basår är en mycket efterfrågad förutbildning och studenterna klarar sina efterföljande studier på ingenjörsprogram väl. 2018 ökades antalet platser på basåret,
vilket medförde en stor ökning av registrerade studenter till
355 (260). Av de 260 som registrerades hösten 2017 fullföljde
152 (164) programmet och av dessa erbjöds 138 plats på något
av Chalmers ingenjörsprogram (högskole- eller civilingenjör).
113 antogs via garantiplats.
ANTAGNING TILL AVANCERAD NIVÅ

Sökande i första hand till Chalmers masterprogram minskade
med 9 procent inför hösten 2018 i jämförelse med 2017 års
6-procentiga ökning. Till masterprogrammen antogs studenter
från arkitekt-, civilingenjörs-, kandidat- och högskoleingenjörs
programmens tredje årskurs, studenter från andra svenska
lärosäten och sökande från utländska universitet.
Det fanns 7 038 (7 760 föregående år) externa sökande i första
hand, från 157 länder, varav 6 480 (7 293) hade förutbildning
från ett annat land än Sverige. Dessutom sökte 1 560 (1 637)
chalmerister till ett masterprogram. Hösten 2018 påbörjade
1 677 (1 880) personer första terminen på något av Chalmers
masterprogram, varav 1 099 (1 187) var chalmerister som fortsatte sin utbildning på avancerad nivå. Totalt registrerades 583
(693) externa masterstudenter, varav 111 (96) studenter med
behörighet från ett annat svenskt lärosäte.

Internationalisering
Chalmers är ett internationellt lärosäte och strävar efter att kontinuerligt utveckla internationella samarbeten. I syfte att kvalitetssäkra Chalmers utbytesavtal har kriterier för bedömning av
befintliga och presumtiva utbytesuniversitet tagits fram under
året. Under hösten inrättades en ny arbetsgrupp som hanterar
frågeställningar som rör internationella avtal. Syftet är att utveckla och förbättra överhörning och samordning av resurser.
Under året har Chalmers tecknat och reviderat 29 Erasmusoch 2 Terzio-avtal. 7 Worldwide-avtal har förnyats och 4 nya
avtal har inrättats med lärosäten i USA, Sydkorea, Taiwan och

ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
Utresande utbytesstudenter

2018
VT
HT

2017
VT
HT

7
75
2
5
61

10
175
1
10
82

7
85
3
2
77

12
148
1
10
73

150

278

174

244

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Idea league
Linnaeus-Palme

9
214
4
1
36
3
4

5
334
2
11
49
–
–

10
214
2
3
38
3
4

9
357
9
14
35
3
–

Totalt

271

401

274

427

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Totalt
Inresande utbytesstudenter

Japan. Dessutom har Erasmus Mundus Joint Master’s Programme konsortieavtalet inom nanoteknologi (EMM+ Nano)
förlängts. Under vårterminen och höstterminen 2018 har 659
inresande och 422 utresande studenter registrerats. Utresande
utbytesstudenter har ökat något jämfört med föregående år.
Globalt har Chalmers engagerat sig i olika KIC- (Knowledge
and Innovation Communities) -samarbeten finansierade av EIT
(European Institute of Technology) där utbildning har varit en
del. Inom Climate-KIC har studenter exempelvis kunnat ta del
av ett utökat stöd till blivande klimatentreprenörer genom ett
utbud av workshops, coaching och andra former av stöd.

Studieavgifter och stipendier
Totalt påbörjade 281 avgiftsskyldiga studenter studier vid
Chalmers hösten 2018. Andelen studenter som själva betalade
studieavgiften för första terminen har ökat från 39 procent
2017 (av totalt 942 fakturor) till 46 procent 2018 (av totalt 629
fakturor). 2018 minskade ansökningarna till stipendier administrerade av Chalmers med 27 procent, men antalet ansökningar är fortfarande högre än 2016. 18 studenter som presterat
särskilt excellenta resultat under första året på Chalmers beviljades ytterligare reduktion med sammanlagt 85 procent av terminsavgiften genom stipendieprogrammen Avancez och Ipoet.
Även 2018 fick studenter som sökt till Chalmers färre stipendier tilldelade av Svenska Institutet, vilket resulterade i att antalet studenter som registrerades på Chalmers med stipendium
från Svenska Institutet minskade från 24 (2017) till 10. Chalmers upplever att samarbetet med Migrationsverket i samband
med visumfrågor för studenterna fungerar väl.

Studentmiljö i samverkan med studentkåren
STUDENTINFLYTANDE

Studentinflytande och studentkårens engagerade arbete är en
nödvändig komponent för att kunna driva Chalmers utvecklingsarbete framåt. Studentkårens representanter ingår i en
rad olika grupperingar från högsta ledningsnivå till kursvärderingsmöten och bidrar aktivt till ett studentperspektiv i utbildningsrelaterade frågor. Chalmers tekniska högskola och
studentkåren går varje år igenom och reviderar vid behov det
styrdokument som ska säkerställa studentinflytandet på Chalmers. Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers studentkår har under 2018 samarbetat i en rad viktiga frågor, däribland jämlikhet, jämställdhet och förbättringen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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REGISTRERADE AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HT2018
Stipendieprogram

Adlerbert study
scholarships
Avancez
IPOET
Svenska Institutet

Antal

4
39
31
10

Stipendieprogram

Sievert Larsson
Volvo Group
Volvo Car Corporation
US Friends of Chalmers

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN
Antal

4
4
2
3

ANTAL REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS ETT
Antal

M
F
I
Sc
It
D
Z
Sh
A
Mi
Bt
K
E
Sk
Di
Tm
Ei
Me
Ep
Td
Kf
Ae

Maskinteknik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Industriell ekonomi, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
Informationsteknik, civilingenjör
Datateknik, civilingenjör
Automation och mekatronik, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör
Arkitektur
Maskinteknik, högskoleingenjör
Bioteknik, civilingenjör
Kemiteknik, civilingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Sjökapten
Datateknik, högskoleingenjör
Teknisk matematik, civilingenjör
Elektroteknik, högskoleingenjör
Mekatronik, högskoleingenjör
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Teknisk design, civilingenjör
Kemiteknik med fysik, civilingenjör
Affärsutveckling och entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik
Sl Sjöfart och logistik
At Arkitektur och teknik
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör
De Design och produktutveckling, högskoleingenjör
Si Sjöingenjör

165
134
127
120
110
106
98
95
84
82
78
66
62
62
56
54
53
49
48
48
46
45
45
40
32
30
25

STUDENTERNAS ARBETSMILJÖ OCH
JÄMLIKHETSARBETE

Som en del i ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete har
Chalmers 2018, tillsammans med studentkåren, för andra
gången genomfört enkäten Studentbarometern. Denna går ut
till alla studenter på motsvarande sätt som medarbetaren
käten till anställda i syfte att utveckla arbetsmiljön. En stor
andel av studenterna rekommenderar Chalmers som lärosäte
men något som kan förbättras i utbildningen är ökad tid för
eftertanke och minskad stress. Positivt är också att något fler
än föregående år svarar att Chalmers är ett lärosäte som inte
är fritt från diskriminering. Detta blir ofta en effekt när frågor
om diskriminering aktivt lyfts och arbetas med. När arbetet
blir mer genomgripande får det en första effekt av att fler får
syn på subtila inslag av diskriminering i vardagen. Enkätresultaten är ett underlag till de arbetsmiljöronder som genomförs
av utbildningsområdesansvariga och programansvariga i en
process som har förenklats och förtydligats med nya mallar.
Chalmers har under 2018 intensifierat arbetet och på flera sätt
arbetat för en bättre arbetsmiljö och förbättrad jämlikhet för
såväl studenter som anställda. I projektet Fokus jämställdhet,
som är ett samarbete mellan studentkåren och högskolan, ingår
satsningen Chalmers mot sexism som under året bland annat
haft flera workshops om vad som behövs för att få en mer jämställd studiemiljö. Ett viktigt nästa steg är att arbeta för en
öppnare miljö där alla, utan att känna sig utpekade eller ifrågasatta, kritiskt kan kommentera vad som sägs vid möten eller

Intäkter (mnkr)

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga
bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag
från företag, privata
stiftelser m fl
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Studieavgifter
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Andel i
procent
2018

2018

2017

2016

2015

2014

83

842

858

852

893

828

2

19

16

14

16

13

1

16

16

17

21

19

1
9
4
0

14
88
40
0

23
83
38
0

31
70
43
0

25
61
45
0

22
45
43
3

1 019 1 034 1 027 1 061

973

100

undervisning. En kurs i civilkurage har genomförts för fri
villiga studenter och projektet har också utformat en tydligare
process för utredning av trakasseriärenden där studenter
ingår. Inom sjöfart finns ett nationellt initiativ, #Vågrätt, där
Chalmers tar en mycket aktiv del och har utformat och genomfört en obligatorisk utbildningsdag för alla sjökaptenstudenter. Chalmers har under året även initierat ett arbete för att
genom kursvärderingar systematiskt fånga upp hur jäm
ställdhet integreras på kursnivå. Chalmers studentkår verkar
även för en ökad integration mellan internationella och nationella studenter.
Under året har Chalmers arbetat med att främja och säker
ställa att alla studenter oavsett programtillhörighet skall ha
samma förutsättningar och jämlika möjligheter till professionellt studentstöd. Det innebär att alla studenter vid behov
ska få ett anpassat stöd med mål att genomföra sina studier
och att ta sin examen. Årets mottagningskommittéer genomgick i februari en tredagars ledarskapsutbildning för att bli
bra rustade att ta emot de nya studenterna som började under
höstterminen. Workshops i jämställdhet och likabehandling
har genomförts för alla programs mottagningskommittéer
inför mottagningen av höstens studenter.

Utveckling av grundutbildningens lokaler
Under 2018 och framöver har Grundutbildningen avsatt fem
miljoner kronor per år för att systematiskt och långsiktigt
kunna rusta upp och förnya utbildningslokaler. Under 2018
färdigställdes till exempel tysta studiemiljöer i Kemihuset och
EDIT-huset på campus Johanneberg samt Patriciahuset samt
lektionssalar i Sveahuset på Lindholmen. Under 2018 initierades också ett arbete för att tydliggöra och förbättra lokal
planeringsprocessen avseende grundutbildningens lokaler.

Registreringar, prestationer, examina
och intäkter
REGISTRERINGAR OCH PRESTATIONER

Antalet helårsstudenter år 2018 uppgick till 8 828 (8 937 året
innan) och antalet helårsprestationer till 7 827 (7 890) vilket
motsvarar en prestationsgrad om 89 procent jämfört med 88
procent föregående år. Med prestationsgrad menas i vilken
omfattning som studenterna klarar kurser som de varit registrerade på. Antalet avgiftsskyldiga studenter år 2018 uppgick
till 587 (565) och antalet helårsprestationer till 530 (491), vilket
motsvarar en prestationsgrad om 90 (87) procent.
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PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Exklusive betalande studenter
Helårsstudenter 1
2018

2017

2016

Helårsprestationer
2018

2017

2016

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 2, 3

2018

2017

Helårsstudenter

5

Helårsprestationer

Individer bland
helårsstudenter

2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Civilingenjörer och
arkitekter4
Masterprogram
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs

3 389 3 356 3 405 3 124 3 117 3 250 5 277 4 891
2 805 2 807 2 801 2 452 2 360 2 388 4 565 4 296
1 118 1 141 1 161
954 1 021 1 053 1 759 1 661
424
461
462
388
416
468
768
768
266
244
250
212
186
221
618
493
117
115
115
111
114
111
174
160
709
813
758
586
676
671 3 442 3 392

4 957
4 229
1 656
844
504
161
2 742

–
587
–
–
–
–
–

–
564
–
–
–
1
–

–
481
–
–
–
2
–

–
530
–
–
–
–
–

–
491
–
–
–
–
–

–
436
–
–
–
1
–

–
925
–
–
–
–
–

–
877
–
–
–
2
–

–
757
–
–
–
2
–

Totalt

8 828 8 937 8 952 7 827 7 890 8 162 13 916 13 049 12 607

587

565

483

530

491

437

925

879

759

1

Av helårsstudenter 2018 är 32 procent kvinnor (2017, 32 procent kvinnor).
2 En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
3 Uppgifterna för 2018 är inte direkt jämförbara med tidigare år pga. övergång till
nya Ladok.

ANTAL EXAMINERADE PER PROGRAM 2018

110

25

85

23

103

41

62

40

96

41

55

43

I

Industriell ekonomi,
civilingenjör

V

Väg- och vattenbyggnad,
civilingenjör

Z

Automation och
mekatronik, civilingenjör

85

20

65

24

A

Arkitektur

67

39

28

58

F

Teknisk fysik, civilingenjör

Bt Bioteknik, civilingenjör

59

13

46

22

54

32

22

59

It

Informationsteknik,
civilingenjör

52

9

43

17

D

Datateknik, civilingenjör

48

5

43

10

E

Elektroteknik, civilingenjör

Sk Sjökaptensprogram

40

8

32

20

38

9

29

24

Si

Sjöingenjör

36

6

30

17

K

Kemiteknik, civilingenjör

34

22

12

65

Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör

34

20

14

59

Sl

29

13

16

45

Sjöfart och logistik

 arav helårsstudenter civilingenjör (inkl. Arkitektur och teknik) 2018: 3 165 
V
(2017: 3 121; 2016: 3 164).
5 Av helårsstudenter 2018 är 25 procent kvinnor (2017, 25 procent kvinnor).

UTFÄRDADE EXAMINA

Andel
Därav Därav
antal antal kvinnor i
Antal
totalt kvinnor män procent

M Maskinteknik,
civilingenjör

4

Td Teknisk design,
civilingenjör

29

18

11

62

Au Affärsutveckling

28

12

16

43

Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

27

17

10

63

Mi Maskinteknik,
högskoleingenjör

27

6

21

22

Di Datateknik,
högskoleingenjör

26

2

24

8

Bi Byggteknik,
högskoleingenjör

24

4

20

17

Kf Kemiteknik med fysik,
civilingenjör

23

6

17

26

Tm Teknisk matematik,
civilingenjör

23

9

14

39

Me Mekatronik,
högskoleingenjör

22

3

19

14

At Arkitektur och teknik

21

9

12

43

Ei Elektroteknik,
högskoleingenjör

21

1

20

5

De Design och produktut
veckling, högskoleingenjör

16

10

6

63

Ki Kemiteknik,
högskoleingenjör

15

4

11

27

Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella master
program 60 p
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
varav även avlagt civil
ingenjörs-/arkitektexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Ämneslärarexamen
Övriga examina
Totalt

2018

2017

2016

2015

2014

6
759
2
78

1
699
1
74

5
628
1
73

70
599
34
62

27
693
10
70

–
1
–
6
4
896
861
832
763
924
10
8
9
7
18
1 349 1 335 1 238 1 156 1 193
801
212
38
36
10
5

757
295
47
32
15
4

673
243
44
29
6
2

649
266
48
44
–
2

751
276
56
46
1
5

3 401 3 373 3 110 3 057 3 323

INTÄKTER TILL UTBILDNING PÅ GRUND- OCH
AVANCERAD NIVÅ

Intäkter till grundutbildning uppgick till 1 019 mnkr, en
minskning med 15 mnkr (1 procent) jämfört med år 2017.
Intäkter från Utbildningsdepartementet har minskat med
16 mnkr, vilket främst avser en periodiseringseffekt som
uppstått vid övergång till nytt studieadministrativt system.
Intäkter av studieavgifter har ökat med 5 mnkr (6 procent)
beroende på att antalet studie
avgiftsskyldiga studenter är
högre än föregående år. Intäkter från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola har minskat med 9 mnkr beroende på satsningar som har avslutats.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 85
procent av intäkterna, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
STUDENTER SOM EJ BEDÖMS SOM AKTIVT
STUDERANDE

En uppföljning av resultat under perioden 2017-08-28–
2018-09-01 avseende helårsstudenter som varit registrerade
på kurser under höstterminen 2017, visade att Chalmers hade
272 helårsstudenter som är att betrakta som inaktiva enligt
Universitetskanslersämbetets definition.
UTFÄRDADE EXAMINA 2018

Under 2018 utfärdades totalt 3 401 (3 373 året innan) examina
inom grundutbildningen vilket är en liten ökning med 28 exa-

mina. De ökningar som utmärker sig är framför allt civilingenjörsexamen, kandidatexamen och masterexamen.
Antalet civilingenjörsexamina uppgick totalt till 759 (699) och
antalet arkitektexamina som utfärdats 78 (74) dvs en ökning av
antalet 5-åriga yrkesexamina.
Antalet högskoleingenjörsexamina har minskat och under året
har det utfärdats 212 (295) examina. Även examina från sjöfartsutbildningarna har minskat på helheten. 38 (47) sjökaptens
examina, alltså något färre och 36 (32) sjöingenjörsexamina,
dvs något fler. Sedan omläggningen av utbildningens struktur
till Bologna-modellen utgör kandidat- och masterexamen en
stor del av utfärdade examina. Totalt utfärdades 896 (861)
kandidatexamina och 1 349 (1 335) masterexamina under året.
Antalet ämneslärarexamina har minskat, 2018 utfärdades 10
(15) sådana.
UTREDDA OCH INTYGADE SJÖBEFÄL FÖR 2018

Under 2018 intygades totalt 10 (13) Fartygsbefäl klass V, 17
(19) Maskinbefäl klass V samt 40 (45) Fartygsbefäl klass VII
och 34 (45) Maskinbefäl klass VII.

Särskilda uppdrag
För 2018 har institutionen för mekanik och maritima veten
skaper tilldelats 6 miljoner kronor i särskilt utrustningsanslag
och för praktik inom sjöfartsutbildningen. Detta har använts
för kostnader avseende simulatorer som används inom navigation, maskin, radio och last. Även kostnader för utrustning

och material som används i sjukvårds- och säkerhetsut
bildningarna täcks till viss del, liksom en del av kostnaderna
för laborativ utrustning som används inom sjöfartsutbildningarna. Ersättning har även utgått för kostnader som är kopplade till den fartygsförlagda praktiken i sjöbefälsutbildningen.
Dessa medel används också för att täcka resekostnader för
studenter i samband med på- och avmönstring på utlands
flaggade fartyg.
För 2018 har institutionen för teknikens ekonomi tilldelats
4 mnkr för spetsutbildning i entreprenörskap. Dessa har
använts för extraordinära kostnader för aktiviteter kopplade
till innovationsprojekt såväl som till utbildning. Rekrytering
och hantering av innovationsprojekt kräver extra resurser.
Chalmers Ventures hanterar inkubationsprocess i samverkan
med Chalmers entreprenörskola, men entreprenörskolan har
även löpande operativ kontakt med Chalmers Ventures kring
allt som rör studenternas projektarbete, inklusive ett huvud
ansvar för att säkra bra gruppsammansättning, gruppdynamik
och grupplärande. Väsentliga extraordinära utbildningsaktiviteter är: 1) Särskild antagningsprocess (intervju-baserad),
2) Särskilda utbildningsinslag som pitching för intressenter,
intressentmöten, konflikthantering, coachning, utvecklingssamtal och liknande, 3) Utveckling av det entreprenöriella
ekosystemet med involvering av entreprenörskolealumner i
verksamheten, breda evenemang, stöd till innovationsprojekt
som deltar i internationella affärsplanetävlingar, nätverkande
inom rektorsnätverket för nordiska tekniska högskolor,
Nordtek, lärosätesnätverket Nordic Five Tech och liknande. •
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Forskning och forskarutbildning
Forskning och forskarutbildning på Chalmers utförs av människor med en obändig lust att lära, skapa
och förändra, inte minst genom att ta sig an svåra problemställningar. Målet är excellent forskning, både
på djupet och bredden. Forskningen drivs av nyfikenhet, idéer och hypoteser, eller av utmaningar och
lösningar för en bättre värld. Chalmers forskare arbetar nära samhällets övriga aktörer – i egna laboratorier,
forskningsinfrastrukturer, test- och demonstrationsmiljöer, hos våra partner och i fält – med att formulera
de relevanta forskningsfrågorna och samproducera kunskap för en hållbar framtid.

C

halmers forskning spänner över 13 institutioner, omsätter närmare 2,8 miljarder kronor och publiceras i cirka
3 000 vetenskapliga artiklar årligen. Chalmers forskarutbildning omfattar 32 forskarskolor och cirka 1 000 doktorander. Forskningen utgör ett kontinuerligt växelspel mellan
nyfikenhetsdriven grundforskning och sådan forskning som
har närmare till praktisk tillämpning i form av nya metoder
och produkter. Chalmers forskning har därmed stor bredd,
vad gäller ämnesområden, metoder och forskningskultur.
För att skapa förutsättningar för högsta möjliga kvalitet och
förnyelse i hela Chalmers forskningsbredd, arbetar Chalmers
aktivt med ett övergripande ramverk med fokus på forskningens och forskarutbildningens kvalitet, internationellt utbyte,
forskningsinfrastruktur och har under 2018 genomfört särskilda utvärderingar av såväl forskarskolorna som institutionernas
forskning.
Den forskning som möjliggörs genom stöd från Chalmers
styrkeområden beskrivs i ett eget kapitel i denna årsberättelse
medan detta kapitel här belyser några av de stora satsningar
som ligger utanför styrkeområdeskonceptet, nämligen Excellensinitiativet Nano, Chalmers kvantdatorsatsning och Grafenflaggskeppet. Här följer först några exempel på resultat av
Chalmers forskning 2018:
Under ledning av Leif Asp har forskare vid institutionen
för industri- och materialvetenskap lett ett tvärvetenskapligt
arbete om hur kolfibrers mikrostruktur påverkar deras elektrokemiska egenskaper, det vill säga deras förmåga att fungera
som elektrod i ett litiumjonbatteri. Upptäckten öppnar nya
möjligheter för så kallade strukturella batterier, där kolfibern
blir en del av energisystemet. Arbetet har av Physics World
utsetts till ett av de tio största genombrotten under 2018.
GARD, forskargruppen för avancerad mottagarutveckling
vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, som
arbetar med terahertz-instrumentering för radioastronomi
och miljö/atmosfärsforskning, har utvecklat nya instrument
för ALMA-teleskopet i Chile. ALMA består av 66 antenner
placerade på 5 000 meters höjd i Anderna. GARD:s mottagare
detekterar radiovågor i bandet 158–211 GHz och är extremt
finkänsliga med en brusnivå endast fyra gånger kvantbruset.
Med hjälp av de nya mottagarna kan forskare observera
regioner där stjärnor och planeter bildas, se tillbaka i tiden
nära Big Bang och även leta efter vatten i rymden.

Forskare vid avdelningarna för livsmedelsvetenskap och
kemisk biologi, vid institutionen för biologi och bioteknik, har
i ett gemensamt arbete kastat nytt ljus över sambandet mellan
fiskkonsumtion och långsiktig neurologisk hälsa. Parvalbumin, ett protein som förekommer rikligt i flera fiskarter, har
visat sig medverka till att förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som är tydligt kopplade till Parkinsons sjukdom.
Sambandet mellan hög fiskkonsumtion och god långsiktig
hjärnhälsa är känt sedan länge, men resultaten från Chalmers
är en viktig pusselbit för att förstå orsakssambandet och komma närmare ett botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och
utveckla eftertraktade forskare som självständigt kan bedriva
vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn
för ett hållbart samhälle.
Chalmers utbildningsmål för doktorander är kopplat till avtalet med staten om forskarutbildning. Målet är att den som examinerats från forskarutbildning på Chalmers bland annat ska
kunna formulera vetenskapliga frågeställningar, tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in resultaten i ett
vidare sammanhang. Doktoranden ska kritiskt kunna värdera
egen och andras forskning, samverka i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra
vetenskapsområden och kunna förmedla kunskap på ett
pedagogiskt sätt. Chalmers ska nå målen genom att erbjuda
doktorander en kreativ forskningsmiljö med möjlighet att
delta i forskning vid den internationella forskningsfronten,
engagerad handledning av hög kvalitet samt förutsättningar
att utveckla sin pedagogiska kompetens exempelvis genom
presentationer av forskningsresultat för personer med eller
utan akademisk bakgrund.
I Chalmers ledning ansvarar en vicerektor för forskning och
forskarutbildning. Arbetet med vidareutveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker i nära samarbete med
doktorandsektionen och med forskarutbildningsnämnden
som rådgivande församling.
NYA DOKTORANDER

Antalet nyantagna forskarstuderande har 2018 ökat jämfört
med föregående år. Under året antogs 226 (191) nya forskar-
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studerande, varav 75 kvinnor (62), vilket motsvarar 33 procent
(32 procent). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Sett över en sexårsperiod ligger medelvärdet på kvinnliga nyantagna på knappt 31 procent. Antal och könsfördelning för
nyantagna varierar avsevärt mellan olika forskarskolor. Att
försöka förstå och motverka de mönster som styr hur kvinnor
och män väljer att gå in i forskarstudier är en viktig uppgift för
en framtida jämställd högskola.
UTFÄRDADE EXAMINA

Under 2018 utfärdades totalt 328 (271) examina inom forskarutbildningen vilket är en ökning jämfört med föregående
år med 57 examina. Examina fördelades sig enligt 169 (139)
doktorer och 159 (132) licentiater
STUDIETID

Medianstudietiden har de senaste åren varit relativt konstant.
För licentiatexamen är nettostudietiden 2,6 (2,7) år och för doktorsexamen 4,2 (4,2) år. Flertalet doktorander undervisar eller
utför annat institutionsarbete på upp till 20 procent. När detta
läggs samman med eventuella tjänstledigheter blir median
studietiden för licentiatexamen 3,5 år och för doktorsexamen
6 år. Bruttotiden till doktorsexamen har därmed ökat jämfört
med tidigare år; detta beror på ett fåtal doktorander som tagit
examen efter avsevärt längre tid än vad som är vanligt.
DOKTORANDERNAS ARBETSMILJÖ, STUDIEMILJÖ OCH
JÄMSTÄLLDHET

Resultatet för doktorander i den årliga medarbetarenkäten är
stabilt över tid och visar att doktoranderna inte upplever sin
arbetsmiljö på ett sätt som skiljer sig från andra personalkategorier. 2018 lades ett särskilt fokus på att fånga upp frågeställningar kring sexuella trakasserier och sexism. Medarbetar
enkäten rymde därför en möjlighet att skriva kommentarer
och berättelser med anledning av #metoo-debatten. Av 250

kommentarer kom ett 70-tal från doktorander, vilka gåtts
igenom och resulterat i olika planerade insatser för 2019. 4 av
668 doktorander svarar att de varit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna. 5 procent av doktoranderna har varit utsatta för någon form av diskriminering.
Kvinnor anger kön som huvudsaklig diskrimineringsgrund
medan män oftare anger etnisk tillhörighet.
I det Chalmersövergripande arbetet med jämställdhetsinteg
rering inkluderas även forskarutbildningen. Jämställdhetsaspekter har lagts till i flera doktorandkurser och ett särskilt
ledarskapsprogram med genusfokus har tagits fram för doktorander. Chalmers arbetar sedan flera år för att motverka
förekomsten av härskartekniker. Under 2018 har två institutioner genomfört workshopar med denna frågeställning för
all personal. Vid dessa tillfällen har ett särskilt fokus riktats
mot doktorandernas beroendeställning i förhållande till
handledare. Denna relation uppmärksammas också särskilt i
medarbetarenkäten där doktoranderna får en rad frågor om
hur relationen till handledaren fungerar. Till det systematiska
arbetet hör att introducera Chalmers nolltolerans mot alla
former av diskriminering och trakasserier för alla nyantagna
doktorander vid de obligatoriska introduktionsdagarna.
KVALITETSARBETE

Kvalitetsarbetet har haft ett särskilt fokus i forskarutbildningen
2018. En kvalitetspolicy för forskarutbildningen har beslutats
och förberedelserna inför Universitetskanslersämbetets
granskning av lärosätenas kvalitetssäkring inleddes under
hösten. Under året har även en intern utvärdering av Chalmers
forskarskolor genomförts. Studierektorerna har ansvarat för
att ta fram en självvärdering för sina respektive forskarskolor
och institutionernas doktorandråd har skrivit särskilda doktorandinlagor till dessa. Återkoppling har sedan getts från en
annan forskarskola på Chalmers, såväl muntligen som i en så

STUDIEFINANSIERING
Antal personer med >= 1 procent aktivitet som vid något tillfälle under andra kalenderhalvåret
2018 innehaft studiefinansiering. Därav antal kvinnor inom parentes. En person kan ha flera
finansieringsformer, dvs. förekomma på flera rader i tabellen.

Doktorandanställning
Företagsdoktorand
Stipendium
Annan anställning utanför högskolan
Annan anställning inom högskolan
Övrigt

Humaniora

14
4
0
1
1
1

ANTAL NYANTAGNA TILL FORSKARUTBILDNING

Naturvetenskap

(10)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)

199
23
1
2
0
1

Examinerade licentiater,
män
Examinerade licentiater,
kvinnor

150

Examinerade licentiater,
totalt

100

Examinerade doktorer,
män
Examinerade doktorer,
kvinnor

50

0
2015

Nyantagna män

2016

2017

Nyantagna kvinnor

796 (268)
142 (30)
2
(1)
17
(5)
6
(2)
15
(4)

583
115
1
14
5
13

(210)
(28)
(1)
(4)
(2)
(3)

2018

2017

2016

2015

2014

119

89

108

92

130

40

43

44

47

48

159

132

152

139

178

108

100

146

114

122

61

39

58

53

49

169

139

204

167

171

ANTAL EXAMINERADE

200

2014

Totalt

Teknik

(48)
(2)
(0)
(1)
(0)
(0)

2018

Examinerade doktorer,
totalt
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kallad bedömarrapport. En handlingsplan har tagits fram
för varje forskarskola. Dessa handlingsplaner kommer att
arbetas vidare med, dels i institutionernas verksamhetsplaner,
dels på Chalmersgemensam nivå genom forskarutbildningsnämnden FUN.

handledare. En av utbildningarna bedöms sakna jämställdhetsintegration i utbildningen, och har därför fått det samlade
omdömet ifrågasatt kvalitet. Detta har gett anledning till ett
fördjupat analysarbete och en handlingsplan har tagits fram
för att utveckla den specifika forskarskolan till att uppnå godkänt resultat.

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) första utvärderingsomgång av utbildningar på forskarnivå som avslutades under
2018 ingick fem av Chalmers forskarskolor. Fyra av fem utbildningar fick omdömet hög kvalitet. Samtliga forskarskolor
håller hög vetenskaplig nivå och har goda utbildningsmässiga
förutsättningar, med bland annat god tillgång på kompetenta

Under 2018 pågick den andra utvärderingsomgången och
UKÄ granskade ämnet Produktionsteknik, arbetsvetenskap
och ergonomi vid forskarskolan Produkt- och produktions
teknik. Omdömet beräknas vara klart under våren 2019.
HANDLEDARUTVECKLING

Huvudhandledare har en mycket central roll för en väl fungerande forskarutbildningsmiljö. Det finns därför en uttalad
förväntan att huvudhandledare på Chalmers ska arbeta aktivt
med att utvecklas i sin handledarroll. Under 2018 togs en ny
kurs i forskarhandledning fram på Chalmers. Chalmers
erbjuder och genomför även utvecklingsaktiviteter för huvudhandledare med fokus på ledarskap, relationsbyggande och
wkommunikation. Innehållet i aktiviteterna bygger på huvudhandledares uttryckta utvecklingsbehov. De aktiviteter som
genomförts under 2018 är: ”Handledarforum”, ”Forskargruppsledarforum”, ”Coachande handledarskap” samt ”Jag
som (hand-) ledare”.

FORSKARUTBILDNING
2018

2017

2016

2015

2014

Forskarstuderande 1)

966

1 111

1 137

1 162

1 140

varav nyantagna

226

191

201

230

187

328

271

356

306

349

varav doktorsexamina

169

139

204

167

171

varav licentiatexamina

159

132

152

139

178

Forskarexamina

1)

 ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderA
halvåret 2018. Siffran avviker från tidigare år på ett sätt som skulle kunna bero
på ändrat inrapporteringssystem.

FORSKARSTUDERANDE 1)

Doktorandanställning

FORSKARSKOLOR

2)

Industridoktorand

2018

2017

2016

2015

2014

796

898

902

922

896

142

167

177

174

166
11

2

1

6

8

Övriga

38

64

54

58

67

Totalt

978

1130

1139

1162

1140

Stipendier

Forskarskolor som motsvaras av ett forskarutbildningsämne
och som inrättats av vicerektor:

Arkitektur
Avancerad teknisk matematik
Biovetenskap
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fysik
Högspänningsteknik
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Kemi
Kemiteknik
Komplexa system
Maskin- och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap
Mikroteknologi och
nanovetenskap
Miljövetenskap

1)

A ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderhalvåret 2018. Observera att en person kan ha flera finansieringsformer och
förekomma på flera rader i tabellen.
2) I och med övergången till nya Ladok har kategorierna gjorts om. Tabellen visar
justerade värden för samtliga år. Doktorandanställning motsvarar tidigare
uppgifter om doktorandtjänst samt doktorand vid annan högskola.

MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE
2018

2017

2016

2015

Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,6

2,7

2,6

2,6

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,2

4,2

4,1

4,1

Människa–datorinteraktion
Människa – Teknik – Design
Nukleär teknik
Produkt- och produktions
utveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Solid- och strukturmekanik
Teknikens ekonomi och
organisation
Teknisk akustik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informations
teknologi
Tillämpad matematik och
matematisk statistik

Chalmers har ett huvudansvar också för de nationella forskarskolorna
Biosum och Soft Matter.

På grund av ett beräkningsfel har medianstudietiden för licentiatexamen tidigare
redovisat missvisande uppgifter. Tabellen visar justerade värden för samtliga år.

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Påbörjat forskar
utbildning 2018
totalt

därav
till lic 1)

därav lic 2)

Dr

3

(2)

0

(0)

45

(9)

0

(0)

45 (15)

Teknik

178 (64)

12

(7)

121 (44)

Totalt

226 (75)

12

(7)

Humaniora
Naturvetenskap

1)
2)

Påbörjat forskar
utbildning 2017

Examina 2018

3

(2)

totalt

Examina 2017
därav lic 2)

Dr

Lic

(1)

3

(1)

2

(1)

1

(0)

0

(0)

0

(0)

4

(3)

38 (12)

41

(8)

28

(7)

0

(0)

31

(9)

29

(9)

26

(6)

98 (29) 115 (31) 161 (54)

9

(6)

108 (30)

169 (61) 137 (42) 159 (40) 191 (62)

10

(6)

139 (39) 111 (29) 132 (43)

Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen.
Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

1

Lic

därav
till lic 1)

82 (20) 102 (34)
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PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING

Som ett led i Chalmers strävan att stödja doktorandernas
kompetensutveckling och förbereda dem för uppdrag som
påverkare och ledare på en föränderlig arbetsmarknad, ges
alla doktorander särskild träning. Det sker genom kurspaketet
Generic and transferable skills – professionell och personlig
utveckling. Kurserna ger doktoranderna kunskaper, färdig
heter och verktyg som stödjer samverkan över discipliner och
samhällsgrupper. De är också inriktade på lärande för förändring och är en del i Chalmers visionsarbete att verka för en
hållbar utveckling. Under 2018 har 73 kurstillfällen genomförts med sammanlagt 1 785 deltagare. En kurs i forskningsetik
för unga forskare har införts och ett arbete har påbörjats i
syfte att möjliggöra deltagande för de doktorander som inte är
campusbaserade genom bland annat digitalisering av vissa
kursmoment.

Forskningsutvärderingen
Under 2018 initierades en utvärdering av Chalmers forskning
som kommer att pågå fram till halvårsskiftet 2019. Utvärderingen hoppas identifiera styrkor respektive utvecklingsbara
områden inom forskningen. Institutionerna har reflekterat
över och redovisat sin verksamhet, vilken genomlysts av
internationella experter som besökte Chalmers i maj 2018.
Utvärderingen har därefter resulterat i handlingsplaner och
för Chalmers gemensamma områden att arbeta vidare med.
Preliminära resultat:
•	Forskningen är idag på en hög internationell nivå,
•	Samverkan med industri och samhälle är excellent.
Områden med ytterligare potential inkluderar:
•	Strategisk personalplanering, inklusive jämställdhet,
mobilitet och internationaliseringsfrågor,
•	Forskarutbildning, inklusive antalet doktorander och
uppföljningsrutiner,

Ett exempel på en Chalmersövergripande aktivitet är MIRAI.
MIRAI är ett treårigt samarbetsprojekt som finansieras
av åtta japanska och sju svenska lärosäten samt STINT
(Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och
forskning). Projektet startade 2017 och riktar sig specifikt till
forskare i början av karriären, för att främja långsiktiga sam
arbeten mellan universiteten i de två länderna. Under 2018 har
MIRAI genomfört möten inom områdena Ageing, Materials
Science och Sustainability. Vidare har Chalmers engagerat sig
i doktorandkurser och ett övergripande projektseminarium
i oktober i Tokyo. Seminariet sammanföll med firandet av
150 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Japan
och gav tillfälle att signera ett gemensamt utlåtande av de
svenska och japanska utbildningsdepartementen i syfte att
stärka och förnya det akademiska samarbetet mellan Japan
och Sverige.
Chalmers har även övergripande aktiviteter med inriktning
mot det globala Syd, vilket definieras som låg- och medel
inkomstländer i framförallt Afrika, Asien och Sydamerika.
Under 2017–2018 har anställda och studenter på Chalmers
samlats för att diskutera hur arbete kring FN:s hållbarhetsmål
och det globala Syd skulle kunna utvecklas och organiseras på
Chalmers. Sommaren 2018 genomfördes en kartläggning av
pågående och avslutade arbeten inom forskning och utbildning med koppling till det globala Syd. Kartläggningen har
även samlat in konkreta förslag på hur en gemensam mötesplats skulle kunna organiseras till nytta för hela Chalmers.
Ett exempel på forskning inriktad mot globala Syd handlar om
att den snabba urbaniseringen och bristande tillgång på rent
vatten och sanitet utgör stora utmaningar för utvecklings
länder. Centraliserade och decentraliserade system studeras
med hjälp av tekniska, sociala, ekonomiska och miljöinriktade
indikatorer i nära samarbete med lokala aktörer. Dessa indikatorer kommer att användas för att utveckla en modell som
kan underlätta beslutsfattande i syfte att främja hållbara vattenoch avloppssystem.

•	Populärvetenskaplig kommunikation,
•	Finansiering av exempelvis infrastrukturer samt strategisk
balans mellan bas- och externfinansiering,
•	Strategi och vision, inklusive balans mellan grundläggande
och tillämpad forskning samt tidsanvändning.
Slutrapport planeras till juni 2019 och insatserna följs upp i
ordinarie verksamhetsdialog.

Internationalisering
Internationalisering är ett viktigt verktyg i Chalmers strävan
mot forskning i världsklass. Inom Chalmers bedrivs, styrs och
prioriteras internationaliseringsarbetet huvudsakligen inom
respektive forskargrupp, kompletterat med några större koordinerade insatser på styrkeområdes- och rektorsnivå. Internationaliseringsfrågor har identifierats i Chalmers forsknings
utvärdering som ett område med potential för utveckling.
Under hösten 2018 har vicerektor för forskning samtalat med
alla institutioners ledningsgrupper, bland annat om hur
institutionerna behöver vara delaktiga i att utveckla ett strategiskt förhållningssätt till internationalisering. Inom forskar
utbildningen har Chalmers under 2018 upprättat tre nya
Double Degree-avtal för forskarstudier – med KU Leuven
(Belgien), BME i Ungern och Western University i Kanada –
samt utökat avtalet med Central South University i Kina.

Forskningsinfrastruktur
Chalmers har under 2018 fortsatt arbeta aktivt för tillgång till
avancerad forskningsinfrastruktur för framstående forskning.
Arbetet har varit inriktat både på att stärka och effektivisera
den infrastruktur som Chalmers driver, och att utveckla tillgången för chalmersforskare till avancerad infrastruktur
utanför det egna lärosätet, såväl nationellt som internationellt.
Chalmers har deltagit aktivt i nationella och internationella
nätverk för att driva policyfrågor kring konstruktion, drift, användning och öppen tillgång till infrastruktur, men även för
att utbyta erfarenheter och utarbeta praxis. Chalmers har
under 2018 tagit en ledande roll i CESAER:s (europiskt nätverk bestående av 50 lärosäten inom vetenskap och teknik)
task force för forskningsinfrastruktur. Detta manifesterades
vid CESAER:s årsmöte i Bukarest där Chalmers presenterade
CESAER:s White Paper om universitetens roll för nationella
och internationella infrastrukturer, och dessutom presenterade Chalmers hantering av infrastruktur som en förebild för
andra universitet i Europa. Chalmers deltar även aktivt i det
nordiska tekniska lärosätessamarbetet Nordic Five Tech – task
force för tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur och
har aktivt bidragit inom det nordiska rektorsnätverket
Nordtek med erfarenheter av att driva och använda forsknings
infrastruktur.
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Nationellt har Chalmers under året även fört dialoger med
Vetenskapsrådet, inom URFI (nationell vicerektorsgrupp)
och med enskilda lärosäten om forskningsinfrastruktur.
Dialogerna har framförallt gällt samverkan kring anläggningen Max IV, datalagring och integration, SNIC (Swedish
National Infrastructure for Computing) och koordinering av
nationell e-infrastruktur, NBIS (National Bioinformatics
Infrastructure Sweden) samt utveckling av Vetenskapsrådet
och lärosätenas hantering av nationell infrastruktur.

gångsrika år organiserats som ett av Chalmers styrkeområden.
I samband med en översyn av styrkeområdeskonceptet
passade Nano på att byta namn från styrkeområdet Nano
teknologi och nanovetenskap till excellensinitiativet (EI)
Nano. Namnet är kortare och slagkraftigare och konceptet excellensinitiativ fångar det långsiktiga i de utmaningar som
SFO-satsningen Nano adresserar. Den nya organisationen kan
fokusera mer på att stärka just excellensen i den tvärdisciplinära forskning som utgör grunden för EI Nano.

Under 2018 genomfördes den så kallade Aprildialogen för
första gången – ett årligt möte där ledningarna för Chalmers
institutioner, styrkeområden och excellensinitiativ gemensamt diskuterar prioritering av infrastruktur, och därmed
kopplar samman strategier på institutions- och Chalmersövergripande nivåer.

EI Nano samlar vetenskapligt starka forskare vid bland annat
institutionerna för fysik, kemi och kemiteknik, biologi och bioteknik samt mikroteknologi och nanovetenskap, som samverkar av nyfikenhet. EI Nanos roll är att underlätta denna samverkan genom att skapa mötesplatser och genom att stödja
groddprojekt. Ett exempel på mötesplats är det årliga initiativseminariet, som i år hade titeln 2D Materials Beyond Graphene och besöktes av Nobelpristagaren Konstantin Novoselov.

Chalmers arbetar aktivt, framförallt genom Onsala rymd
observatorium, för att etablera världens mest kraftfulla radio
teleskop SKA (Square kilometer Array) i Sydafrika och
Australien i en global samverkan med länder från Asien,
Amerika, Australien och Europa. Den formella internationella
organisationen som ska bygga teleskopet håller just på att
etableras och Sverige har deltagit i förhandlingarna och initierat
konventionstexten.
Chalmers har lett det nationella projektet Swebeams, finansierat
av VR och Vinnova, som genom nära samverkan med akademi,
industri och offentliga aktörer i hela landet tagit fram rekommendationer för hur Sverige ska agera för att optimera nyttjandet av synkrotronljusanläggningen Max IV och neutronkällan
ESS i Lund för vetenskap, innovation och konkurrenskraft.
Den slutliga rapporten lämnades in till Vetenskapsrådet och
Vinnova i augusti.
Chalmers tekniska högskola AB har tillsammans med Stiftelsen
Chalmers Industriteknik och Rise etablerat en västlig nod
inom BiSS (Big Science Sweden), en organisation som bildades i början av 2018 med stöd från Vinnova. Syftet med BiSS är
att stimulera leveranser av högteknologisk utrustning från
svenska företag till stora forskningsinfrastrukturer som exempelvis Cern (European Organization for Nuclear Research
i Schweiz), ESS (European Spallation Source, Lund) Max IV
i Lund, ESO (Europeiska sydobservatoriet), SKA, XFEL
(European X-Ray Free-Electron Laser Facility, Tyskland) och
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Frankrike)
genom samverkan mellan näringsliv och akademi. Den väst
liga noden ska bedriva koordinerande aktiviteter regionalt i
Västsverige, men även ta nationellt ansvar för teknologier
som mikrovågsteknik och ”big data” och för tekniker för astronomi och rymdinfrastruktur.
Inom Chalmers har arbetet slutförts med att utforma en
integrerad e-infrastruktur som ska ge stöd för forskarna
genom hela datalivscykeln från produktion och analys av data,
till beräkningar, visualisering och lagring av data. Beslut om
dess implementering tas i början av 2019. Infrastrukturen ska
utgöra Chalmers forskares gränssnitt mot de nationella e-infrastrukturerna SNIC, Sunet (Swedish University Computer
Network) och SND (Svensk nationell datatjänst), och vara
nära kopplad till relaterade stödfunktioner som Chalmers
it-avdelning, bibliotek och arkiv.

Excellensinitiativet Nano
Sveriges största SFO-satsning (Strategiskt forskningsområde)
inom Nanovetenskap och nanoteknologi har under åtta fram-

En annan mötesplats är det årliga community building-mötet,
för Chalmers forskare inom Nano-området, som i år hölls på
Marstrand med 150 deltagare. Mötet arrangerades traditionsenligt av tre doktorander från tre olika institutioner, och hade
externt inbjudna svenska och utländska talare.
Ett exempel på framgångsrik forskningssamverkan är en
publikation i Nature Communications i september 2018, där
forskare inom polymerkemi (institutionen för kemi och kemiteknik) och fasta tillståndets fysik (institutionen för mikro
teknologi och nanovetenskap) gemensamt har skapat genombrott i möjligheten att kontrollera laddningstätheten i grafen,
och därmed kunna nyttja grafen för tillämpningar.

Chalmers kvantdatorsatsning
Vid årsskiftet 2017–2018 startade Wallenberg Centre for
Quantum Technology (WACQT), en tioårig miljardsatsning
med målet att ta svensk forskning och industri till fronten av
den andra kvantrevolutionen. Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse bidrar med en jubileumsdonation på 600 miljoner
kronor, därutöver bidrar industriaktörer, Chalmers och andra
lärosäten, samt EU. Centret ska öka Sveriges kompetens brett
inom kvantteknologi samt utveckla en kvantdator med långt
större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. WACQT
leds av och är till stor del lokaliserat på Chalmers, men även
KTH och Lunds universitet koordinerar delar av projektet,
och flera företag så som Volvo Group, Jeppesen, Astra Zeneca,
ABB, Saab, Ericsson och SEB är samarbetspartners.
Inför 2018 rekryterades den högt rankade teoretiska fysikern
Giulia Ferrini till en forskarassistenttjänst kopplad till WACQT, och i mars 2018 genomfördes en kick-off med 75 deltagare.
Under hösten stod det även klart att Chalmers WACQT-forskare kommer att vara med i Open Super Q, ett av 20 delprojekt
i EU:s nystartade flaggskeppsprojekt Quantum Flagship.

Flaggskeppet grafen
EU:s storsatsning på flaggskeppsprojekt består i dag av tre
projekt, och Chalmers koordinerar ett av dessa, GRAPHENE
– Graphene-Based Revolutions in ICT and Beyond. Grafenflaggskeppet har över 150 partnerorganisationer i 23 länder
och består av 19 arbetspaket inom olika vetenskapliga, tekniska och administrativa områden. Syftet med projektet är att ta
grafen från materiallabben, via industrin till användaren,
alltså att främja utveckling mot tillämpningar där grafen används som material.
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I augusti 2018 presenterades resultatet av EU:s utvärdering av
flaggskeppets första Core-projekt. Utvärderingen har både
genomlyst hur flaggskeppet leds och tittat på resultat som
exempelvis demonstrationer av över 20 produktprototyper.
Slutsatsen är att flaggskeppet effektivt sammanför individuella
forskningsinitiativ till genuina samarbeten med ett större mål.
Utvärderingsrapporten citerar ett antal vetenskapliga och
tekniska framgångar som bevis på att projektet rör sig i rätt
riktning.
Ett exempel på flaggskeppets banbrytande forskning är resultat från 2018 inom spinntronik, ett slags elektronik baserad på
elektronens spinn-egenskap. Ett svensk-spanskt samarbete
mellan Chalmers och Catalan Institute of Nanoscience and
Nanotechnology, Universitat Autònoma de Barcelona och
ICREA Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
har lett fram till heterostrukturer uppbyggda av bland annat
grafen, och vars spinn-egenskaper kan styras på liknande sätt
som elektronik. Komponenter byggda av dessa grafen-heterostrukturer skulle därmed kunna användas i framtida informations- och kommunikationsteknik.
I syfte att nå ut till en bredare allmänhet så bjöds Youtubeinfluencern Therése Lindgren in till Chalmers i mars, och
besökte bland annat nanotekniklaboratoriet på MC2. Besöket
resulterade i en film som hittills har över 150 000 visningar.

Överblick nationella och internationella
forskningsprojekt
I tjänsten research.chalmers.se finns drygt 3 200 forskningsprojekt från 2012 och framåt presenterade.
Majoriteten av projekten sker i samarbete med svenska och
västeuropeiska samarbetspartners där Tyskland, Storbritannien
och Frankrike är de vanligast förekommande, tätt följda av
Nederländerna, Italien och Spanien. Chalmers fem vanligast
förekommande företagssamarbetspartners är Volvo Group,
Volvo Cars, GKN Aerospace Sweden, Scania och Autoliv AB.
Chalmers vision för en hållbar framtid förs framåt av våra
aktiviteter. En indikation på detta är det stora antalet forskningsprojekt där hållbar utveckling har taggats som ämne:
1 973 forskningsprojekt (2012–2018) där Chalmers samarbetar
med 2 000 olika partners i 68 olika länder.

Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras
med bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt hög och
uppgick år 2018 till 68 (67) procent av intäkterna. Andelen
intäkter direkt från Utbildningsdepartementet uppgår till 32
(33) procent.

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING
Andel i
procent
2018

2018

2017

2016

2015

2014

Utbildningsdepartementsmedel 1

32

897

868

857

841

834

Övriga statliga
bidrag och uppdrag

31

851

816

806

808

785

Bidrag och uppdrag
från företag, privata
stiftelser m fl

17

464

457

413

398

357

5

135

112

95

96

89

8

226

214

215

198

193

2
5
0

71
139
0

62
132
0

53
145
0

55
140
0

33
137
10

Intäkter (mnkr)

Offentliga
stiftelsebidrag
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Varav Strategiska
forsknings
områden

100

2 783 2 661 2 584 2 536 2 438

1

206

202

199

196

195

CHALMERS 10 STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRER
Intäkter (mnkr)

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
EU
Vinnova
Energimyndigheten
Wallenbergstiftelserna
Stiftelsen för strategisk
forskning
Formas
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning

2018

2017

2016

2015

2014

897
265
226
194
192
153

868
268
214
169
184
157

857
269
215
174
185
125

841
280
198
177
176
81

834
267
193
179
162
64

95
95

85
95

75
79

74
73

58
82

71

62

53

55

33

36

25

19

21

29

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgick till
2 783 mnkr, en ökning med 122 mnkr (5 procent) jämfört med
år 2017. Statliga intäkter har ökat med 64 mnkr (4 procent),
där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet, inklusive
strategiska forskningsområden, har ökat med 29 mnkr. För
övriga statliga finansiärer har intäkterna ökat med 35 mnkr,
varav från Vinnova med 25 mnkr och från Energimyndigheten
med 8 mnkr. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag,
privata stiftelser och andra organisationer har ökat sammantaget med 7 mnkr (2 procent), främst från företag. De offentliga forskningsstiftelserna har ökat med 23 mnkr (21 procent),
varav Stiftelsen för strategisk forskning med 10 mnkr och
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning med 11 mnkr. Intäkter
från EU har ökat med 12 mnkr (6 procent) och från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola med 9 mnkr (15 procent).
Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 80
(80 föregående år) procent av intäkterna till forskning och
forskarutbildning.

ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
Anslag (mnkr)

Tematiskt inriktad forskning,
till exempel Transport, ICT,
NMP
Forskarrörlighet och
infrastruktur till exempel
Infrastructure, Marie
Skłodowska Curie
European research council
starting/consolidator/
advanced grant
Totalt antal projekt
Varav projekt koordinerade
av Chalmers
Intäkter från EUkommissionen (mnkr)

2018

2017

2016

2015

2014

99

99

102

115

116

33

38

40

43

35

6/3/3 7/2/4 7/2/4 7/2/6 6/1/7
148

153

157

173

165

34

32

41

44

36

226

214

215

198

193
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EU-FINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Under 2018 deltog Chalmers i totalt 148 EU-finansierade
forskningsprojekt, varav 139 projekt i det åttonde ramprogrammet Horizon 2020 och övriga 9 i det tidigare sjunde
ramprogrammet.
Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers
sin största aktivitet inom delprogrammen Transport (33 projekt),
ICT (12), Energi (9) och Euratom (7). Inom delprogrammet
Transport är Chalmers den främsta akademiska deltagaren i
såväl Sverige som Europa.
Det Sjunde ramprogrammet, som formellt avslutades 2013-12-31,
är projektmässigt fortfarande i en aktiv fas. I Sjunde ramprogrammet är Chalmers partner i totalt 269 beviljade projekt,
med ett sammanlagt bidrag till Chalmers på 121 miljoner euro.
Ett fåtal projekt kommer att pågå till och med 2019.
Inom det åttonde ramprogrammet, Horizon 2020, startade 36
projekt under 2018. Chalmers är hittills med i totalt 165 godkända projekt i detta ramprogram vilket ger ett sammantaget
bidrag till Chalmers på 99 miljoner euro.
Under 2018 har arbetet med ansökningar till det sista arbetsprogrammet inom Horizon 2020 inletts. Parallellt har förhandlingarna om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation (nionde ramprogrammet, Horizon
Europe) startats.
European Research Council (ERC) beviljar högprestigeanslag
med syfte att främja forskning i världsklass ed stort risktagande. Detta introducerades i Sjunde ramprogrammet och fortsätter som aktivitet i Horizon 2020. Chalmers har fått totalt 30
ERC-anslag beviljade, varav 15 var aktiva under 2018. Dessa
15 inkluderar 3 proof of concept-anslag.
Utöver engagemanget i de ovan beskrivna EU-flaggskeppssatsningarna på grafen och kvantdatorer är Chalmers även
“Core partner” i Climate KIC och ”Associate partner” i EIT
(European Institute of Innovation and Technology) Raw
Materials. Under 2018 beslutade EIT att initiera ett nytt nätverk för innovation och utbildning i framtidens industriföretag,
EIT Manufacturing, inom vilket Chalmers kommer att vara
värd för ett av fem europeiska centra.

Spridning av Chalmers forskningsinformation
Chalmers forskningspublikationer (ofta i fulltext) registreras
fortlöpande i tjänsten research.chalmers.se. Härifrån sprids
Chalmers forskningsinformation fritt till såväl forskarsamhället som den övriga omvärlden. Chalmers forskare och
deras institutioner, deras forskningsprojekt och publikationer
blir genom Research synliga i söktjänster som Google, Google Scholar, kinesiska Baidu och ryska Yandex. Användningen
är global och open access möjliggör fri tillgång till publikationerna oavsett var man befinner sig. Den största användningen
återfinns i Sverige följt av USA, Indien, Kina, Tyskland och
Storbritannien. Ett exempel från Research är att det återfinns
6 394 publikationer (2010–2018) med fokus på hållbarhet,
där 35 procent finns öppet tillgängliga för nedladdning för
allmänheten.
Chalmers forskning har också hög synlighet i och påverkan på
det omgivande samhället. Detta sker både genom forskares
aktiva medverkan i debatt och opinionsbildning och genom att
Chalmers forskning frekvent förekommer i såväl dags- och
fackpress som i sociala medier.

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I
RESEARCH.CHALMERS.SE

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag1
Kapitel1
Böcker1
Totalt
1

2018

2017

2016

2015

2014

2114

1975

1930

1867

1757

870
60
6

1088
98
14

1224
–
–

1149
–
–

1202
–
–

3050

3175

3154

3016

2959

Preliminärt för 2018 avläst 2019-02-04

Antalet riktigt stora internationella nyheter där Chalmers
hade en huvudroll var 16 stycken 2018, vilket innebar en
fördubbling gentemot 2017. Med riktigt stora internationella
nyheter avses nyheter som har publicerats av minst 100 medier
eller har exponerats på sajter med 100 miljoner besökare
sammantaget, enligt tjänsten Meltwater. Lejonparten av dessa,
13 stycken, var baserade på vetenskapliga publiceringar från
Chalmers.
Under 2018 citerades forsknings-output från Chalmers i
cirka 850 blogginlägg, 22 000 tweets och 900 referenser på
Wikipedia, enligt tjänsten PlumX.
PUBLIKATIONS- OCH CITERINGSNIVÅER

Chalmers forskare publicerade under 2018, enligt tjänsten
Research.chalmers.se, cirka 3 000 vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler. Det ligger i nivå med de senaste två årens siffror
avlästa vid samma tidpunkt, dock ökar andelen tidskriftsartiklar på bekostnad av övriga publikationstyper, framför allt
konferensbidrag. I databasen Scopus återfanns cirka 1 880
artiklar och drygt 600 konferensbidrag. Trenden för artiklar är
ökande medan konferensbidragens antal ligger stilla. För att
följa upp publikationernas synlighet och genomslag på den
internationella arenan använder Chalmers måttet ämnes
normerade citeringar per publikation (field-weighted citation
impact, FWCI). För att jämna ut slumpeffekter räknar man
över en rullande fyraårsperiod. Chalmers FWCI för artiklar
och konferensbidrag från 2013–2016 är 1,21. Det innebär
att Chalmersforskare i genomsnitt citeras 21 procent mer än
andra forskare inom samma ämnesområde. •
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Nyttiggörande
– för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft
Nyttiggörande är det som görs för att omsätta Chalmers forskningsresultat och kunskap till praktisk nytta
för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Chalmers har över tid utformat sin organisation
och sitt arbetssätt för att främja detta och strävar mot sin målbild för nyttiggörande, att lärosätet ska
vara den erkänt mest attraktiva universitetspartnern till näringsliv och samhälle.

E

tt av universitetets huvuduppdrag är att den forskningsoch utbildningsverksamhet som genomförs är till gagn
för samhället. Chalmers arbetar målmedvetet med nyttiggörande för att säkerställa att det som investeras i forskning
och utbildning både stärker Sveriges nationella konkurrenskraft och bidrar till lösningar på globala utmaningar. Samtidigt stärker nyttiggörande lärosätets egen verksamhet och höjer
kvaliteten på forskning och utbildning. Chalmers målbild för
nyttiggörande består av fem delar:
•	Att vara förstahandsvalet som forskningspartner.
•	
Att vara en efterfrågad kompetenspartner som erbjuder
eftertraktade studenter och relevanta utbildningar till yrkesverksamma.
•	
Att vara en eftertraktad teknologiutvecklingspartner via
egna och externa forskningsinstitut.
•	Att vara världsledande på att skapa forsknings- och kunskapsbaserade företag.
•	Att vara en högt värderad rådgivare till beslutsfattare och ha
ett tydligt inflytande på den offentliga debatten genom kommunikation och påverkansarbete.
Delarna i målbilden visar att nyttiggörande kan ske på många
olika sätt. Bland annat genom att inverka på samhälls
förändringar samt bidra till nya produkter och effektivare processer. Nyttiggörande kan innebära att nya företag bildas som
gör näringsliv och det offentliga samhället mer konkurrens
kraftigt men också att förändra standarder, branschnormer
och uppfattningar.
Chalmers har under de senaste åren implementerat en rad
utvecklingsinitiativ för att möta höjda externa och interna
krav och förväntningar på nyttiggörande. Detta görs utifrån
Chalmers målbild för nyttiggörande bland annat genom att:
•	Anpassa verksamhetsstödet för nyttiggörande till institutionernas arbete med att nå Chalmers prioriterade verksamhetsutvecklingsmål och indikatorer.

•	Samla nyckelpersoner inom nyttiggörande för samtal kring
strategiska frågor och ta in synpunkter på viktiga vägval och
ståndpunkter om Chalmers nyttiggörande. Där är nyttiggörandets styrgrupp och arbetsgruppen för nyttiggörande bland
prefekterna viktiga delar liksom institutionernas nyttiggörandenätverk som samlar Chalmers viceprefekter för nyttig
görande som nu är en fullt utbyggd roll över institutionerna.
•	
Arbeta med prestationsbaserad ekonomisk premiering
baserad på institutionernas nyttiggörande genom så kallade
prestationsparametrar för nyttiggörande. Idag utgör fem
prestationsparametrar en del av fördelningen av basanslag.
•	Ha samverkansskicklighet som en uttalad meritgrund för
befordran och extern rekrytering där forskares och lärares
nyttiggörande premieras. Samverkansskicklighet kompletterar vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Chalmers nyttiggörande bygger på att forskare och lärare
genererar resultat och kunskap och att lärosätet erbjuder dem
stöd i arbetet med att deras resultat och kunskap ska skapa
nytta i samhället. Chalmers har därför särskilda enheter inom
universitetet och dess koncern som sammantaget utgör ett
ekosystem för nyttiggörande. Enheterna är dels till för att
hjälpa forskare och lärare att arbeta med sitt nyttiggörande,
dels för att öka Chalmers genomslag i samhället.
Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning direkt till
forskare och lärare, Grants Office ger stöd i ansökningar för
externt finansierade forskningsprojekt. Chalmers Ventures
AB ger stöd för att utveckla nya företag runt forskarnas uppfinningar, Stiftelsen Chalmers Industriteknik och FraunhoferChalmers centrum för industrimatematik erbjuder utökad
forskningssamverkan och forskningsnära utveckling. I science
parks möter näringslivets och offentliga organisationers
kunnande och innovationslust den akademiska kompetensen
med fokus på gemensamma utmaningar. Samtliga enheters
arbetssätt och aktiviteter stödjer och utvecklar Chalmers
nyttiggörande och bidrar till att lärosätets kunskap skapar nytta
i samhället.

NYTTIGGÖRANDE
SIDAN 34

Stöd och råd om nyttiggörande
Chalmers innovationskontor stödjer forskare, lärare och
studenter genom att initiera nyttiggörandeprocesser så att den
kunskap Chalmers skapar kan tas till vara på ett hållbart sätt
i samhället. Kompetensen inom verksamheten är bred och
kan navigera i innovationsekosystemet så att alla former av
nyttiggörande kan hanteras. 2018 har innovationskontoret gett
stöd och rådgivning till drygt 600 forskare från Chalmers
samtliga institutioner samt till ett par hundra studenter.
Under 2018 har flera initiativ tagits för att utveckla specialistkompetensen på innovationskontoret, bland annat inom hantering av kunskapstillgångar inom mjukvaror, sociala innovationer och förståelse för hur hållbar utveckling kan driva
kvalitet och användas som drivkraft för nyttiggörande. En
utveckling av stödformerna riktade mot studenter har också
startats under året. Ett av Vinnovas nationella K3-projekt med
16 medverkande lärosäten, som syftar till att höja kunskapen
och föra in nya arbetssätt för hantering av kunskapstillgångar,
leds från Chalmers innovationskontor och bidrar därmed till
att höja den nationella kompetensen på området.
Chalmers innovationskontor har i uppdrag att ge stöd till
Högskolan Väst, Jönköping University samt högskolorna i
Skövde, Borås och Halmstad. En gemensam översyn av samarbetsformen har genomförts under året och lett till ytterligare
stärkt samverkan och tydlighet i vad stödet innebär. Ett nytt
samverkansavtal har tagits fram för att stärka samarbetet i det
västsvenska innovationsstödet som utgör en plattform där
forskare och studenter får stöd att utveckla innovationer.
Samarbetet innefattar utbildningar för lokala innovationsrådgivare inom bland annat identifiering och hantering av nya
idéer, kunskapstillgångar och verifieringsprocessen, nätverksmöten och erfarenhetsutbyten samt stöd för genomförande av
verifieringsprojekt, både med finansiella medel och rådgivning.
Under 2018 har anslaget varit 9,4 miljoner kronor. Dessa
medel har finansierat organisation och lokaler samt använts
för innovationskontorets två verksamhetsområden: innovationsrådgivning och attitydpåverkan samt verifiering och
hantering av kunskapstillgångar.

ANSLAGET HAR UNDER 2018 FÖRDELATS ENLIGT FÖLJANDE:
Anslag (tkr)

9 388

Administration och lokaler

450

Löner innovationsrådgivare

6 008

Projektmedel
Bidrag högskolor

100
2 830

VERIFIERINGSPROJEKT FÖR ATT HITTA NÄSTA STEG

En idé definieras här som en kunskapstillgång från forskning
eller utbildning som har potential att skapa nytta för någon.
För att gå vidare till verifiering krävs att idén är unik och att
det går att formulera vilket behov den fyller, vilken nytta som
skapas och vilken målgrupp som har detta behov.
Verifiering innebär en utredning av till exempel marknadspotential, behov, immaterialrättsfrågor eller teknikvalidering i
syfte att ge råd om nästa steg i innovationsprocessen – till
exempel att utvecklas av en företagsinkubator, söka extern
finansiering eller skapa ett samarbete med andra organisa
tioner. Projekt kan finansieras med upp till 300 000 kronor i

verifieringsmedel. För verifieringsaktiviteter har innovationskontoret avsatt egna medel, vilka kompletteras med medel
som erhållits från Vinnova inom programmet Verifiering för
tillämpning. 2018 erhölls 4,5 miljoner kronor.
Under 2018 har 85 idéer för verifiering kommit in. 10 från
studenter, 1 från institut och resterande från forskare och lärare.
Totalt har 47 verifieringsprojekt startats, varav 8 från studenter,
1 från institut och resterande från forskare och lärare. Av
dessa är 38 från Chalmers och resterande 9 från partnerläro
säten. Av beviljade projekt har 2 utvecklats i samverkan med
Chalmers Ventures AB och Chalmers entreprenörskola.
Ytterligare 4 projekt har utvecklats tillsammans med en lokal
inkubator eller science park. Under 2018 har 34 projekt avslutats varav 31 med verifierad marknadspotential. Under åren
2014–2018 har 64 av 194 avslutade projekt framgångsrikt gått
vidare i innovationsprocessen – till inkubatorer, fått säkrad
innovationsfinansiering, skapat samverkan med företag eller
kommersialiserats på annan väg.

Entreprenörskap och venture creation
Entreprenörskap och venture creation på Chalmers har en
lång och framgångsrik historik bland annat tack vare ledande
företagsinkubatorer samt forskning och utbildning med fokus
på entreprenörskap. År 2015 bildades Chalmers Ventures AB,
ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB.
Syftet med satsningen, som förstärker och skalar upp universitetets arbete kring innovation och entreprenörskap, är att
utveckla fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och
bidra till universitetets arbete med att stärka entreprenörs
andan bland studenter och forskare. Över en tioårsperiod
(2015–2024) skjuter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
till 300 miljoner kronor i investeringskapital och Chalmers
tekniska högskola AB närmare 150 miljoner i driftsmedel till
verksamheten.
På UBI Globals lista över världens främsta universitetskopplade inkubatorer har Chalmers Ventures under 2018 placerat
sig som nummer ett i Norden, nummer 3 i Europa och nummer
tolv globalt.
Under året har Chalmers Ventures AB flyttat de delar av
verksamheten som tidigare fanns på Stena Center i Holtermanska fastigheten till gemensamma lokaler på Vasaområdet
på Campus Johanneberg.
MAJORITETEN AV ALLA CHALMERISTER SKA NÅS AV
ENTREPRENÖRSKAP

Ett av Chalmers mål är att minst 50 procent av alla chalmerister ska få med sig entreprenöriella erfarenheter under sin
studietid. Chalmers Ventures AB bidrar till målsättningen
genom att arrangera aktiviteter som är öppna för studenter,
men som ligger utanför utbildningen. Exempel på aktiviteter
som genomförts under 2018 är Venture Day där bolagen i
acceleratorn pitchar sina företag och besökarna erbjuds
möjligheten att nätverka med uppstartsbolag och investerare.
Genom Chalmers Ventures Professional Sales Network bjuds
ledande nationella och internationella experter inom försäljning och marknadsföring in för att dela med sig av erfarenheter och spetskompetens. Programmet Open Coaching erbjuder
15 minuters gratis rådgivning från affärscoacher från Chalmers
Ventures. Såväl studenter som forskare är välkomna. Tillsammans med högskolan och Stena Center anordnas även öppna
lunchföreläsningar inom entreprenörskap – så kallade Brownbag Lunch på mötesplatsen Veras gräsmatta. Nästan varje
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vecka är en entreprenör, forskare eller annan expert inbjuden
att tala inom entreprenöriella fokusområden.
AFFÄRSUTVECKLINGSSTÖD

Chalmers Ventures AB har fem program riktade till entreprenörer som önskar stöttning i kommersialiseringen av sina
teknikbaserade idéer:
• Accelerator Accelerator-programmet arbetar aktivt med
bolagen i ungefär 18 månader för att utveckla dem vidare.
Ofta är det nästa steg efter Encubation eller Startup Camp.
• Encubation (pre-accelerator) Encubation är för-acceleratorn där studenterna från Chalmers entreprenörskola kan
bolagisera och bli redo för intag i acceleratorprogrammet.
• Scale (post-accelerator) Scale-programmet tar vid efter
acceleratorn, men även externa bolag kan söka till programmet. Målet med Scale är att nå en väl upparbetad affär och
kundstock, en påvisad geografisk spridning och skalbarhet,
samt en definierad tillväxtstrategi.
• Startup Camp Startup Camp vänder sig till idéer och bolag i
det allra tidigaste skedet där idégivaren själv också blir
entreprenören. Det handlar om att validera ett kundbehov,
identifiera och verifiera enklaste säljbara produkt och arbeta
fram en pitch för att kunna närma sig externa parter.
• Tech Transfer Tech transfer-programmet arbetar med kommersialisering av forskningsresultat och andra kunskaps
tillgångar genom licensiering och startande av nya bolag.
Programmet samarbetar tätt med forskare och nyttjar främst
forskningsresultat som går att skydda genom immateriella
rättigheter, exempelvis via patent. Chalmers tilldelades
under 2018 idébanksmedel om en miljon kronor från utbildningsdepartementet avseende hantering och nyttiggörande
av immateriella rättigheter. Uppdraget delegerades till
Chalmers Ventures AB och fokuserar på innovationsstöd
till forskningsresultat genom ett Tech Transfer-program.
Kostnaderna har fördelats på: anskaffa och validera patent,
640 000 kronor; tjänster för innovationsrådgivning, 160 000;
och 200 000 står för övrigt innovationsstöd.
INVESTERINGAR

Utöver affärsutvecklingsstöd har Chalmers Ventures AB
möjlighet att investera i de bolag som ingår i eller har ingått i
någon av processerna. Strategin är att investera i tidiga skeden
med kapacitet att följa bolagen över tid, med målet att utveckla
och avyttra bolagen i portföljen. Under 2018 har Chalmers
Ventures AB investerat totalt 30,8 miljoner kronor i 34 olika
bolag. Chalmers Ventures investerargrupp hanterar de mognare bolagen, en portfölj som består av omkring 25 bolag.
Därutöver sköter investerargruppen motsvarande aktiviteter
för Chalmers Innovation Seed Fund på uppdrag av Stiftelsen
Chalmers Innovation.

Forskningsnära utveckling
STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK

Stiftelsen Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens på konsultbasis inom områdena energi, material,
digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Verksamheten
instiftades av Chalmers 1984 och sedan dess har Chalmers
tekniska högskola AB och Chalmers Industriteknik utvecklat
ett strategiskt partnerskap. Chalmers Industriteknik utgör en
integrerad del av Chalmers innovationsekosystem och forskningsinstitutsstöd. Huvudsyftet är att genom Chalmers Indu-

stritekniks engagemang utöka lärosätets värdeerbjudande
avseende nyttiggörande av forskning och därmed innovation.
Under 2018 har ett strategiskt samarbetsavtal tecknats mellan
Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers Industriteknik
med syfte att bekräfta det fortsatta långsiktiga partnerskapet
avseende såväl strategiskt som operativt samarbete. Chalmers
Industriteknik publicerar inte vetenskapliga artiklar. Istället
ansvarar verksamheten för innovations- och arbetspaket med
hög grad av teknologimognad inom områden med påtagliga
inslag av näringslivssamverkan, eller forskningsnära utveckling i direkta näringslivsuppdrag.
Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers Industriteknik
har historiskt haft långsiktiga samarbetsprojekt och erbjudit
tjänster gemensamt i Chalmers namn. Unika och värdeadderande erbjudanden till Chalmers har alltid baserats på att
fakultetens kunnande har integrerats med Chalmers Industritekniks kärnkompetenser, nätverk samt fokus på innovation.
Målsättningen är att ta fram mer konkurrenskraftiga ansökningar och skapa ett mer effektivt nyttjande av Chalmerskoncernens och Chalmers Industritekniks gemensamma resurser.
Fokusområdena är initiering, lednings- och koordinerings
ansvar samt tillhandahållandet av kunnande och kapacitet
inom bland annat forskningsingenjörsområdet, affärsutveckling och expertis avseende hantering av kunskapstillgångar.
Under 2018 har definitionen för företagsuppdrag förtydligats
till att vara uppdrag där medarbetare anlitas på konsultbasis.
Verksamheten har omkring 95 anställda och under året kom
uppdragen från cirka 80 uppdragsgivare. Samarbete med forskare har också omdefinierats och omfattar endast samarbete
där Chalmers forskare har medverkat i uppdrag initierat av
Chalmers Industriteknik. Under året engagerades närmare 50
chalmersforskare i olika uppdrag samt ansökningar till forskningsfinansiärer gjordes löpande tillsammans med Chalmers
forskargrupper.
Bland viktiga händelser under 2018 kan nämnas att stiftelsen
Chalmers Industriteknik inklusive dotterbolag blev ISO 9001och 14001-certifierade (kvalitets- respektive miljölednings
system). Det nylanserade ledningssystemet säkerställer dessutom kompatibilitet med den nya dataskyddsförordningen. Ett
nytt it-system är definierat och olika delar av verksamheten
har börjat övergå till den nya it-plattformen. Ekonomisystemet
som implementerades 2017 har vidareutvecklats samt funktionsanpassats. Vidare har en ny varumärkesplattform lanserats med tydligare och mer ändamålsenlig beskrivning av
verksamhetens olika delar, inklusive en ny hemsida med ny
grafisk profil.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik kommer att flytta till nya
lokaler i Johanneberg Science Park med preliminärt flytt
datum i början av april 2019. Ett flertal strategiska rekryteringar inom fokuserade områden har slutförts, bland annat
rekrytering av ny vd till dotterbolaget CIT Industriell Energi
AB. Det nyetablerade affärsområdet digitalisering har också
vidareutvecklats. Orderläget har under hela året varit bra med
flera lovande projekt och 2019 kommer att inledas med en
stark orderbok.
FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR
INDUSTRIMATEMATIK

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimate
matik, FCC, erbjuder uppdragsforskning, avancerade konsulttjänster och utveckling samt implementering av skräddarsydd
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mjukvara baserad på avancerad matematik inom modellering,
simulering och optimering. Forskningen sker inom de tre områdena geometri- och rörelseplanering, beräkningsteknik
samt systemteknik och dataanalys. Kunderna finns i första
hand i Sverige och Tyskland inom flera branscher såsom
verkstads- och fordonsindustrin, läkemedel, skog, papper och
förpackning, elektronik, energi samt informations- och kommunikationsteknologi.
FCC, som under 2018 hade cirka 80 anställda, bygger på ett
samarbete mellan Chalmers och Fraunhofer Gesellschaft,
Europas största tillämpade forskningsorganisation. Verksamheten startade 2001 som ett svar på ett konkret industriellt ökat
behov av matematiska metoder. Omsättningen 2018 var drygt
61 mnkr fördelat på cirka 17 mnkr industriintäkter, 7 mnkr
offentliga uppdrag, 23 mnkr från forskningsfinansiärer och
universitet, och 14 mnkr basfinansiering från grundarna.
Basfinansieringen från grundarna ger FCC möjlighet att bedriva både kvalificerad akademisk forskning och att ständigt
utveckla nya nyckelkompetenser och teknologier som sedan
blir byggstenar för att snabbt skräddarsy lösningar för nya
behov och partners.
En stor fördel för FCC är möjligheten till långsiktiga samarbeten med grundarna och redan från starten har det funnits en
nära ämnesmässig koppling till Matematiska vetenskaper och
Wingquist Laboratory. Idag finns ett brett och välutvecklat
samarbete genom projekt, kompetenscentrum, gemensamma
ansökningar, publikationer, industri
doktorander, studenter
och gästföreläsningar. Samarbetet omfattar även Industri- och
materialvetenskap, Biologi och bioteknik, Fluiddynamik,
Data- och informationsteknik, Chalmers e-Science Centre
samt Signaler och system. FCC är också aktivt inom kompetenscentrum för additiv tillverkning CAM2 och Chalmers
styrkeområden Produktion, Samhällsbyggnad samt Livsvetenskaper och teknik.
För att vara attraktiva för kunder, grundare och anställda på
lång sikt är de vetenskapliga aktiviteterna viktiga. Exempelvis
publicerade forskare på FCC och Chalmers 21 vetenskapliga
artiklar och konferensbidrag tillsammans under 2018. Vidare
startade FCC tillsammans med institutionen Matematiska
vetenskaper 2012 ett forskarutbildningsprogram, Advanced
Engineering Mathematics som leder till licentiatexamen. En
person tog sin licentiatexamen under 2018 och sedan starten
har åtta personer deltagit i detta program. FCC:s industridoktorandprogram består för närvarande av tio anställda som är
inskrivna vid fyra olika institutioner.

är dels att få bekräftat styrkan i Chalmers ansats för nyttig
görande och genomslag i samhället, dels att få genomlysa lärosätets arbetssätt och hitta nya förbättringsområden.
EN SAMLAD MILJÖ FÖR INNOVATION OCH
ENTREPRENÖRSKAP PÅ CHALMERS VASA

Under året beslutades att Vasaområdet på campus Johanneberg framöver kommer att profileras som en miljö för innovation och entreprenörskap. En utredning som blev klar under
2018 har identifierat flera mervärden, som exempelvis stärkt
profilering av varumärket Chalmers och ökad attraktivitet
för studenter och forskare, starkare verksamhet i Chalmers
Ventures AB samt stärkt forskning, utbildning och nyttig
görande i entreprenörskapsområdet. Som första steg invigdes
evenemangs- och mötesytan Veras gräsmatta, och därefter
kompletterades miljön med arbetsplatser i Veras gränd under
sommaren. Veras gränd är numera en ny hemvist för inkubatormiljön kopplad till Chalmers entreprenörskola. Samlokaliseringen av Chalmers Ventures AB, som nämnts ovan, är
också ett av de första stegen mot den samlade miljön för innovation och entreprenörskap.
KRAFTSAMLING INOM ENTREPRENÖRSKAP
– ENTREPRENEURSHIP. BY CHALMERS.

Arbetet inom programmet Entrepreneurship. By Chalmers.
påbörjades efter sommaren. Programmet samlar löpande
Chalmers alla verksamheter inom entreprenörskapsområdet i
syfte att hitta beröringspunkter, frågor, behov och möjligheter
av gemensamt intresse. En del av programmet är att ta fram
den långsiktiga målbilden för Chalmers som ett ledande entreprenöriellt universitet.
CHALMERS PRIS FÖR GENOMSLAG I SAMHÄLLET,
CHALMERS IMPACT AWARD

I december delades för första gången Chalmers pris för
genomslag i samhället ut. Priset instiftades 2018 för att ge
Chalmers möjlighet att premiera och uppmärksamma individerna bakom forskningsresultaten. Priset sätter fokus på de
bidrag som Chalmers forskning och kunskap ger samhället.
Som första pristagare utsågs forskargruppen bakom ett impact
case ”Remote ship emission measurements”. Forskargruppen,
under ledning av Johan Mellqvist, har fått ett stort genomslag
i samhället genom att utveckla ny mätutrustning för fjärrövervakning av fartygsutsläpp och genom att bidra med kunskap
som legat till grund för ett regeringsförslag på ökade miljösanktionsavgifter vid överträdelser av utsläppsgränser.

FCC erbjuder även studentkontrakt och projekt för examensarbete. Under 2018 har FCC haft 15 kontrakterade studenter
samt 13 studenter från Chalmers som gjort sitt examensarbete.
Sedan starten av FCC:s studentprogram 2007 har drygt 100
personer arbetat som kontrakterade studenter och cirka 80 har
gjort sitt examensarbete vid centrumet.

Science parks

Ytterligare händelser under året

•	
Johanneberg science park AB: samhällsbyggnad, energi,
material- och nanoteknik.

BLAND DE FÖRSTA LÄROSÄTENA I VÄRLDEN ATT
ACKREDITERA NYTTIGGÖRANDE ENLIGT ACEEU

Chalmers har som första svenska och ett av de första lärosätena
i världen certifierats enligt Accreditation Council for
Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Syftet

Science parks är samverkansplattformar för idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och olika samhällsaktörer
där marknadsdrivet kunnande förenas med innovationslust
och akademisk kompetens.
Chalmers är delägare i tre teknikparker med olika fokus:

•	Lindholmen science park AB: transport, IKT och media.
•	Sahlgrenska science park AB: livsvetenskaper och teknik. •
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Chalmersgemensamt
utvecklingsarbete
För att ett tekniskt universitet ska kunna drivas framgångsrikt och hållbart är det av yttersta vikt att man
har en ändamålsenlig och effektiv organisation, också i administrativ mening. Detta kräver ett kontinuerligt
lärosätesövergripande utvecklingsarbete och något av detta redovisas här.

Fakultetsmodellen
Under 2015 beslutade Chalmers att införa en ny fakultets
modell. Bakom beslutet låg en oro inför en utveckling där
fakulteten växte utan tillräcklig strategisk styrning och att
finansieringen av varje forskare/lärare försköts mot en allt högre andel externa bidrag, bidrag som ofta kräver medfinansiering och därmed också låser delar av basanslagen. Som en
konsekvens av denna utveckling och det svenska forsknings
finansieringssystemet tvingades forskargrupper att agera allt
mer kortsiktigt, en utveckling som inte garanterar hög kvalitet
i verksamheten. Målet med modellen är därför att ge de personer
som innehar lärartjänster, från tekniklektor till professor, bra
och långsiktiga villkor för sin verksamhet. Det kräver att man
begränsar fakultetens storlek, och modellen ska leda till ökad
kvalitet i verksamheten och ökat ansvarstagande för lärosätets
pedagogiska och vetenskapliga utveckling från denna del av
den akademiska arbetsstyrkan, kallad den basfinansierade
fakulteten. Ett långsiktigt mål är att basfinansiera fakulteten
till minst 75 procent genom departementsmedel för utbildning
och forskning.
Under 2018 har programmet för implementering av modellen
avslutats. De övergripande besluten är på plats och från och
med 2019 är basfinansieringen fullt implementerad som ekonomisk princip – men finansieringsnivån till institutionerna
börjar inte på 75 utan på 68 procent, med målet att nå minst 75
procent inom något eller några år.
Under kommande år återstår för den ordinarie organisationen
att ta fram en samfinansieringspolicy och -riktliner. Det gäller
att definiera vilka externa kontrakt som ska samfinansieras på
central respektive institutionsnivå. Formerna för hur de strategiska diskussionerna om fakultetens storlek återstår också att
utarbeta. Man räknar med att det kommer att dröja till 2021
innan den nya modellen kommer att nå full effekt, vilket är
fullt i enlighet med den ursprungliga planen.

samheten. Ambitionen med denna vidareutvecklade portföljstruktur är att ytterligare förbättra möjligheten till effektiv
resursfördelning samt att tydliggöra ansvarsfördelningen
och öka insynen och inflytandet över utvecklingsinitiativ och
-projekt från organisationen som helhet.
Under 2018 har projektet Nytt ekonomiadministrativt stöd
som inleddes 2015 gått in i sin tredje och avslutande fas, inriktad på implementering. Projektets syfte är att bidra till ett
effektivt och ändamålsenligt ekonomi- och inköpsstöd genom
att utforma förslag på framtida ekonomimodell, ekonomioch inköpsprocesser, samt att upphandla och implementera
systemstöd för dessa processer. Betydande förändringar under
året har varit ökad ekonomisk kontroll och ansvar för forskare
med projektansvar och ett nytt system för e-handel. Under
2019 kommer projektet genom nya processer och ett nytt
system för ekonomiska prognoser och uppföljning att påverka
arbetssätten för stora grupper med ekonomiskt ansvar, såväl
forskare som chefer och administratörer.
Ett projekt för att byta elekronisk lärplattform – från Pingpong till Canvas – har pågått under 2018 och under hösten har
Mikroteknologi och nanovetenskap som en första pilot-institution börjat arbeta i den nya plattformen. Under våren 2019
adderas ytterligare en pilotinstitution, varefter systemet ska
tas i full drift.
Andra pågående utvecklingsprojekt i övergången mellan 2018
och 2019 handlar om implementering av ett resursplaneringsoch bemanningsverktyg, skanning av tentamen och införande
av det studieadministrativa systemet Ladok 3.

Pågående utvecklingsprojekt

Till de utvecklingsprojekt som avslutats under året hör en
anpassning av lärosätet till dataskyddsförordningen (GDPR),
införande av E-arkiv, implementering av digital salstentamen
samt ett förberedelseprojekt med behovsanalys och konceptframtagning för ett nytt intranät. Med detta som underlag har
beslut fattats om ramarna för ett införandeprojekt för ett nytt
intranät med start 1 januari 2019.

Chalmers strävar mot gemensamma arbetssätt, tydliga strukturer och tydlig ansvarsfördelning för att uppnå en effektiv och
hållbar resursanvändning. Verksamhetsutvecklingsprojekten
samlas i en gemensam portfölj – Chalmers utvecklingsportfölj
(CUP) – som tilldelar medel och fastställer projektdirektiv.
I maj 2018 kompletterades CUP med Chalmers beredningsgrupp för utvecklingsinitiativ (CBU) med ansvar bland annat
för att fånga behov och prioritera utvecklingsinitiativ i verk-

Ett arbete har pågått sedan 2016 med målet att reducera
Chalmers indirekta kostnader med 10 procent till år 2021.
Huvudtanken är att målet ska kunna genomföras genom effektivare arbetssätt och processer samt med nya och bättre
verktyg som stödjer de nya arbetssätten. Som en följd av detta
beslutade rektor i slutet av året att starta ett införandeprojekt
för en ny gemensam kommunikationsavdelning och förändrade
arbetssätt. Beslutet har föregåtts av en extern utredning av
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Chalmers kommunikationsfunktion och syftar bland annat till
att samla kommunikationspersonal i en gemensam organisation, även sådan personal som arbetar med kommunikation
för exempelvis specifika institutioner.

Campusutveckling och lokaler
Under 2018 har ett större arbete med en kommande campusplan genomförts. Arbetet sker i samarbete mellan Chalmers
tekniska högskola AB, studentkåren och fastighetsägarna
Chalmersfastigheter och Akademiska hus. Planen pekar ut
den strategiska riktningen för Chalmers två campus i Göteborg, Johanneberg och Lindholmen, samt för anläggningarna
vid Onsala rymdobservatorium. Dess fokus är att kombinera
ett antal viktiga mål så att man kommer att kunna tillgodose
behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för
verksamheten på lång sikt, samtidigt som nödvändig flexi
bilitet bibehålls, en attraktiv livsmiljö upprätthålls, ekologiska
värden utvecklas och transporter och resvanor kan röra sig i en
hållbar riktning.

Chalmers har under 2018 fattat beslut om att det så kallade
Vasaområdet på Johanneberg ska samla verksamheter med
entreprenörsinriktning (beskrivs mera i detalj på sidan 35).
Man har också beslutat om, och Chalmers studentbostäder har
påbörjat byggandet av tidsbegränsade bostäder för internationella masterstudenter och gästforskare på Gibraltarvallen
under namnet Gibraltar Guesthouse. Inflyttning är beräknad
till höstterminen 2019.
Arbete pågår med att effektivisera kontorsytorna på campus
och under 2018 flyttade större delen av Chalmers centrala
administration till aktivitetsbaserade lokaler vid Chalmersplatsen, vilket möjliggör betydligt fler arbetsplatser än tidigare
i samma hus.
Satsningen Tracks, som beslutats under året och kommer att
finansieras med medel från Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola kommer delvis också att handla om att utveckla
studenternas lärmiljöer bland annat genom att bygga om för
större flexibilitet och utrusta dem med modern teknik för
exempelvis streaming eller digitala salstentamina. •
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HÅLLBARHETSRAPPORT
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer
556479-5598 med säte i Göteborg, avger härmed följande hållbarhetsrapport för verksamhetsåret
1 januari 2018 till 31 december 2018.

HÅLLBARHETSRAPPORT
All verksamhet vid Chalmers ska bidra till att uppfylla Chalmers
vision: Chalmers för en hållbar framtid. Med Chalmers uppdrag, att
genom internationellt erkänd utbildning, forskning och nyttiggörande
verka för hållbar utveckling, följer ett åtagande att agera etiskt och
hållbart såväl globalt som lokalt.
De hållbarhetsmål som varje år fastställs av rektor/vd är ett av verktygen för att nå denna vision. Hållbarhetsmålen utgår från Chalmers
hållbarhetspolicy, löper över tre år och omfattar Chalmers tekniska
högskola AB inklusive dotterbolaget Chalmers Professional Education samt, från 2018, Chalmers Ventures AB. Målen är kopplade till
universitetets visions- och strategidokument, däribland Chalmers
miljö- och hållbarhetspolicy och Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling, PVU, som innefattar en hållbarhetsplan.
Hållbarhetsmålen omfattar fem områden: utbildning, forskning,
nyttiggörande, utmärkt intern miljö och Chalmers styrkeområden.
Hållbarhetsarbetet redovisas därför inte enbart i hållbarhetsrapporten
utan återfinns även under respektive avsnitt i årsberättelsen.
Om redovisningen
Detta är högskolans andra hållbarhetsrapport upprättad enligt
årsredovisningslagen. För första gången har den integrerats i den
trycksak som omfattar Chalmers årsberättelse samt årsredovisningar
för högskolebolaget respektive Chalmersstiftelsen. Rapporten avser
verksamhetsåret 2018.
Innehållet i hållbarhetsrapporten är utformat med utgångspunkt
från våra mest väsentliga frågor givet vår verksamhet och påverkan på
miljö, människa och samhälle och utifrån våra intressenters förväntningar på vårt hållbarhetsarbete samt kraven på rapportering enligt
årsredovisningslagen.
Rapporten är framtagen utifrån en vilja att närma sig GRI
Standard: Core option. Chalmers ambition är att för kommande år
upprätta en hållbarhetsrapport utifrån denna internationellt vedertagna standard.
Hållbarhetsrapporten har varit föremål för granskning av bolagets
revisor: PwC. Granskningen är begränsad och omfattar inte en verifiering av informationen eller tillämpningen av de riktlinjer som bolaget använder för upprättande av hållbarhetsrapporten. PwC:s yttrande
avseende hållbarhetsrapporten inkluderas på sidan 52.
Allmänt om verksamheten
Chalmers tekniska högskola AB bedriver utbildning och forskning
inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den del av
verksamheten som är finansierad av svenska staten är reglerad i ett
ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
och Chalmers tekniska högskola AB som gäller till år 2024. Utöver
detta sluter Chalmers tekniska högskolaoch svenska staten ettåriga
avtal som reglerar högskolans rätt till ersättning, återrapporteringskrav till staten samt uppdrag att bedriva grundläggande högskole
utbildning, forskarutbildning och forskning.
Mer information om Chalmers ledning och organisation återfinns i
årsberättelsen på sidorna: 6–7
ANSVAR OCH STYRNING FÖR HÅLLBARHET
Rektor/vd för Chalmers tekniska högskola AB bär det övergripande
ansvaret för att styra den dagliga verksamheten. I ledningen innehar
en av vicerektorerna det övergripande ansvaret för hållbar utveckling.
Det är högskolans styrelse som fastställer Hållbarhetsrapporten och
är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Det är också högskolans
styrelse som fastställer de tre viktigaste styrdokumenten för hållbarhetsfrågor – Hållbarhets-, Etik- och Riskhanteringspolicyerna – som

revideras varje år. Under 2018 certifierades Chalmers miljöledningssystemet enligt den nya standarden ISO 14001:2015, vilket redovisas
mer utförligt under avsnittet Miljö.
Chalmers har en rad omfattande styrdokument som reglerar hållbarhetsfrågor för hela verksamheten:
Miljö: Chalmers vision, Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU)
2018–2020, Hållbarhetspolicy, Hållbarhetsplan, Energistrategi, Rese
policy, Inköps- och upphandlingspolicy, Riskhanteringspolicy,
Säkerhetspolicy, Informationssäkerhetspolicy, Rutiner för avfall och
avfallshantering
Personal/sociala förhållanden: Etikpolicy, Riktlinje för etik- och
oredlighetsnämnd, Inköps- och upphandlingspolicy, Alkohol- och
drogpolicy, Friskvårdspolicy, Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy,
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete, Föräldrapolicy, Risk
hanteringspolicy, Säkerhetspolicy, Informationssäkerhetspolicy, Språk
policy, Ledarskapspolicy, Arbetsordningar, Befattningsbeskrivningar
Respekt för mänskliga rättigheter: Etikpolicy, Inköps- och upphandlingspolicy, Riskhanteringspolicy
Motverkande av korruption: Etikpolicy, Inköps- och upphandlingspolicy, Attestordning, Finanspolicy, Anti-korruptionspolicy, Riskhanteringspolicy, Informationssäkerhetspolicy
Viktiga hållbarhetsområden
Under 2017 genomfördes en omfattande väsentlighetsanalys, för
att utifrån identifiera verksamhetens viktigaste hållbarhetsfrågor.
Därigenom fastställdes elva områden av stor betydelse, som ska prioriteras i hållbarhetsarbetet. Under 2018 har dessa frågor definierats
och konkretiserats ytterligare. De viktigaste områdena definieras i
tabellen.
RISKER OCH MÖJLIGHETER
Förmågan att identifiera och hantera såväl risker som möjligheter är
avgörande för Chalmers verksamhet. Universitetets systematiska
riskhanteringsprocess syftar till att identifiera, värdera, hantera och i
möjligaste mån förebygga händelser som kan ha en betydande negativ
påverkan för Chalmers. I tabellen redovisas de risker och möjligheter
som har identifierats för verksamhetsåret 2018 kopplat till de viktigaste
hållbarhetsfrågorna. Informationen har tagits fram via intervjuer,
workshops och dokumentgranskning, och är förankrad i såväl ledningen som styrelsen.
ÖVERSIKTLIGA HÅLLBARHETSMÅL / FN:S GLOBALA MÅL
Chalmers engagemang i hållbarhetsfrågor bygger på en gemensam
värdegrund. En av de risker som identifierats utgörs av att Chalmers
värdeord – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald –
kan urvattnas om de inte fylls med ett konkret innehåll. Hållbarhetsarbetet för Chalmers konkretiseras därför varje år i av rektor beslutade
hållbarhetsmål. För 2018 inleds detta dokument med fyra övergripande mål:
• A lla anställda och studenter på Chalmers ska ha en grundläggande
förståelse för vad hållbarhet innebär och hur hållbarhet är en drivkraft för Chalmers.
• Chalmers verksamhet skall minska sin miljöpåverkan och resurs
utnyttjande.
• Var och en tar ansvar för hållbarhet i sin dagliga verksamhet och
verkar för ett hållbart arbets- och studentliv.
• Chalmers skall bidra till en hållbar framtid genom att vi samverkar
med andra för att hitta lösningar på de stora och allt mer komplexa
utmaningar världen står inför.
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VIKTIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN SAMT RISKER OCH MÖJLIGHETER
Beskrivning av risker och möjligheter kopplade till Chalmers väsentliga hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsfråga

Definition

Klimatutsläpp
(inklusive
transporter)

Den forskning och utbildning som genomförs, Varumärket påverkas negativt vid stora
samt de godstransporter denna verksamhet
utsläpp.
orsakar och de resor som görs i tjänsten,
medför utsläpp som har klimatpåverkan.

Energi

Den energi som förbrukas samt val av
energislag.

Fastighetsbeståndet (gamla fastigheter).

Energieffektivisering,
lägre kostnader.

Hållbara lokaler
och campus

Effektivitet och kvalitet i verksamheten
liksom anställdas och studenters trivsel beror
delvis på hur lokaler och campusmiljöer är
utformade och vilka möjligheter de erbjuder.
Campus och lokaler ska kunna nyttjas som
levande labb och spegla visionen om en
hållbar framtid.

Baserar långsiktiga beslut om campusutveckling på dagens situation. Missar att ta med
utvecklingen över tid vid implementeringen.
Frustration och stress över att utvecklingen
av antalet medarbetare och behovet av forsknings- och utbildningslokaler inte planeras
tillräckligt långsiktigt.

Chalmers som testbädd
och levande labb, ger
goda och tydliga exempel
från Chalmers forskning.

Hållbart arbetsliv Chalmers definition av ett hållbart arbetsliv
framgår av arbetsmiljö- och jämlikhets
policyn. Genom ett systematiskt arbetsmiljö
arbete följs aktuell lagstiftning, samtidigt det
proaktiva arbetsmiljö- och jämlikhetsarbetet
motverkar ohälsa.

Brist på återhämtning/hög arbetsbelastning.
Risk för psykisk ohälsa.

Ökat samarbete kan
indirekt leda till mindre
arbetsbelastning.

Studenternas
hälsa och
säkerhet

Lärandemiljön ska ha fokus på god hälsa,
jämlikhet/jämställdhet och hög säkerhet.
Studenter ska ha goda förutsättningar att ta
till sig utbildning och förbereda sig för
kommande yrkesliv.

Hur bibehålla ett öppet campus med hög
säkerhet?
Oförmåga att hantera sexism och HBTQfrågor.

Projekt Fokus
jämställdhet.

Värdegrund och
organisationskultur

Universitetets verksamhet baseras på fem
grundläggande värden: kvalitet, öppenhet,
delaktighet, respekt och mångfald.

Lärosätets fem värdeord blir urvattnade om
de inte appliceras på ett tydligt sätt så att de
blir konkreta.

Jämställdhet,
jämlikhet och
tillgänglighet

Verksamheten är jämställdhetsintegrerad
i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska
målen i Sverige. Det överordnade målet är
att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.

Ökad tillgänglighet ställer ökade krav på
lokaler och lokalyta.
Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar
inte verksamheten.

Anti-korruption
och oegentligheter

Chalmers verksamhet ska vara fri från
oegentligheter och korruption. Konkreta riktlinjer och processtöd har implementerats för
att säkra ett sakligt och opartiskt agerande.

Informella strukturer som inte är
transparanta.
Lågt medvetande runt konsekvenser av
oegentligheter.

Hållbarhetsperspektivet i
utbildningarna

Utbildningen ska ge studenterna möjlighet
att utveckla en förmåga att skapa hållbara
lösningar för samhällets bästa, som gör
skillnad både lokalt och globalt. De ska ges
förutsätt-ningar att använda ett värdeskapande och etiskt förhållningssätt samt sätta
fördjupade teoretiska kunskaper i ett större
sammanhang.

Lärarna/kurserna inte förberedda/anpassade
efter studenternas förkunskaper och
engagemang

Nyttja vår egen spetskompetens inom forskning/hållbarhet.

Hållbarhetsperspektivet i
forskningen

För Chalmers forskningsverksamhet innebär
hållbarhet långsiktiga och breda perspektiv
i forskningen, att som forskarindivid agera
oberoende och utifrån bästa kunskap, att
ständigt utgå från ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, att som forskare se sin
forskning i relation till samhällets utmaningar
samt att vara delaktig i samhällsdebatten.

Forskning som är kortsiktig och strider mot
hållbarhetsperspektivet.
Hot och trakasserier om forskningsresultaten
upplevs som provocerande.

Hållbarhetsperspektivet
ger ökad möjlighet till
samverkan och utveckling av teknologier för
omställning till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsperspektivet i
nyttiggörandet

Risk

Möjlighet

Medvetenhet om det genomslag som kunskap, Saknar implementerade verktyg och
utbildning och forskningsresultat skapar i
kunskap för att applicera FN:s globala
samhället utgör en drivkraft för Chalmers.
hållbarhetsmål som plattform för
samverkan och nyttiggörande.
Chalmers anseende riskeras om universitetet inte lever upp till visionen – För en
hållbar framtid.

De övergripande målen knyter an till såväl FN:s globala hållbarhetsmål som till de svenska miljömål som fastställts av åtta av Sveriges
miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.
KLIMATREDOVISNING ENLIGT GHG-PROTOKOLLET
Chalmers klimatpåverkan redovisas varje år i en särskild klimat
redovisning, som sammanställs av konsultföretaget Tricoronas. Beräkningarna görs enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol)
riktlinjer, som bygger på fem principer: relevans, fullständighet, jämförbarhet, transparens och noggrannhet. GHG-protokollet är den
mest använda internationella redovisningsstandarden och används av

En jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier skulle skapa
förebilder och en bättre
intern miljö.

Möjlighet att påverka,
policys, lagstiftning och
kunskapslyft i samhället
och näringslivet.

regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå,
kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Då 2017 års rapport
färdigställdes den 21 december 2018, redovisas de viktigaste nyckeltal
för 2017 här eftersom motsvarande uppgifter saknas för 2018:
• Chalmers verksamhet gav under året upphov till 12 387 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), en ökning med 320 ton från 2016.
• Tjänsteresor stod för 10 510 ton CO2e, vilket utgjorde 85 procent
av de totala utsläppen 2017. Av utsläppen från tjänsteresor kom 97
procent från flygresor. Mer än en fjärdedel av flygresorna var kortare
än 500 km. Jämfört med 2016 ökade utsläppen från tjänsteresor med
3 procent.

HÅLLBARHETSRAPPORT
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 44

• Chalmers klimatpåverkan från lokaler stod för 15 procent av den
totala klimatpåverkan och kom från användning av el, fjärrvärme,
fjärrkyla, natur- och biogas, samt förbrukning av kontorsmaterial.
Det totala utsläppet från lokaler uppgick till 1 864 ton CO2e, en
minskning med 2 procent från 2016. Utsläppen från fjärrvärme stod
för 43 procent av alla utsläpp från Chalmers lokaler.
• Transporter stod för långt mindre än 1 procent av den totala klimatpåverkan: 15 ton CO2e, vilket är en halvering av 2016 års nivå.
MILJÖ
Chalmers miljöledningssystem är sedan 2012 certifierat enligt ISO
14001, och omfattar verksamheterna på campus Johanneberg och
Lindholmen samt Onsala rymdobservatorium. Sedan 2015 omfattas
även Chalmers helägda dotterbolag för uppdragsutbildning,
Chalmers Professional Education AB. Under 2018 certifierades
miljöledningssystemet enligt den nya standarden ISO 14001:2015.
Det har bland annat inneburit ett nytt fokus då större vikt lagts på
intressenternas förväntningar på Chalmers som organisation. Intressentanalys samt intressentdialog har genomförts för att konkretisera
inom vilka områden miljöledningssystemet bör utvecklas.
Under 2018 har arbete pågått med att fortsätta anpassa miljö
ledningssystemet utifrån nya krav i standarden samt att förbättra
rutiner för till exempel kemikaliehantering och avfallshantering. När
det gäller avfallshanteringen finns numera förutsättningar att också
sortera ut matavfall. Matavfallet som samlas in omvandlas senare till
biobränsle för bussar och bilar eller till biogödsel som sprids ut på
åkermarker.
Ansvarsfördelning och arbetssätt för kemikaliehanteringen har
under året också setts över och ett arbete har pågått för att säkerställa
resurser både centralt och på institutionerna, för administration av
kemikaliehanteringssystemet Klara.
Under 2018 har en extern miljörevision utförts av Qvalify, med
mycket gott resultat. I rapporten nämns positiva iakttagelser, bland
annat Chalmers påverkan på samhällets viktiga miljöfrågor inom till
exempel energi och klimatområdet, att organisationens resurser för
hållbarhet och miljö har stärkts genom att vicerektor med ansvar för
hållbarhetsfrågor har utsetts i ledningen samt att en strategi för avfallsfrågor skall tas fram. Miljörevisionen gav upphov till sju avvikelser, av mindre allvarlig grad. De handlade om verksamhetsstyrning
och avvikelser mot rutiner, till exempel brister i hantering av kemiska
produkter, avfall/farligt avfall, ordning och reda, förebyggande
brandskydd samt källsortering.
I december genomförde Miljöförvaltningen ett tillsynsbesök. Rapporten väntas under 2019.
Chalmers bedriver också ett löpande arbete med att värna miljö
och sociala hänsyn genom att beakta hållbarhetskraven i samtliga
upphandlingar. Uppföljningen av avtalade hållbarhetskrav förbättras
kontinuerligt.
Intressentdialoger
En kartläggning av externa och interna intressenter som är relevanta
för miljöledningssystemet färdigställdes under 2017. Den totala bilden av intressenternas intressen har därefter sammanställts i intressentdialoger. Flertalet av intressenternas behov och förväntningar är
idag redan bindande krav inom ramen för miljöledningssystemet.
Listan över fastställda intressenter omfattar: studenter (Chalmers
Students for Sustainability, Studentkåren), anställda, processer (Att
utbilda, Att forska och forskarutbilda, Att nyttiggöra, Utmärkt intern
miljö), styrkeområden, Chalmers stiftelse, dotterbolag (Chalmers
Industriteknik, Chalmers Ventures), fastighetsägare (Chalmersfastigheter, Akademiska Hus Väst), samarbetspartners (Göteborgs universitet), kravställande myndigheter och internationella organisationer.
Energi och energirenovering
De lokaler där Chalmers driver verksamhet står för omkring 15 procent av högskolans totala klimatpåverkan räknat i CO2. Större delen
av klimatpåverkan från lokalerna kommer från energiförbrukningen.
De åldrande fastigheterna utgör en risk och är därmed i behov av
energieffektiviseringar. Eftersom Chalmers använder förnyelsebar el
som medför förhållandevis låga utsläpp så utgör fjärrvärmen majoriteten av utsläppen. Under 2017 och 2018 har möjligheten att mäta hur
mycket värme, kyla, total el och vatten som går åt per byggnad byggts
ut. Detta system är automatiskt uppkopplat och kan mäta förbruk-

ningen nedbrutet till enskilda timmar. Under 2018–2019 implementeras
ett nytt statistik- och presentationsverktyg, Mestro, för intern och
extern kommunikation av energi och mediadata.
Under 2018 har också större energirenoveringar genomförts på
byggnader på campus Lindholmen. Huvudsakligen innebär detta
förbättringar av ventilationssystem, som till exempel nya fläktar och
behovsstyrning av ventilation i lärosalar och grupprum, förbättrad
rumsstyrning av värme och kyla samt installation av nya styrdatorer.
Efter energirenoveringen beräknas energianvändningen (el, värme
och kyla) minska med mellan 20 och 30 procent. I genomsnitt kommer
Chalmersfastigheter att genomföra större energirenoveringar i tre
byggnader per år.
Installation av solceller
Att basera långsiktiga beslut om campusutveckling på dagens situation är ett av de riskområden som identifierats. Under året har därför
ett arbete med att ta fram en långsiktig campusplan inletts. Risken går
hand i hand med möjligheten att använda Chalmers campusområden
som testbädd och levande labb. Ett exempel på det är den utbyggnad
av solceller på taken på byggnader på campus Johanneberg som tagit
fart under 2018. Såväl Chalmersfastigheter AB som Akademiska hus
har installerat solceller och vid årets slut uppgick toppeffekten av
Chalmers solcellsinstallationer till cirka 2 000 kW. Under 2019 planeras för ytterligare installationer, bland annat på campus Lindholmen.

ENERGIANVÄNDNING FÖR CHALMERS 2018
Totalt [MWh]

Total energianvändning
(icke förnybar)
Total energianvändning
(förnybar)
Fjärrvärme
Fjärrkyla
El
Producerad el
Total energianvändning

2018

2017

2016

2015

0

0

0

0

74 176
29 911
4 735
39 530
162

74 500
30 500
4 690
38 500
33

75 500
30 200
4 600
39 900
3

75 300
32 600
4 060
37 800
0

74 014

74 500

75 500

75 300

I statistiken presenteras även energiflöden i byggnader där Chalmers inte är
enda hyresgäst, vilket innebär att vissa energiflöden räknas med trots att externa
aktörer ger upphov till dem. Statistiken för fjärrvärme är klimatkorrigerad.

ENERGIANVÄNDNING FÖR CHALMERS 2018, KWH/M2
Totalt [kWh/m 2 Atemp]

2018

2017

2016

2015

0

0

0

0

Total energianvändning
(icke förnybar)
Total energianvändning
(förnybar)

253

258

262

253

Total energianvändning

253

258

262

253

TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
Mängder (kg)

2018

Elektronik
Farligt kemiskt avfall
varav alkaliskt
färgavfall
kvicksilverhaltigt avfall
lösningsmedel
smittförande
laboratoriekemikalier
spillolja
syror
Övrigt farligt avfall

32 024
27 844
2 873
628
16
9 490
3 478
7 693
1 504
2 163
3 143

Totalt farligt avfall

63 011

NOT: Den upphandlade leverantören av transport av farligt avfall byttes under
2017, varför det inte finns jämförbara siffror för föregående år.
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Avfall
Chalmers avsikt är att minska uppkomsten av avfall och när det är
möjligt använda avfallet som en resurs. Avfallet ska minskas dels
genom att gå över till flergångsprodukter istället för engångsprodukter,
dels genom ökad återanvändning av till exempel möbler, elektronik
och vitvaror. Användning av avfallet som resurs uppnås via ökad
materialåtervinning (i synnerlighet plast och metall) som dessutom
bidrar till att minska det osorterade avfallet. Komprimering och bättre
sortering av avfall bidrar till minskade transporter. Under 2018 har
utsortering av matavfall införts på alla campus. Under 2019 kommer
en avfallsstrategi att tas fram. Mängden farligt avfall mäts genom hur
mycket som transporteras bort från Chalmers.
Tjänsteresor
Klimatutsläpp är en av de mest väsentliga riskerna som identifierats
inom högskolan. Av de klimatpåverkande CO2-utsläpp som Chalmers
verksamhet gav upphov till, stod tjänsteresor för majoriteten av utsläppen. Tjänsteresor med flyg stod för nästan alla sådana utsläpp.
Resor är en ofrånkomlig del av verksamheten för ett forskningstungt
universitet. Därför är det angeläget att minska andelen flygresor, men
också att i möjligaste mån ersätta resor med webb- och videokonferenser.
Under 2018 flög chalmersanställda i tjänsten sammanlagt 36,8 miljoner km uppdelat på 21 190 flygsträckor, räknat på de resor som
köpts genom den upphandlade resebyrån. Dessa resor resulterade
sammanlagt i utsläpp av 3 387 ton CO2. Till detta kommer ett okänt
mörkertal av flygbiljetter som inhandlas direkt från flygbolag. I tabellen
framgår hur många flygresor som avser sträckor kortare respektive
längre än 500 km, samt det CO2-spår de avsätter.

FLYGRESOR 2018
Summa kg
Antal Sammanlagd
flygsträckor 1 sträcka i km CO2-utsläpp 2

Kortare än 500 km
Längre än 500 km

5 364
15 826

1 834 405
34 920 283

310 831
3 076 554

Totalt:

21 190

36 754 688

3 387 385

NOTER: Endast de flygresor som köpts genom den upphandlade resebyrån är
redovisade.
1 En flygresa kan bestå av fler än en flygsträcka.
2 CO

2-utsläpp enligt resebyråns beräkningar vilket till exempel inte tar hänsyn till
höghöjdseffekten.

Att minska antalet tjänsteresor med flyg skulle få stor påverkan på
universitetets totala klimatpåverkan. Ett sätt är att, där det är möjligt,
ersätta flygresor mot tågresor. Detta gäller särskilt för inrikes resor,
då svensk järnväg är helt elektrifierad och använder grön el från
fossilfria källor. Under 2018 gjordes 6 851 tjänsteresor med tåg på
sträckor under 500 km, samt 102 på längre sträckor. Totalt reste
Chalmers medarbetare 2,6 miljoner km med tåg i tjänsten. I tabellen
framgår den beräknade miljöbesparingen dessa resor utgör jämfört
med om resorna gjorts med bil eller flyg.

BERÄKNADE MILJÖBESPARINGAR AV TJÄNSTERESOR
MED TÅG I SVERIGE

Totalt antal kilometer
Koldioxid, kg

Tåg,
faktiskt
resande

Bil,
jämförande
uppgifter

Flyg,
jämförande
uppgifter 1

2 599 172
7

2 599 172
319 698

1 682 957
252 444

NOTER: 1 Jämförelsen med flyg avser endast sträckor där flyg är ett alternativt
färdsätt. Utsläppen av CO2 (koldioxid) från ovanstående tågsträckor motsvarar
utsläppen från: 2,9 liter bensin.
Ingångsdata och avstånd är baserade på uppgifter från Nätverket för
Transporter och Miljön (NTM). Källa: SJ AB.

Klimatutsläpp
MÅL
Flyg ska inte användas för tjänsteresor under 500 km, då annat alternativ är tillgängligt.
INDIKATOR
Statistik över genomförda tjänsteresor.
RESULTAT
Osäkerheten i mätningarna av detta mål är, enligt vad som ovan redovisats, stor. Då Chalmers vill minska antalet korta tjänsteresor med
flyg har redovisningssystemet under 2018 förändrats, så att det 2019
kommer att gå att redovisa samtliga flygresor, oavsett hur de köpts in.
Energi
MÅL
• Genomföra den handlingsplan som togs fram under hösten 2017
efter kartläggning av Chalmers energieffektiviseringsmöjligheter.
INDIKATOR
(Saknar uppgift om hur detta mål ska mätas)
RESULTAT
Såväl Chalmersfastigheter AB som Akademiska hus har installerat
solceller på campus Johanneberg och vid årets slut uppgick toppeffekten av Chalmers solcellsinstallationer till cirka 2 000 kW. Solcells
anläggningarna kommer inte enbart att leverera energi utan även
användas i Chalmers forskning.
PERSONAL / SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
Personal i siffror
I december 2018 var 3 293 (3 258 föregående år) personer anställda,
vilket motsvarar 2 999 (2 955) årsarbetare.
En flerårig ökning av antal årsarbetare stannade av under 2016 till
följd av flera stora förändringsarbeten. I inledningen av 2017 fortsatte
antalet årsarbetare att minska. Trenden bröts vid halvårsskiftet 2017,
då det åter började anställas fler, och vid årsredovisningen förra året
hade antalet årsarbetare ökat något. Den trenden har fortsatt under
2018, med en ökning på 44 årsarbetare.
Ökningen har främst skett inom kategorierna doktor (+42), doktorand (+19) och administrativ personal (+16). Antalet forskarassistenter har fortsatta att minska (-21) vilket är naturligt då rekrytering av
forskarassistenter går i cykler och 2018 års rekryteringsomgång av
forskarassistenter ännu inte har blivit anställda. Precis som förra året
har troligen den nya fakultetsmodellen också bidragit till att det inte
har tillkommit nya forskarassistenter då det krävs att de på sikt ska
kunna erbjudas anställning som docent.
Andelen årsarbetare som arbetar med forskning och utbildning är
precis som förra året 69 procent.
Personalomsättningen har under året varit 6,3 procent vilket är en
ökning i jämförelse med tidigare år (3,8 procent 2017, 5,4 procent
2016). Av de med tillsvidareanställning som lämnade Chalmers var
22,5 procent pensionsavgångar. Det är en minskning i jämförelse med
föregående år. Fler personer lämnar alltså Chalmers för att byta
arbetsgivare. En förklaring är en god arbetsmarknad, men också att
Chalmers har börjat prata mer om såväl intern som extern rörlighet
som något positivt.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro redovisas i nedanstående tabell. För 2018 utgör kvinnors
andel 64 procent, mäns andel 36 procent av totalen.
Föräldraledighet
Lika många män som kvinnor tar ut föräldraledighet, men männen
utgör 61 procent av de anställda. Männen tar i genomsnitt ut ett lägre
antal timmar än kvinnorna; 297 (303) timmar/man respektive 519
(498) timmar/kvinna. Sammantaget står männen för 36 procent av
antalet uttagna timmar.
Uttag föräldraledighet 2018: Kvinnor 64 procent, män 36 procent.
Ett hållbart arbetsliv
Chalmers arbetsmiljö- och jämlikhetsarbete ska lägga grunden till ett
hållbart arbetsliv för Chalmers studenter och anställda. Under året
har en ny arbetsmiljö- och jämlikhetspolicy för 2019–2021 tagits
fram, med tillhörande handlingsplaner. Den nya policyn innebär att
Chalmers inte enbart följer lagar och regler och har ett systematiskt
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PERSONAL
Arbetad tid/årsarbetare 1

Antal anställda
2018

Totalt (därav män)

Undervisande och forskande personal
Professor
Biträdande professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent
Doktor
Tekniklektor
Universitetsadjunkt
Doktorand
Annan undervisande och forskande personal 2

2018

2017

Antal
anställda varav män

60
15
816
482

163
83
131
57
32
162
42
10
535
241

194
106
181
74
67
198
54
13
784
361

167
76
139
54
46
133
44
10
517
250

1 607

2 270

1 598

2 068

1 456

2 032

1 436

740
262

243
175

724
264

248
174

684
247

228
165

672
251

236
164

Summa

1 002

418

988

422

931

393

923

400

Totalsumma
Adjungerade professorer 3

3 293
50

2 025
41

3 258
57

2 020
48

2 999
10

1 849
8

2 955
12

1 836
10

1
2
3

2 291

Årsarbetare varav män

195
112
177
72
47
240
50
12
803
360

Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal
Teknisk personal

191
89
137
59
36
166
47
10
544
328

2017

Årsarbetare varav män

197
83
144
58
49
139
50
11
532
335

Summa

226
120
185
76
52
250
56
12
826
488

Antal
anställda varav män

229
114
187
79
73

Årsarbetare avser arbetat tid med hänsyn tagen till ledigheter längre än 1 månad, dock ej sjukfrånvaro.
I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår bland annat forskare, senior forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent, timlärare och amanuens.
Adjungerade professorer tjänstgör normalt 20 % vid Chalmers.

SJUKFRÅNVARO
2018

Kön
M
K

2017

2016

2015

2014

% sjuktim
av ord.
arbetstid

Antal
personer
sjuka

% sjuktim
av ord.
arbetstid

Antal
personer
sjuka

% sjuktim
av ord.
arbetstid

Antal
personer
sjuka

% sjuktim
av ord.
arbetstid

Antal
personer
sjuka

% sjuktim
av ord.
arbetstid

Antal
personer
sjuka

2,8 %

1 026

2,7 %

994

3,0 %

987

2,8 %

900

2,3 %

792

1,6 %
4,8 %

444
582

1,6 %
4,4 %

438
556

1,7 %
5,2 %

443
544

1,6 %
4,9 %

381
519

1,3 %
3,9 %

332
460

FÖRÄLDRALEDIGHET (401-3)

Kön

Antal personer
föräldraledig

Föräldraledighet (tim.)

Kön

Antal personer
föräldraledig

Föräldraledighet (tim.)

Kön

Antal personer
föräldraledig

Föräldraledighet (tim.)

2018

527

215 266

2017

543

216 727

2016

525

208 450,8

M
K

263
264

78 144
137 122

M
K

276
267

83 770
132 956

M
K

261
264

77 792,5
130 658,4

arbetsmiljö- och jämlikhetsarbete integrerat i alla delar av verksamheten. Därutöver ska främjande och förebyggande åtgärder vidtas
inom både arbetsmiljö och jämlikhet, som ska fokusera på att stärka
de organisatoriska barriärerna, till exempel kultur, arbetssätt och
rutiner i verksamheten för att motverka ohälsa och ojämlikhet.
Universitetet ska säkerställa en hållbar arbetsbelastning för med
arbetare och studenter samt erbjuda en arbetsmiljö som inte riskerar
att medarbetare eller studenter avslutar sitt yrkesliv i förtid. På
Chalmers råder nolltolerans mot diskriminering, sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling. Chalmers bedriver ett systematiskt
brandskyddsarbete.
Under de två senaste åren har en stor satsning gjorts för att stärka
och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förbättra den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet är att minska risken
för psykisk ohälsa hos såväl anställda som studenter. Risken för
bristande återhämtning till följd av hög arbetsbelastning är i dag
Chalmers främsta arbetsmiljörisk och återfinns även bland Chalmers
verksamhetsrisker. Det råder en stor medvetenhet på Chalmers om
vikten av en hållbar arbetsbelastning och frågan står högt på agendan.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet spelar kunniga, engagerade
chefer och ledare en viktig roll. Chalmers har därför tagit fram en ny
arbetsmiljöutbildning som anpassats efter verksamhetens behov. Vid
en avstämning i januari 2018 hade 31 procent av alla chefer och
43 procent av ledarna inom grundutbildningen genomgått en arbetsmiljöutbildning. Under året har ytterligare åtta heldagars och två
halvdagars arbetsmiljöutbildningar genomförts, med i genomsnitt 20
deltagare per kurstillfälle. Deltagarna har främst varit chefer men
även arbetsmiljöombud, HR-partners och personal med samordnande
uppgifter inom arbetsmiljö ingår. 70 procent av Chalmers medarbetare har haft utvecklingssamtal med sin chef de senaste 12 månaderna.
Arbetsskador (403-2)
Incidentrapporteringen av arbetsskador lokalt på Chalmers förändrades från 2017 till 2018 som ett resultat av ett stort förändringsarbete.
Rutiner uppdaterades och förenklades, och en ny enklare mall för
rapportering implementerades. Det har ökat benägenheten att
rapportera under 2018, vilket sannolikt minskat mörkertalen. Antalet
incidenter bedöms därför inte ha ökat trots högre siffror, utan endast
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ARBETSSKADOR (403-2)

Kön

Incidenter
totalt

Dödsolyckor

Olyckor

ArbetsTillbud sjukdom Riskobs

2018

97

0

49

42

4

3

M
K

41
56

0
0

18
31

21
21

1
3

1
2

2017

67

0

37

22

8

N/A

M
K

27
34

0
0

17
18

7
11

3
5

–
–

NOT: 63 (36) av 97 (67) incidenter beror på den fysiska arbetsmiljön. 14 (12)
av 97 (67) är färdolycksfall. 6 (13) av 97 (67) är rör den psykosociala miljön.

viljan att anmäla och kunskapen om hur man anmäler. Flest anmälningar, 63 procent, rör den fysiska arbetsmiljön.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet är en grundläggande hållbarhetsfråga för
Chalmers, där den inventering som gjorts också pekar på ett antal
risker som är knutna till området. Dessa risker är av största vikt att
bemöta. Därför omfattar högskolans övergripande plan för jämställdhetsintegrering ett 30-tal målsatta aktiviteter, som ska leda till ökad
jämställdhet för personal och studenter. Fyra områden prioriterades
under 2018: jämställd rekrytering, jämställda löner, nolltolerans mot
diskriminerande beteenden samt att ta fram underlag för att göra det
möjligt att följa fördelningen av olika resurser inom Chalmers, upp
delat på kön.
Arbetet med jämställdhetsintegrering på institutionsnivå fortsätter.
De första stegen består i att göra en nulägesanalys och planera
åtgärder för att nå ett önskat framtida läge avseende såväl kvantitativa
som kvalitativa mål. Ett centralt projekt har tagits fram under året,
vilket på ett avgörande och långsiktigt sätt ska förbättra könsfördelningen bland professorer. I projektet, som har namnet Genie, avsätts
300 miljoner kronor under tio år; målet är att könsfördelningen bland
Chalmers professorer ska ligga inom ett 40/60-spann när projektet är
slut. Andra jämställdhetsinsatser under 2018 har handlat om att ändra
handläggningsordning för trakasserier och göra denna tydligare samt
att arbeta med workshopar för att stärka civilkurage och beredskap
att agera i ojämlika situationer.
Arbetet med att synliggöra och motverka härskartekniker har fortsatt, och ett fortsättningsmaterial har tagits fram att använda i miljöer
där personalen redan arbetat med filmmaterialet och de frågeställningar som hör till detta. Ytterligare två svenska universitet har börjat
ta del av materialet, som nu används på åtta lärosäten. En särskild
satsning har utgjorts för att öka kunskap och ta fram rutiner för hur
chefer kan agera vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för
våld i en nära relation. I sammanhanget används WHO:s definition
av våld, som även innefattar psykiskt våld. Syftet är att våldsutsatt
personal ska erbjudas hjälp att bryta destruktiva relationer.
Med anledning av föregående års #metoo-debatt kompletterades
2018 års medarbetarenkät med möjligheten att skriva fritextsvar, där
anställda anonymt kunde delge kommentarer och berättelser. Drygt
250 kommentarer kom in, vilka grupperades utifrån kön och situation.
Chalmers ledningsgrupp har läst samtliga kommentarer, vilket gav
viktiga insikter för fortsatta planerade åtgärder i arbetet mot diskriminering och trakasserier inom akademin.
Under året genomfördes en lönekartläggning, som resulterat i en
handlingsplan för jämställda löner. Lönegapet mellan kvinnor och
män uppgår till 9,6 procent (till mäns fördel).
Ett särskilt ledarskapsprogram har genomförts för forskargruppsledare, med fokus på frågor om kön och makt i akademin. Frågor som
också lyfts vid flera seminarier och föreläsningar, bland annat av Paul
Walton och Jesper Fundberg.
Under 2018 ingick 26 personer i Chalmers ledningsgrupp, 8 kvinnor
och 18 män. I ledningsgruppen ingår prefektgruppen, där könsför
delningen var 3 kvinnor (23 procent) och 10 män (77 procent). Av
5 styrkeområdesledare var 2 kvinnor. Samtliga 4 utbildningsområdesledare var män.
Könsfördelningen bland professorer uppvisade en svag positiv
trend. Vid årets slut var 191 av 226 professorer män, vilket är en ned-

gång med en procentenhet sedan 2017. 14 personer har rekryterats
eller befordrats till professorer under året, av dessa var 6 kvinnor
(43 procent). Det innebär att rekryteringen av professorer också under
2018 nådde upp till målet som anges i avtalet med staten, att minst
32 procent ska vara kvinnor under perioden 2017–2019.
Vid årets slut fanns 120 biträdande professorer, könsfördelningen
för 2018 och 2017 framgår av nedanstående tabell. Under året rekryterades eller befordrades 13 personer till biträdande professorer. Av
dessa var 11 män, vilket motsvarar 85 procent. 2017 var den siffran 82
procent, 2016 55 procent. De stora variationerna mellan åren beror på
att så få personer tillkommer inom denna befattning, men inom denna
befattning finns en svag negativ trend avseende jämn könsfördelning.
19 personer antogs under året som oavlönade docenter; 10 kvinnor
och 9 män vilken innebär en jämn könsfördelning. Vid årets slut fanns
185 docenter, könsfördelningen framgår av tabellen.
Av Chalmers 76 universitetslektorer är 22 procent kvinnor, vilket
är oförändrat från 2017. 2016 var andelen 30 procent. 8 universitetslektorer rekryterades under året: 3 kvinnor och 6 män, vilken innebär
könsfördelningen 25/75.
Antalet forskarassistenter minskade med 21 personer från 2017 och
var vid årets slut 52 personer. 4 personer rekryterades som forskar
assistenter, av dessa var 3 män, 75 procent. Att antalet tjänster inom
denna befattning blivit färre och rekryteringarna var få under året
beror på att Chalmers infört tenure track, för att skapa tryggare anställningsförhållanden.
Bland doktoranderna har ingen större förändring skett under året.
Av 826 doktorander är 66 procent män och 34 procent kvinnor. Över
tid är könsfördelningen stabil inom denna kategori.
2018 års utveckling innebar att könsfördelningen blev något jämnare
bland professorer och docenter. För biträdande professorer och
universitetslektorer blev könsfördelningen mer ojämn, även om det
inte handlar om stora skillnader.
69 procent av dem som rekryterats eller befordrats till tjänster som
kräver doktorsexamen var män. 2017 var denna siffra 67 procent, 2015
74 procent.

KÖNSFÖRDELNING
2018
Andel i procent

Professor
Biträdande professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent
Doktor
Tekniklektor
Universitetsadjunkt
Doktorand
Annan undervisande och
forskande personal

2017

Andel
män

Andel
kvinnor

Andel
män

Andel
kvinnor

85
74
74
78
69
66
84
83
66

15
26
26
22
31
34
16
17
34

86
73
77
73
67
65
83
73
65

14
27
23
27
33
35
17
27
35

67

33

70

30

Medarbetarenkät
2018 års medarbetarenkät genomfördes på prov i september, istället
för i slutet av maj som tidigare år. En anledning var önskemål om att
korta tiden mellan att besvara enkäten och presentation av resultatet.
Resultatet har upplevts vara inaktuellt när det presenterats efter
sommaren. Svarsfrekvensen påverkades inte negativt av den flyttade
tidpunkten och resultatet är fortsatt stabilt.
På en övergripande nivå uppvisar Chalmers stabila resultat över
tid. Fortsatt ligger resultatet högt när det gäller att rekommendera
Chalmers som arbetsplats eller studiemiljö. Snittet för att rekommendera sitt universitet som arbetsplats ligger på 0, medan Chalmers ligger
på + 19 på en skala mellan - 100 till + 100. Motivation, intressanta och
meningsfulla arbetsuppgifter hör till de styrkor som framkommer i
enkäten, medan områden som återkoppling och återhämtning hör till
utmaningarna. Inom dessa områden finns små skillnader mellan hur
kvinnor och män upplever Chalmers som arbetsmiljö.
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4 procent av medarbetarna hade upplevt någon form av diskriminering under de senaste tolv månaderna. Detta är också en stabil siffra
över tid. Genomsnitt för universitet i Sverige är 7 procent. Antalet
personer som utsatts för sexuella trakasserier var 12 (av 2 571 respondenter) vilket utgör 4,6 promille. 14 procent har upplevt sig utsatta
för härskartekniker under det gånga året, vilket visar på ett fortsatt
behov av att arbeta med denna problematik. Inom detta område
återfinns inte stora könsskillnader. 4 procent upplevde någon form av
diskriminering, 2015 var den siffran 5 procent.

UPPLEVDA DISKRIMINERINGSGRUNDER
Andel i procent

Kön
Etnicitet
Ålder
Religion
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Funktionsnedsättning

52
28
21
7
6
4
2

Hållbart arbetsliv
MÅL
• Alla chefer/ledare ska ha genomgått Chalmers arbetsmiljöutbildning.
• A lla grupper i medarbetarenkäten (avdelningar/enheter/program)
ska ha möjlighet till tillräcklig återhämtning/tid för eftertanke.
INDIKATORER
• H R-avdelningens statistik över arbetsmiljöutbildningar.
• Resultat av mätningar i medarbetarenkäten/studentbarometern.
RESULTAT
• Vid årets slut hade 62 (31) procent av Chalmers chefer genomgått
hela eller delar av den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen. Under
året genomfördes åtta heldags- och två halvdagsutbildningar.
• 30 procent av grupperna i medarbetarenkäten uppger att de får tillräcklig tid för återhämtning/eftertanke. En handledning för chefer
och ledare har tagits fram, i syfte att identifiera effektiva åtgärder och
hur dessa kan genomföras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Jämställdhet
MÅL
• Chalmers ska upplevas som en jämlik arbetsplats oavsett diskrimineringsgrund som aktivt arbetar för att minska obalansen mellan
könen i hela verksamheten.
• Högst 75 procent av dem som anställs på befattningar som kräver
doktorsexamen ska vara män.
INDIKATORER
• I medarbetarenkäten ska gapet mellan män och kvinnor i upplevd
jämlikhet (oavsett diskrimineringsgrund) minska. Minskningen får
inte bero på att mäns upplevda jämlikhet minskar jämfört med 2015.
• Statistik från HR-avdelningen.
RESULTAT
• Upplevd jämlikhet är 85 procent för män och 78 procent för kvinnor.
Genomsnitt under de senaste åren är 80 procent för män och 70
procent för kvinnor, vilket innebär att utvecklingen är positiv sam
tidigt som en könsskillnad kvarstår.
• 69 procent av dem som rekryterats eller befordrats till tjänster som
kräver doktorsexamen var män, vilket innebär att Chalmers klarade
målet.
RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Risker avseende mänskliga rättigheter finns naturligtvis även för
Chalmers men har i riskbedömningsprocessen begränsats till frågor
om jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet som hör till de väsent
ligaste risker som identifierats. Ökad tillgänglighet ställer ökade krav
på lokaler och lokalyta.
Chalmers utbildningar är öppna för alla, oavsett etnisk tillhörighet,
hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning

eller social ställning. På samma sätt välkomnas nya medarbetare, alla
medarbetare omfattas också lika av de kollektivavtal som Chalmers
tecknat.
Risker avseende sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
hanteras främst genom att ställa krav i upphandlingar. Chalmers
följer den i Sverige etablerade uppförandekoden för leverantörer, som
också tar upp krav avseende mänskliga rättigheter och korruption.
Då risker kopplade till bristande respekt för mänskliga rättigheter
inte bedöms överhängande för Chalmers har inga mål upprättats
inom det här området.
KORRUPTION
Som universitet präglas Chalmers i hög grad av en decentraliserad
organisation med ansvar fördelat till många medarbetare. Det ställer
höga krav på organisationens förmåga att arbeta med risker kopplade
till korruption och oegentligheter. Risk för oegentligheter finns inom
flera verksamhetsområden, som till exempel examination av studenter,
anställdas bisysslor, näringslivskontakter och inköp. Inom Chalmers
pågår därför kontinuerligt ett arbete med att stärka skyddet mot
korruption.
Under 2018 har implementering av uppdaterade föreskrifter för
bisysslor fortsatt och rapporteringen av anställdas bisysslor har följts
upp. Det har gjorts en analys av ekonomiska transaktioner mellan
Chalmers och anställdas verksamheter. Chalmers ledning har erfarenheter rörande potentiellt förtroendekänsliga samarbeten med näringslivsparter. Det har även gjorts en översyn och process av organisa
tionen som hanterar oegentligheter.
På inköpsområdet pågår ett omfattande projekt avseende uppdaterade processer och systemstöd för att säkerställa än högre kvalitet och
transparens i samband med inköp och upphandling.
Under hela 2018 har anställda uppmuntrats att delta i en interaktiv
online-utbildning i syfte att förebygga korruption och bedrägerier.
Utbildningen ingår i Chalmers chefs- och ledarskapsutbildning, men
erbjuds all personal.
Under 2019 kommer Chalmers att upprätta en uppförandekod.
Antikorruption och oegentligheter
MÅL
•K
 orruption skall inte förekomma i vår verksamhet.
• Samtliga anställda i ledande befattning skall ha genomgått utbildning i anti-korruption.
INDIKATORER
•A
 ntalet bekräftade incidenter.
• A ndelen anställda i ledande befattning som deltagit i utbildning i
anti-korruption.
RESULTAT
•
Under året 2018 har Chalmers inte haft något ärende som rör
oegentlig fakturering till Chalmers. Inga anställda har avskedats på
grund av korruption. Inga leverantörssamarbeten har avslutats på
grund av korruption.
• 21 procent av de anställda i ledande befattning har genomgått utbildning i anti-korruption.
CHALMERS OCH KOPPLINGAR TILL GRI-INDEX
I tabellen finns information om hur Chalmers hanterar och styr hållbarhetsfrågorna kopplat till GRI-index (riktlinjerna i ramverket
Global Reporting Initiative) i de fall där det är tillämpligt. Tabellen
visar också i vilken omfattning som information, statistik med mera
sammanställs med syfte att följa trender och utvecklingen av vår
hållbarhetspåverkan. Chalmers hållbarhetsrapport för 2018 använder
GRI-ramverket som referens, men redovisar inte för alla dess principer och bemöter inte alla GRI:s områden.
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REFERENS TILL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI-index

Beskrivning GRI-index
Hållbarhetsfråga (fetmarkerad text)

Läshänvisning för
Chalmers hantering och styrning

ORGANISATION

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-7
102-8
102-9
102-11

Organisationens namn
Aktiviteter, märken, produkter och tjänster
Huvudkontorets lokalisering
Verksamhetens lokalisering
Ägarstruktur och juridisk form
Organisationens storlek
Information om anställda
Värdekedja (Supply chain)
Hållbarhet i ledningssystem
Förhållningssätt till försiktighetsprincipen
Hållbarhet i ledningssystem

Chalmers tekniska högskola AB
Hållbarhetsrapport 2018 sid, 42
Göteborg
Hållbarhetsrapport 2018 sid, 44
Årsredovisningen 2018, sid 55
Årserättelse 2018, sid 4, 8–10
Hållbarhetsrapport 2018 sid, 45–47
Hållbarhetsrapport 2018 sid, 42
Laglista, riktlinjer, Årlig riskhantering
Verksamhetens hållbarhetsutredningar

Uttalande från vd

Årsberättelse 2018, Rektorn har ordet, sid 3

STRATEGI

102-14

ETIK OCH INTEGRITET

102-16

Värderingar, principer, standarder och
uppförandenormer

Chalmers vision, PVU 2018–20
Se index 404 1 t.o.m. 3 samt 412-2 nedan

Styrningsstruktur
Hållbarhet i ledningssystem

Befattningsbeskrivningar, Attestordning,
Arbetsordning, delegationer

Lista över intressenter
Kollektivavtal
Hållbart arbetsliv
Identifiering och urval av intressenter
Metod för intressentdialog
Viktiga frågor som har lyfts av intressenterna

Intressentanalys, lista intressenter
Kollektivavtal med fackförbund inom såväl
LO som TCO och Saco.
Intressentanalys och väsentlighetsanalys
Intressentanalys och väsentlighetsanalys
Intressentanalys och väsentlighetsanalys

102-45

Enheter inkluderade i årsredovisningen

102-46
102-47
102-50
102-52

Fastställande av rapportinnehåll och avgränsningar
av frågor
Lista med väsentliga frågor
Redovisningsperiod
Redovisningscykel

Hållbarhetsrapport 2018 sid, 54
Årsberättelse 2018, sid 8–10
Väsentlighetsanalys

102-53
102-55
102-56

Kontaktperson
GRI-index
Extern granskning

LEDNING

102-18
INTRESSENTER

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
REDOVISNINGEN

Väsentlighetsanalys
1 januari–31 december 2018
Hållbarhetsrapporten redovisas synkroniserat med
den årliga årsredovisningen enligt ÅRL
Vicerektor Fredrik Hörstedt
Denna tabell
Extern revisor: PwC

STYRNING AV HÅLLBARHETSFRÅGOR

103-1
103-1–3

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar
Ledning och styrning
Hållbarhet i ledningssystem

Hållbarhetsrapporten 2018, sid 42 resp. hållbarhetsfråga
Årsberättelse 2018, sid 6–7
ISO 14001:2015 miljöledningssystem
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Intern kontroll och styrning
Riktlinjer för bisysslor

ANTI-KORRUPTION

205-1–3
415-1
419-1

Anti-korruption
Politiska bidrag
Lagar och myndighetsregler inom det sociala och
ekonomiska området
Anti-korruption

Hållbarhetsrapport 2018, sid 48
Riktlinje för Chalmers etik- och oredlighetsnämnd
Policyer
- Anti-korruption
- Attestordning
- Finanspolicy
- Riskhantering
- Informationssäkerhetspolicy
- Inköp- och upphandlingspolicy
Utbildning anställda i Förebygga korruption
och bedrägerier
Riktlinjer om åtgärder vid upptäckta eller misstänka
oegentligheter
Riskhantering
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REFERENS TILL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI-index

Beskrivning GRI-index
Hållbarhetsfråga (fetmarkerad text)

Läshänvisning för
Chalmers hantering och styrning

ANTI-KORRUPTION forts

206 1
308 1- 2

Konkurrensbegränsande beteende
Miljöbedömning av leverantören
Upphandling och inköp

301 1

Material
Kemikalier

Inköps- och upphandlingspolicy
Rutiner inom Miljö och hållbara inköp
Utbildning Inköp enligt LOU
Hållbarhetsplan
Policy
- Inköps- och upphandlingspolicy
Kemikaliehanteringsrutin
Rutin bedöma risker

ENERGI

302 1-2
302 4
304 3

Energiförbrukning
Energieffektivisering
Energi
Biologisk mångfald
Hållbara campus

Chalmers energistrategi
Lokalförsörjningsplan 2017-2021
Chalmers energistrategi
Lokalförsörjningsplan 2017-2021
Programmet Five Star Campus
Grön resplan

UTSLÄPP

305 2 -3
305 5

Utsläpp, växthusgaser
Klimatutsläpp (inklusive transporter)

Klimatrapport för 2017
Anslutning till Fossilfritt Sverige
Anslutning till Klimat2030
Grön resplan
Policy
- Resepolicy

Avfall, typ och bortskaffningsmetod
Farligt avfall
Avfall

Rutiner och handledningar runt avfall och
avfallshantering

AVFALL

306 2
306 4
MEDARBETARE

403-1

Föräldraledighet

ARBETSMILJÖ, SKYDD OCH SÄKERHET

403 2

Arbetsskador
Typ av skada och skador, yrkessjukdomar,
förlorade dagar och frånvaro och antal arbetsrelaterade
dödsfall
Studenternas hälsa och säkerhet

Hållbarhetsrapport 2018, sid 46–47
Utbildningens vision och uppdrag
Kvalitetsarbete
Arbetsordning för forskande och undervisande
personal
Arbetsordning för Chalmers utbildning på grund- och
avancerad nivå
Föreskrift: Former för arbetsmiljösamverkan för
studerande beträffande arbetsmiljö och likabehandling
Policyer
- Säkerhetspolicy
- Arbetsmiljö och jämlikhet

403 2-3
416 1

Arbetsmiljö och säkerhet
Riskbedömningar i arbetsmiljö och säkerhet
Hållbart arbetsliv

Hållbarhetsrapport 2018, sid 46–48
Riktlinjer och rättigheter som anställd
Medarbetarsamtal
Utbildning Medarbetarsamtal
Riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljö
Rutiner och riktlinjer runt kompetensutveckling
Policyer
- Alkohol- och drogpolicy
- Friskvårdspolicy
- Säkerhetspolicy

TRÄNING OCH UTBILDNING

404 1-3
412 2

Utbildning och kompetensutveckling
Medvetenhet om mänskliga rättigheter
Värdegrund och organisationskultur

Hållbarhetsrapport 2018, sid 48
Rutiner, riktlinjer och projekt runt medarbetarskap
Organisation för arbetsmiljöarbetet
Möten på Chalmers
Policyer
- Etikpolicy
- Hållbarhetspolicy
- Ledarskapspolicy
Utbildning Utveckla kompetens
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GRI-index

Beskrivning GRI-index
Hållbarhetsfråga (fetmarkerad text)

Läshänvisning för
Chalmers hantering och styrning

MÅNGFALD OCH JÄMLIKHET

405 1-2

Jämlikt arbetsliv och anställning
Jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet

Hållbarhetsrapport 2018, sid 46–47
Handlingsplan för arbetsmiljö och jämlikhet 2016-2018
för studenter och anställda på Chalmers
Projekt Fokus jämställdhet, Genie
Policyer
- Föräldrapolicy
- Arbetsmiljö och jämlikhet
- Språkpolicy

Referens till Chalmers unika
hållbarhetsdokumentation

Läshänvisning för
Chalmers hantering och styrning

Hållbarhetsperspektivet i utbildning

Årsberättelse 2018, sid 10–11, 14, 16–18
Vision
Hållbarhetsplan
PVU – Prioriterad verksamhetsutveckling 2018–20
Processen Att utbilda
Årsberättelse 2018, sid 10, 28, 31
Vision
Hållbarhetsplan
PVU – Prioriterad verksamhetsutveckling 2018–20
Processen Att forska och forskarutbilda
Årsberättelse 2018, sid 7, 10
Vision
Hållbarhetsplan
PVU – Prioriterad verksamhetsutveckling 2018–20
Nyttiggörande
Chalmers styrkeområden
Policyer
- Open Access policy
- Informationssäkerhetspolicy

Hållbarhetsperspektivet i forskning

Hållbarhetsperspektivet i nyttiggörande
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Göteborg 26 februari 2019

Lena Treschow Torell

Torbjörn Holmström

Ordförande

Vice ordförande

Elisabeth Björk

Helen Eliasson

Oscar Holke

Minna Karstunen

Jan Lindér

Martin Nilsson Jacobi

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Kent Viitanen

Carl von Rosen Johansson

Paul Welander

Stefan Bengtsson
Rektor och vd

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB, org.nr 556479-5598
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018
på sidorna 42–52 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta

innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg 26 februari 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING
Chalmers tekniska högskola AB

2018

Fr v: Martin Nilsson Jacobi, Minna Karstunen, Oscar Holke, Carl von Rosen Johansson, Jean-Marc Orliaguet, Lena Treschow Torell, Johan Persson,
Stefan Bengtsson, Torbjörn Holmström, Kent Viitanen, Paul Welander och Elisabeth Björk. Saknas på bilden gör Helén Eliasson och Jan Lindér

Styrelsearbete
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har under 2018 haft sex
protokollförda sammanträden. Styrelsen tillsätts vid bolagsstämman
av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Två av ledamöterna utses
efter förslag från fakultetsrådet vid Chalmers. Två ledamöter samt en
suppleant utses efter förslag från studentkåren. Under första halvåret
2018 har styrelsen bestått av 15, därefter av 14 ledamöter, varav tre är
arbetstagarrepresentanter tillsatta av respektive facklig organisation.
Styrelsen har haft fyra suppleanter. Vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt en representant för doktorandsektionen är adjungerade till sammanträdena.
Styrelsen uppbär som aktiebolagsstyrelse sedvanligt ansvar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Hit hör sådant som förvärv
eller försäljning av fast egendom eller aktier i dotterbolag, fastställande av övergripande mål och budget, godkännande av större ekonomiska åtaganden, instruktion till vd/rektor och liknande.
Myndighetsutövning
Styrelsen fungerar också som sista instans i ärenden där Chalmers
tekniska högskola kan sägas bedriva myndighetsutövning, exempelvis
i ärenden som rör disciplinära åtgärder mot enskilda studenter samt

för ett antal andra överklagningsbara frågor gällande antagning och
examination. Dessa beslut regleras enligt en av styrelsen fastslagen
disciplinstadga respektive grundutbildningens arbetsordning.
Tematiskt arbetssätt
Förutom att behandla frågor som enligt lagar, förordningar och den
egna arbetsordningen ankommer på styrelsen, har man ett tematiskt
arbetssätt inriktat på lärosätets långsiktiga strategiska utveckling.
Styrelsen har under 2018 i hög grad varit engagerad i processen att
ta fram Chalmers långsiktiga strategiska satsningar med finansiering
från Chalmersstiftelsen med syftet att utveckla kvalitet i Chalmers
kärnverksamhet.
Under 2018 har man också nära följt resultatet för den pågående
forskningsutvärderingen och de prioriterade aktiviteter som tagits
fram institutionsvis för att höja kvaliteten på lärosätets forskningsverksamhet.
Med avstamp i styrelsens särskilda strategimöte i september inleddes ett tematiskt arbete inom strategiska HR-frågor. På detta tema
har man under hösten 2018 fokuserat på kompetensförsörjning och
omställning respektive utfall av Chalmers medarbetarenkät.

CHALMERS STYRELSE 2018
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har under 2018 haft följande ledamöter:
ORDINARIE LEDAMÖTER:

Jan Lindér

ADJUNGERADE LEDAMÖTER:

Lena Treschow Torell

Personalföreträdare, tillsatt av SACO

Fredrik Sanell

Professor, styrelsens ordförande

Sara Mazur

Vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Torbjörn Holmström
EVP, AB Volvo, vice ordförande

f.d. forskningschef Ericsson AB (t.o.m.
180630)

Representant från doktorandsektionen

Stefan Bengtsson

Martin Nilsson Jacobi

SUPPLEANTER:

Rektor och verkställande direktör

Professor fakultetsrådet

Gustav Eriksson

Elisabeth Björk

Jean-Marc Orliaguet

Studentkåren

Chef läkemedelsutveckling
Astrazeneca Göteborg

Personalföreträdare, tillsatt av ST

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Johan Persson

Personalföreträdare, tillsatt av SACO

Helen Eliasson

Personalföreträdare, tillsatt av SEKO

Oppositionsråd (s) Regionstyrelsen,
Västra Götalandsregionen

Erik Lindblom

Kent Viitanen

Personalföreträdare, tillsatt av ST

Direktör, Bearing Operations, AB SKF

Oscar Holke

Anna Edell

Carl von Rosen Johansson

Personalföreträdare, tillsatt av SEKO

Studentkåren

Minna Karstunen
Professor, fakultetsrådet

Studentkåren

Paul Welander
Seniorrådgivare, Volvo personvagnar

SEKRETERARE:

Ewa Cederheim-Wäingelin
Sekreterare till rektor och vd
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ÅRSREDOVISNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB, org.nr 556479-5598,
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2018.

Förvaltningsberättelse
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 % av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola (org.nr. 855100-5799).
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och
forskning inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den
del av verksamheten som är finansierad av svenska staten är reglerad
i ett ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola och Chalmers tekniska högskola AB som gäller till år 2024.
Utöver detta sluter Chalmers och svenska staten ettåriga avtal som
reglerar högskolans rätt till ersättning, återrapporteringskrav till
staten samt uppdrag att bedriva grundläggande högskoleutbildning,
forskarutbildning och forskning.
Hållbarhetsrapportering
Chalmers hållbarhetsrapportering 2018 lämnas enligt ÅRL 6 kap 11§
separat och finns på Chalmers hemsida under www.chalmers.se
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Chalmers pågående arbete med införandet av en ny fakultetsmodell
har fortsatt under 2018. Till modellen är knuten en förändring av principer för fördelning av departementsmedel, kombinerat med bas
finansiering av vissa fakultetstjänster. Modellen innebär en begränsning av storleken på Chalmers fakultet som innehar normala
lärartjänster, liksom nya krav på Chalmers ledare och medarbetare
för att uppnå effektmålen; ökad internationell och nationell attraktionskraft för lärare/forskare; skapa samhörighet – ”ett Chalmers”;
ökat inslag av risktagande och långsiktighet i forskningen; ge alla
lärare/forskare möjlighet och incitament att med hög kvalitet bidra
inom utbildning, forskning och nyttiggörande över tid; samt ge förutsättningar för att dimensionera Chalmers fakultet ur ett strategiskt
perspektiv.
Chalmers har i samverkan med ägarstiftelsen under året beslutat
om tre större satsningar finansierade av medel från ägarstiftelsen.
Dessa satsningar syftar till att flytta Chalmers position på sina
respektive områden, och omfattar mångmiljonbelopp för varje satsning över en tidsperiod om tio år. De tre under 2018 beslutade satsningarna är:
Gender Initiative for Excellence (GENIE) – Enligt Chalmers
kännedom den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet hittills har gjort. Genie består huvudsak
ligen av två delar: jämställdhetscertifiering av institutionerna för en
långsiktig kulturförändring och direkt stöd för rekryteringspaket i
samband med topprekryteringar av kvinnor.
CHAIR – Chalmers Centre in Artificial Intelligence -Målet för
CHAIR-satsningen är att förstärka Chalmers forskning, utbildning och
nyttiggörande i området Artificiell Intelligens.
TRACKS – En satsning på grundutbildning och lärandemiljöer.
Tracks innebär att Chalmers utbildningar ska utvecklas så att studenterna får möjlighet att välja mer flexibla och utmaningsdrivna kurser

där studenter från helt olika program möts. Projektet innebär sam
tidigt en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer, och utvecklandet
av dem kommer att bli en viktig del av projektet. För att tillgodose
Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna
arbetsmiljöer där den fysiska och digitala lärandemiljön kompletterar
varandra och studenterna har tillgång till både formella och
informella lärandemiljöer.
Utöver dessa tre beslutade satsningsområden fortsätter utredning
av förutsättningar för två ytterligare potentiella satsningsområden:
excellens inom grundläggande vetenskaper samt forskningsinfrastruktur.
Chalmers har under 2018 tillsammans med RISE Research
Institutes of Sweden AB registrerat ett nytt bolag, Swedish Electric
Transport Laboratory AB (SEEL) för att etablera och driva ett
fullskalelaboratorium för elektromobilitet (utveckling av teknik för
fordon och farkoster som helt eller delvis drivs med el). Total investeringsbudget för laboratoriet uppgår till ca 1 miljard kr. Regeringen
fattade den 31 maj 2018 beslut om delfinansiering av laboratoriet.
Under uppbyggnadsskedet lånefinansieras övriga delar där Chalmers
ställer borgen till extern finansiär. Drift- och kapitalkostnader under
nyttjandeperioden avses säkras via långsiktiga nyttjandeavtal med
fyra större fordonsföretag.
Söktrycket till Chalmers utbildningar är stabilt. Dock har antalet
nyantagna avgiftsstudenter minskat med 22% jämfört med 2017. Det
är första året som antal nya betalande studenter är lägre än hösten
föregående år vilket bland annat beror på bostadsbrist för de avgiftsskyldiga studenterna. Antalet helårsstudenter (inklusive avgiftsfinansierade studenter) uppgick 2018 till 9 415 (9 502) medan helårsprestationer uppgick till 8 357 (8 381).
Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till – 74 (2)
mnkr. Skillnaden i resultat 2018 jämfört med 2017 utgörs främst av
högre pensionsrelaterade kostnader. Inför år 2017 lämnades nettoräntan oförändrad i Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden. År 2018 sänktes nettoräntan vilket medförde en
högre pensionsskuld. Skillnaden mellan år 2018 och 2017 uppgår till
45 mnkr inklusive särskild löneskatt. Vidare har, vid övergången till
nytt studieadministrativt system, en periodiseringseffekt uppstått
som medfört lägre grundutbildningsintäkter om 21 mnkr.
I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående
projekt om -8 (-5) mnkr.
ÖVERSIKT ÖVER CHALMERS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr

2018

2017

2016

2015

2014

Rörelseintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

3 802

3 695

3 611

3 597

3 398

– 74
603
3 848
3 092

2
677
3 452
3 066

– 200
675
3 513
3 076

223
875
3 403
2 992

91
653
3 317
2 889
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RÖRELSENS INTÄKTER
Belopp i mnkr

Utbildnings
departementet
Övriga statliga
finansiärer
Företag, privata
stiftelser m fl

2018

2017

2016

2015

2014

1 739

1 726

1 709

1 734

1 662

870

832

820

824

798

480

473

430

419

376

Offentliga stiftelser

135

112

95

96

89

EU
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

226

214

215

198

193

85

85

84

80

55

Övrigt

267

253

258

246

225

Summa intäkter

3 802

3 695

3 611

3 597

3 398

Varav offentliga bidrag

3 057

2 972

2 920

2 929

2 812

Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 3 802 mnkr, en
ökning med 107 mnkr (2,9 %) jämfört med föregående år.
Förändringen av intäkter jämfört med föregående år fördelar sig på
finansiärer enligt följande. Intäkter från statliga finansiärer har ökat
med 51 mnkr (2 %), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har ökat med 13 mnkr (1 %).
Ökningen avser lön- och prisuppräkning, högre forskningsmedel
samt en minskning av grundutbildningsmedel som beror på en periodieringseffekt vid övergång till nytt studieadministrativt system. För
övriga statliga finansiärer har intäkter ökat med 38 mnkr (5 %), varav
Vinnova med 25 mnkr (15 %) och Energimyndigheten med 8 mnkr
(4 %). Intäkter från företag, privata stiftelser med flera har ökat med
7 mnkr (1 %). Vidare har intäkterna från de offentliga forskningsstiftelserna ökat med 23 mnkr (21 %), varav Stiftelsen för strategisk
forskning med 10 mnkr (12 %) och Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning med 11 mnkr (44 %). Intäkter från EU har ökat med
12 mnkr (6 %). Avseende Övrigt består ökningen om 14 mnkr (6 %)
främst av en ökning av studieavgifter för studerande från länder utanför EU/EES med 5 mnkr (6 %).
RÖRELSENS KOSTNADER
Belopp i mnkr

2018

Personalkostnader

2017

2016

2015

2014

2 389

2 251

2 371

1 981

1 937

Lokalkostnader

467

452

459

435

454

Övriga externa kostnader

844

818

827

819

765

Avskrivningar

127

122

107

99

103

3 827

3 643

3 764

3 334

3 259

Summa kostnader

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 827 mnkr, en ökning med 184 mnkr
(5,1 %) jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med 138 mnkr (6 %) jämfört med före
gående år. Sociala kostnader har ökat med 80 mnkr främst beroende på
förändringar år 2018 i Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden. Medelantalet anställda har ökat, vilket tillsammans med lönerevision har ökat kostnaderna med 41 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 15 mnkr (3 %), vilket främst beror
på högre hyresnivåer samt minskade lokalförhyrningar.
Övriga externa kostnader har ökat med 26 mnkr (3 %), främst avseende köpta tjänster.
Kostnader för avskrivningar har ökat med 5 mnkr (4 %). Investeringarna har minskat det senaste året, de fyra föregående åren ökade
investeringarna.
Finansnetto
Finansnettot uppgår till -49 (-50) mnkr. Enligt god redovisningssed
redovisas en del av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället
för personalkostnad. För år 2018 uppgår denna del till -41 mnkr vilket
är oförändrat jämfört med 2017.

Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar exklusive finansiella
anläggningstillgångar uppgår till 133 (196) mnkr. Större investeringar
under året består av mikroskop till Materialanalyslaboratoriet
och HPC-kluster (beräkningskluster) till C3SE vid Institutionen för
fysik samt mätystem till WACQT centrum vid Institutionen för
mikroteknologi och nanovetenskap.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid
årets slut till 220 (19) mnkr. En stor del av Chalmers likvida medel
inkluderas i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare. Dessa medel redovisas per balansdagen som koncern
intern fordran, och uppgick per balansdagen till 491 (364) mnkr.
Därutöver finns utlåning till moderstiftelsen genom revers som uppgår till 1 600 (1 600) mnkr. Chalmers balanslikviditet uppgår till
136 % (161 %) och soliditeten uppgår till 16 % (20 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2018
till 469 (81) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 328 (-120) mnkr.
Skatt
Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av
allmänt undervisningsverk.
Risker
Verksamhetsrisker
Chalmers vision är Chalmers – för en hållbar framtid. Chalmers arbetar
utifrån målbilder som driver utbildning, forskning, nyttiggörande och
den interna miljön mot visionen. Chalmers ledning identifierar
årligen risker som under verksamhetsåret har särskild prioritet och
fokus. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tre högst prioriterade riskerna för verksamhetsåret 2018.
Jämställdhet
Chalmers eftersträvar en miljö präglad av jämställdhet och mångfald
på alla nivåer, för att skapa attraktiva och kreativa miljöer. Risken är
att högskolan inte lyckas uppnå denna balans genom sina rekryteringar
och befordringar. För att åtgärda detta har Chalmers de senaste åren
intensifierat jämställdhetsarbetet genom bland annat jämställdhets
integreringsprojektet som påbörjades 2016, projektet Fokus jämställdhet (2018–2019) samt genom att proaktivt arbeta med rekryteringsprocessen för att främja en jämställd rekrytering. I januari 2019
inleds därutöver en tioårig satsning, finansierad av Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola, benämnd Jämställdhet för excellens
(Genie) där ett av målen är 40 procent kvinnliga professorer år 2029.
I jämställdhetsarbetet ingår också arbete mot sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling där projektet Fokus jämställdhet i ett
delprojekt fokuserar på de frågorna. Vidare har Chalmers under 2018
arbetat med Me too-anknutna frågor.
Arbetsmiljö
Under åren 2017 och 2018 har flera större förändringsprocesser initierats inom ramen för målbilden om en utmärkt intern miljö. Som
exempel kan nämnas ny fakultetsmodell, införande av ett antal nya
system och en ny institutionsorganisation. Tillsammans med en omfattande intern efterfrågan på resurser och ökade behov av informationsspridning riskerar detta att leda till för hög arbetsbelastning,
sjukdom och stress. Årets medarbetarenkät visar på stor arbetsbelastning inom många områden samt brist på återhämtning. Ett antal av
förändringsprocesserna syftar på sikt till att reducera komplexiteten i
främst administrativa arbetsuppgifter. Fokus under kommande år
inom verksamhetsstödet är främst att slutföra pågående förändringsprocesser innan nya startas.
Ytterligare åtgärder under kommande år är att stödja chefer med
verktyg och stöd för att kunna hantera arbetsmiljöfrågan, ökat
samarbete med företagshälsovården och att lyfta stressproblematiken
i medarbetarsamtal, budgetdiskussioner och vid diskussion om
resurser till nya uppdrag. Vidare kommer en resurs inom arbets
miljögruppen för psykosociala frågor att avsättas för att fokusera på
denna risk.
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Finansieringen av forskningsprojekt
Forskningsfinansiärer ställer allt högre krav på Chalmers som med
finansiär för overhead- och lokalkostnader. Vetenskapsrådet har även
aviserat brist på medel för finansiering av forskningsinfrastruktur.
Risken finns att fakultetsmedel urholkas och att handlingsfriheten
därigenom minskas. Chalmers riskerar på så sätt sin framstående
position inom forskningen. Det föreligger även en risk för bristande
oberoende och ett insnävande av universitetens frihet då en betydande politisk vilja till detaljstyrning finns. Genom dialoger med
utbildningsdepartementet och forskningsfinansiärer har högskolan
belyst problemet och medverkat i nationell samverkan kring
infrastrukturer (URFI). Chalmers har utvecklat en egen modell för
intern finansiering av Chalmersinfrastrukturer och driver frågan i
samverkan med andra universitet.
I Chalmers hållbarhetsrapportering, se www.chalmers.se, beskrivs
väsentliga risker på områden miljö, sociala förhållanden, personal,
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption och
hur dessa hanteras.
Finansiella risker
Chalmers är utsatt för finansiella risker som kan leda till fluktua
tioner i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk samt kreditrisk.
Valutarisk
Merparten av Chalmers verksamhet bedrivs i Sverige och i svenska
kronor. En del av finansieringen sker i utländsk valuta, främst Euro.
Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en internationell marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta. Chalmerskoncernen följer löpande exponeringen i utländsk valuta. Risker
hanteras i enlighet med koncerngemensam Finanspolicy som innebär
att vid transaktioner i utländsk valuta köps utländsk valuta samma
dag som betalning sker och säljs samma dag som betalning erhålls.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall påverka
koncernens resultat. Chalmers ränterisk avser främst banksaldon,
reversfordran gentemot Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt
pensionsskuldens exponering för förändringar i räntenivåer. Risken
hanteras genom ett aktivt Cash Managementarbete lett av Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola.
Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar
ett betalningsåtagande. Chalmers kreditrisker är i första hand knutna
till pågående forskningsprojekt och kundfordringar. Risken för kundförluster hanteras genom bevakning av kundreskontran. Risken för
kreditrisker i pågående projekt bedöms sammantaget vara låg med
hänsyn till att huvuddelen av finansieringen kommer från offentliga
organisationer.
Framtida utveckling
Chalmers forskningsverksamhet bedöms vara fortsatt framgångsrik
med god utdelning på ansökningar till externa finansiärer. Bredden i
forskningen gör att den finansiella risken är spridd. Det finns möjligheter att successivt öka andra typer av forskningsfinansiering än de
som dominerar idag.
Forskningspropositionen som presenterades i slutet av 2016 beskriver
i många avseenden ett universitet som arbetar på det sätt som
Chalmers redan gör, inte minst genom styrkeområdena. Ett positivt
inslag i propositionen är att de strategiska forskningsområdesmedlen
permanentas. Förstärkta basanslag förväntas gå till kvalitetshöjning
snarare än fler anställda. Förändringar i fördelningsmodellen avseende fördelning av basanslagen mellan landets lärosäten väntas, men
information om såväl huvuddrag som detaljer återstår. Chalmers
pågående arbete med ny fakultetsmodell, systematiskt arbete
med nyttiggörandeprocesser och rekrytering av forskarassistenter i
internationell utlysning är några exempel där Chalmers arbete ligger
väl i linje med flera huvuddrag i forskningspropositionen.
Ett oroande besked i propositionen förstärker tendensen under
senare år att lärosätena förväntas ta ett större ansvar för finansiering
av forskningsinfrastrukturer. En omfördelning av ekonomiska resur-

ser från exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och
driva infrastruktur förväntas de kommande åren.
Samfinansiering av forskningsprojekt med fakultetsmedel är idag
en förutsättning, då Chalmers externa finansiärer förutsätter sam
finansiering av indirekta kostnader. Till detta kommer trenden hos
externa finansiärer med krav på medfinansiering av direkta kostnader, något som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå.
Balansen mellan basfinansiering och externa bidrag för forskning
utgör en risk.
Chalmers grundutbildningsvolym och takbelopp för 2019 beräknas
bli något högre än 2018. Budgetpropositionen 2017 innehöll ett för
Chalmers utökat utbildningsuppdrag med cirka 450 nya platser till
2020. Det finns dock alltid en osäkerhet kring framtida utbildningsplatser och påverkan för Chalmers på längre sikt. En hämmande
faktor avseende tillväxten av antalet internationella sökande till
utbildningsplatser är bristen på studentbostäder i Göteborg, som
blir mycket påtaglig då Chalmers garanterar dessa studenter tillgång
till bostad.
Under 2019 bedöms ett ekonomiskt underskott uppstå, främst till
följd av högre pensionskostnader och planerade strategiska satsningar.
Totalt sett bedöms driften av Chalmers i stort vara i balans de kommande åren, med nuvarande kända förutsättningar. Visst negativt
resultat kan ändå uppkomma genom strategiska satsningar på olika
nivåer och inom olika verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet
som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom forskningen
(inte minst avseende finansiering av forskningsinfrastrukturer), dels
på ökande konkurrens om externa medel.
Den pågående statliga styr- och resursutredningen (STRUT) kan
komma att innebära stora förändringar i principerna för framtida
resurstilldelning till lärosätena.
Miljöinformation
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet, baserat på sin
totala golvyta laboratorium som överstiger 5 000 kvadratmeter och ett
förbränningslaboratorium med provbänkar för motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande
strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20§ i Strålskydds
lagen (1988:220).
Kärnkemi vid avdelningen för Energi och material, Institutionen
för kemi och kemiteknik har tillstånd att inneha och bearbeta
kärnämnen från Statens kärnkraftsinspektion enligt 3 § i lagen om
kärnteknisk verksamhet (1984:3).
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet med genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM) enligt arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:2.
Verksamheten vid Livsvetenskaper på Institutionen biologi och
bioteknik är anmälningspliktigt enligt 28§ AFS 2005:1 avseende
användning av smittämnen.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat

526 793 121
-74 057 111

Summa disponibla medel

452 736 010

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla
medlen 452 736 010 kronor, överförs i ny räkning.
Chalmers resultat och ställning per 31 december 2018 framgår av
följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning (tkr)

Not

2018

2017

4, 5

3 768 956

3 658 823

7

33 211

36 620

3 802 167

3 695 443

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

6

– 2 389 488

– 2 251 288

Lokalkostnader

7

– 466 967

– 452 263

Övriga externa kostnader

8

– 843 312

– 815 671

10, 11

– 127 274

– 122 058

– 241

– 1 580

– 3 827 282

– 3 642 860

– 25 115

52 583

Resultat från andelar i koncernföretag

– 2 000

– 3 300

Resultat från andelar i intresseföretag

– 6 000

– 6 000

Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

13

0

13

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

– 40 942

– 41 155

Summa finansiella kostnader

– 48 942

– 50 442

Resultat efter finansiella poster

– 74 057

2 141

Resultat före skatt

– 74 057

2 141

–

–

– 74 057

2 141

Skatt på årets resultat 1
Årets resultat
1

Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt undervisningsverk
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Balansräkning (tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

9

0

0

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

10

11 628

12 101

Maskiner och inventarier

11

545 320

514 097

Pågående nyanläggningar

12

5 502

31 426

562 450

557 624

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

57 120

57 120

Andelar i intresseföretag

15

37 194

36 994

1 376

1 164

95 690

95 278

658 140

652 902

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse

16

Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

84 541

82 925

2 174 811

2 038 633

110 414

99 068

–

132

65 757

53 011

51 720

46 091

483 347

460 322

2 970 590

2 780 182

219 664

19 004

Summa omsättningstillgångar

3 190 254

2 799 186

SUMMA TILLGÅNGAR

3 848 394

3 452 088

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

17
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Balansräkning (tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

150 500

150 500

500

500

150 500

150 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLGÅNGAR
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

526 793

524 652

Årets resultat

– 74 057

2 141

Summa fritt eget kapital

452 736

526 793

603 236

677 293

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

18

1 027 407

1 017 866

Övriga avsättningar

19

23 568

16 181

1 050 975

1 034 047

164 083

133 732

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag
Skuld dotterföretag

12

353

2 968

2 019

Övriga skulder

20

444 351

160 621

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

1 582 769

1 444 023

Summa kortfristiga skulder

2 194 183

1 740 748

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 848 394

3 452 088
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Rapport över förändring i eget kapital (tkr)

Bundet eget kapital

Eget kapital 2017-01-01

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

150 000

500

Resultatdisposition

Balanserat resultat

Årets resultat

724 912

– 200 260

– 200 260

200 260

Årets resultat

2 141

Eget kapital 2017-12-31

150 000

500

524 652

2 141

Eget kapital 2018-01-01

150 000

500

524 652

2 141

Resultatdisposition

2 141

Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

– 2 141
– 74 057

150 000

500

526 793

– 74 057
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Kassaflödesanalys (tkr)

Not

2018

2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

– 74 057

2 141

Avskrivningar

127 274

122 058

25 299

– 14 232

78 526

109 967

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning av kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

23

– 1 616

– 18 394

– 61 678

29 150

30 351

10 769

423 085

– 50 581

468 668

80 911

– 132 625

– 196 301

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

143

907

Investeringar i dotterföretag

– 2 000

– 1 000

Investeringar i intresseföretag

– 6 200

– 6 000

– 212

– 121

0

1 307

– 140 894

– 201 208

Årets kassaflöde

327 774

– 120 297

Likvida medel vid årets början 1

383 370

503 667

Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar

364 366

370 154

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttringar övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut1

711 144

383 370

Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar

491 480

364 366

1

Chalmers disponerar underkonto i koncernkontostruktur som i balansräkningen redovisas i kortfristiga fordringar.
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och
forskning inom det tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området och där med samhörande vetenskaper. Chalmers
tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, är ett
aktiebolag med säte i Göteborg. Chalmers utgör inte ett skattesubjekt
på grund av karaktären av allmänt undervisningsverk.
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Chalmers tekniska högskola AB:s årsredovisning har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som verksamheten erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning
redovisas som bidrag i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för
anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp (maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter och helårsprestationer under året). Om Chalmers redovisar fler
helårsstudenter och helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad
som ryms inom takbelopp får överproduktionen sparas till följande
budgetår för att då berättiga till ersättning. Outnyttjat takbelopp
redovisas som skuld till staten inom övriga skulder.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv avräkning som innebär att
projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader i projektet. I pågående projekt där nedlagda och förväntade kostnader överstiger erhållna och förväntade intäkter reserveras
en förlust i sin helhet. Pågående projekt periodiseras via upplupna
respektive förutbetalda intäkter. Erhållna medel för förvärv av
anläggningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden löses upp
i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att
redovisa det som intäkt har redovisats som skuld.
Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i samband med att tjänsten
utförs.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med
hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda
hyresintäkter.
Leasing
Operationella leasingavtal redovisas i enlighet med kapitel 20
BFNAR 2012:1. Finansiella leasingavtal redovisas i enlighet med
kapitel 20 avsnitt 20.29 BFNAR 2012:1 som operationella leasingavtal.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen som övriga
rörelse intäkter respektive övriga rörelsekostnader det räkenskapsår
de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Redovisning av förmånsbestämda planer sker enligt förenklingsreglerna i
punkt 28.18 (BFNAR 2016:9). De förmånsbestämda pensionsplaner

som finansieras i egen regi redovisas i avsättningar för pensioner till
det belopp som fastställs av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller
efterlevande till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
Chalmers tryggar äldre förmånsbestämda delar av pensionsåtagandet genom skuldföring i egen balansräkning. Från och med
2011 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden främst genom
avgifter till SPV enligt gällande pensionsavtal (från 2016 PA16).
Pensionsskulden kreditförsäkras hos Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har ett borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti avseende
pensionsåtagandet, vilket är en förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers
pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt
före 1994-07-01.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger
företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att antingen
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiverings
modellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången
och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer
att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod dock som längst under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens prestanda räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Utgifter för pågående ny‐ och ombyggnader aktiveras i de fall
investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig del
av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än
ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling
eller återställande av plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
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Låneutgifter som kan hänföras till större ny- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de kan tas i bruk
inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter när två
krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i sig, och värdet är betydande i relation till den aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens
framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjande
perioder:
BYGGNADER

Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet och kyl
Styr och övervakning
Lokalanpassningar
Övrig restpost
Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter på annans fastighet

100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
3 – 10 år
40 år
20 år
10 år
5 – 10 år

MASKINER OCH INVENTARIER

Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

3 år
5 – 10 år
5 – 10 år
3 – 15 år
5 år

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggnings
tillgångar
Om det finns interna eller externa indikatorer på att en tillgångs
värde har sjunkit skall en tillgång eller grupp av tillgångar testas för
nedskrivning. Om ett test visar att värdet har sjunkit skall en nedskrivning redovisas i resultaträkningen. En tillgång eller en grupp av
tillgångar skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det
redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i
resultaträkningen.
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland annat av
anledningen att det för den aktuella tillgången inte kan identifieras
något kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av tillgångar, så
kallad kassagenererande enhet, för vilken det är möjligt att identifiera
ett separat framtida kassaflöde.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens
redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en
minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i dotterföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via
resultat räkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisa-

de värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i intresseföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via
resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12
(Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ Årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre
har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen
i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har
fastställda eller fastställbara betalningar, men som inte är derivat.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades
vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp
som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när en legal eller informell
förpliktelse till följd av en inträffad händelse uppstår och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående kostnader förväntas
överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för
den beräknade förlusten.
Eventualförpliktelser (Ansvarsförbindelser)
Ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det finns:
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Bedömningar och uppskattningar
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög
grad av bedömningar av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella nedskrivningsbehov
eller behov av att justera nyttjandeperioden.
Bedömningar av eventuella förlustrisker i pågående forsknings
projekt sker utifrån havda kostnader och intäkter samt rimligt säkra
tillkommande kostnader och intäkter fram till projektets slut. Om
erhållna bidrag i sin helhet har förbrukats och/eller fordran överstiger
kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.

Medel till strategiska forskningsområden år 2018 med Chalmers
som huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa

NOT 2 U
 PPLYSNINGAR OM HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Beviljade Varav medsökande
medel 1
universitet 2

Förbrukning

62,8
26,0

3,1

60,7
24,4

35,7
31,4
49,8

5,3
7,5

28,4
31,3
49,4

205,7

15,9

194,2

1

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att redovisa.

Beviljade medel från staten.
2
Medsökande universitet: Materialvetenskap; Göteborgs universitet, Produktionsteknik;
Lunds universitet, Transport; Göteborgs universitet.

NOT 3 UPPLYSNINGAR OM MODERSTIFTELSE

NOT 6 PERSONAL

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Org. nr

Säte

855100-5799

Göteborg

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2018

Chalmers tekniska högskola AB upprättar ingen koncernredovisning
med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kapitlet 2 §.
NOT 4 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Försäljning från Chalmers tekniska högskola AB till systerföretag och
moderstiftelse uppgår till 90 (87) mnkr. Årets inköp uppgår till 451 (438)
mnkr. Av inköpen utgör 434 (416) mnkr hyra från Chalmersfastigheter AB.
Köp och försäljningar mellan Chalmers tekniska högskola AB och
dotterföretag har under året skett till ett värde om 24 (22) mnkr respektive
12 (10) mnkr.
NOT 5 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:
Onsala rymdobservatorium

Intäkter
Kostnader

2018

2017

78 863
– 70 169

75 647
– 74 259

Mervärdesskatt

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

3 092

39

3 066

38

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2018

Styrelse
Ledning

2017

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

14
26

33
42

15
28

40
46

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018

2017

Sociala
Löner och kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)

1 523 411

1 471 187

797 585
(321 472)

717 755
(260 492)

Löner & andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter
och anställda
2018

För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig
har ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 278
(284) mnkr.

Löner och
andra
ersättn
(varav
rörliga)

Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.

2017

Antal
anställda

Styrelse och VD 1
Övriga anställda

4 223
(0)
1 519 188

Summa

1 523 411

2017

Pensions
kostnader

1 477

Löner och
andra
ersättn.
(varav
rörliga)

Pensions
kostnader

319 995

4 223
(0)
1 466 964

1 341
259 151

321 472

1 471 187

260 492

Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande:
2018

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och
forskarutbildning
Uppdragsforskning

1

2017

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

1 005 086
13 901

1 056 263
16 220

1 020 446
13 201

1 023 090
14 358

2 635 068
148 112

2 657 116
146 625

2 551 561
110 249

2 546 564
109 304

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa en annan pensionslösning jämfört med pensionsplan för övriga anställda i företaget. I avtal för rektor/vd ingår
en tjänstepensionsförsäkring och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning
från högskolans sida äger rektor/vd rätt att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/vd.
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FORTS. NOT 6 PERSONAL

NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 2018

Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärden

Grundlön
/styrelsearvode 1

Lena Treschow Torell, styrelsens ordf.
Torbjörn Holmström, styrelsens
vice ordf.
Johan Andersson, styrelseledamot
t.o.m. 180426
Veronica Aspvall, styrelseledamot t.o.m.
180426
Elisabeth Björk, styrelseledamot
Helen Eliasson, styrelseledamot
Oscar Holke, styrelseledamot
fr.o.m. 180426
Minna Karstunen, styrelseledamot
Jan Lindér, styrelseledamot
Sara Mazur, styrelseledamot
t.o.m. 180426
Martin Nilsson Jacobi, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Carl von Rosen Johansson,
styrelseledamot
Kent Viitanen, styrelseledamot
Paul Welander, styrelseledamot
fr.o.m. 180426
Anna Edell, styrelsesuppleant
Gustav Eriksson, styrelsesuppleant
fr.o.m. 180426
Ann-Margret Hvitt Strömvall,
styrelsesuppleant
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Carl Toller, styrelsesuppleant
t.o.m. 180426
Stefan Bengtsson, rektor/vd
Ledande befattningshavare
Summa

Förmåner

Pensions
kostnad

225
110

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 917

1 917

1 917
– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

2018

2017

35 438
1 030

33 725
1 713

5
75
75

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

36 468

35 438

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 23 337
– 1 503

– 21 964
– 1 373

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 24 840

– 23 337

11 628

12 101

Utgående redovisat restvärde

17
75

1 917

– 1 917

Utgående redovisat restvärde

68
15
15
10

2017

Ingående avskrivningar

25

10
15
15

2018

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

56
10
0
3
0

2018

2017

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

2 115 996
157 518
– 61 118

1 952 680
216 474
– 53 158

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

2 212 395

2 115 996

0
2 160
8 987

57
98

860
4 157

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 601 899
– 125 771
60 594

– 1 533 400
– 120 685
52 186

11 971

155

5 017

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 667 075

– 1 601 899

545 320

514 097

2018

2017

31 426
1 528
– 27 452

53 313
8 113
– 30 000

5 502

31 426

Utgående redovisat restvärde

1

G rundlön/styrelsearvode ingår utbetalda löner inkl. semestertillägg samt utbetalda
styrelsearvoden

NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
NOT 7 OPERATING LEASING
2018

2017

Leasingavtal där Chalmers är leasinggivare
Intäktsförda leasingavgifter som innehas via operationell leasing som
uthyrda lokaler redovisas bland övriga rörelseintäkter.
Räkenskapsårets intäktsförda leasing
avgifter avseende uthyrda lokaler
Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal avseende
uthyrda lokaler
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Utgående pågående nyanläggningar
21 829

21 937
NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

21 300
82 674
20 093

19 965
44 586
22 288

Leasingavtal där Chalmers är leasingtagare
Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som
förhyrda lokaler, maskiner och dator- och kontorsutrustningar redovisas
bland rörelsekostnader.
Räkenskapsårets kostnadsförda leasing
avgifter avseende förhyrda lokaler
Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal avseende
förhyrda lokaler
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

416 659

400 805

461 732
1 421 469
1 034 554

451 569
1 332 476
1 216 690

2018

2017

674
113
48

633
330
2 283

NOT 8 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificering

2018

2017

Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter övriga

0

13

Summa

0

13

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

– 40 837
– 105

– 41 069
– 86

Summa

– 40 942

– 41 155

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2018

2017

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott
Nedskrivning

57 120
2 000
– 2 000

59 420
1 000
– 3 300

Utgående bokfört värde

57 120

57 120
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NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Dotter- och dotterdotterföretag
RösträttsAntal Bokfört
Eget
Årets Kapitalkapital resultat andel% andel% andelar värde

Chalmers
Professional
Education AB
2 712
Chalmers
Ventures AB
168 989
AB Chalmersinvest
IT-universitet i
Göteborg AB
95

– 416

100

100

400

1 000

29 951

100
100

100
100 56 020
100 115 000 31 400

0

100

100

1 000

Summa

100
57 120

Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmåns
bestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers,
betalar en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension. Den förmånsbestämda pensionen innebär att Chalmers dels betalar
en sparpremie som är försäkringstekniskt- och individuellt beräknad, dels
skuldför äldre förmånsbestämda åtaganden i egen balansräkning. Skuldberäkning för åtagandet är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna innehåller ränteantagandet -0,6 %
år 2018 respektive -0,4 % 2017.
Vid beräkning av nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar ger ett
högt ränteantagande en lägre pensionsskuld och ett lågt ränteantagande
ger en högre pensionsskuld jämfört med nominellt värde. Det negativa
ränteantagandet 2018 ger en högre pensionsskuld.

Dotter- och dotterdotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
AB Chalmersinvest
IT-universitet i Göteborg AB

Org. nr

Säte

556634-5996
559001-3941
556275-3193
556605-9704

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
2018

2017

Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskott
Årets nedskrivning

36 994
200
6 000
– 6 000

36 994
0
6 000
– 6 000

Utgående värde

37 194

36 994

RösträttsAntal Bokfört
Eget
Årets Kapitalkapital 1 resultat 1 andel% andel% andelar värde

87 980

147

38,67

38,67

2 763 – 7 589

40,32

48,83

1 000

1 000

8 534 – 8 967

16,4

41,53

150

150

4 454 – 4 541

22,94

24,78

250

794

40

40

200

500

Summa
1

2018

2017

Avsättning pensionsskuld
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 016 089
45 340
– 35 665

1 037 765
11 775
– 33 451

Skuld vid årets utgång

1 025 764

1 016 089

1 777
106
– 240

4 910
250
– 3 383

Övrig avsättning för pensioner
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår utnyttjade antastbara förmåner
Skuld vid årets utgång

1 643

1 777

1 027 407

1 017 866

Kostnaden redovisas i följande rader
i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 321 472
– 40 837

– 260 492
– 41 069

Summa

– 362 309

– 301 561

Kostnaden i resultaträkningen fördelas på
Nettoavsättn. pensionsskuld inkl.
finansiell del
Pensionsutbetalningar
Premier förmånsbestämda pensioner
Premier avgiftsbestämda pensioner
Övriga pensionsrelaterade kostnader
Särskild löneskatt och avkastningsskatt

– 9 676
– 35 665
– 153 636
– 77 802
– 14 781
– 70 749

21 676
– 33 451
– 152 731
– 73 807
– 4 958
– 58 290

Summa

– 362 309

– 301 561

Summa avsättningar för pensioner
Pensionskostnad

Specifikation av andelar i intresseföretag

AstaZero AB
Johanneberg
Science Park AB
Lindholmen
Science Park AB
Sahlgrenska Science
Park AB
SEEL Swedish
Electric Transport
Laboratory AB

Avsättningar för pensioner

38 670 35 050

200
37 194

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2018.

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Intresseföretagens organisationsnummer och säte
AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB
Sahlgrenska Science Park AB
SEEL Swedish Electric Transport
Laboratory AB

Org. nr

Säte

556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832

Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg

559155-5536

Göteborg

Avsättning enligt Avtal om lokala omställningsmedel innebär en årlig
avsättning av 0,3 % av lönesumman.
Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens
behov hantera och planera omställningsåtgärder. Utnyttjad avsättning
avser proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter som förankrats i
lokal samverkan. Avsättning för ersättning till anställda avser direktpension. Avsättning för övrigt avser kostnad för framtida hämtning av producerat kärnavfall.
Lokala
omställ- Ersättning
ningsmedel till anställda

NOT 16 FORDRINGAR HOS MODERSTIFTELSE
2018

2017

Revers
Underkonto inom koncernkontostruktur
Övriga fordringar

1 600 000
491 480
83 331

1 600 000
364 366
74 267

Summa

2 174 811

2 038 633

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2018

2017

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga poster

438 730
0
44 617

406 001
3 761
50 560

Summa

483 347

460 322

Övrigt

Totalt

1 044
298
– 163

0
0
0

14 978
4 700
– 3 497

15 002

1 179

0

16 181

15 002
4 547
– 2 087

1 179
314
– 187

0
4 800
0

16 181
9 661
– 2 274

17 462

1 306

4 800

23 568

Ingående avsättning
2017-01-01
Avsättning under 2017
Avgår utnyttjat 2017

13 934
4 402
– 3 334

Utgående avsättning
2017-12-31
Ingående avsättning
2018-01-01
Avsättning under 2018
Avgår utnyttjat 2018
Utgående avsättning
2018-12-31
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NOT 20 ÖVRIGA SKULDER
2018

2017

Skuld externa kontraktsparter
Outnyttjat anslag
Utbildningsdepartementet
Personalens källskatt
Övriga poster

287 835

81 700

81 970
40 039
34 507

13 823
39 199
25 899

Summa

444 351

160 621

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2018

2017

Skuld till finansiärer
Oförbrukade bidrag anläggningar
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löne- och avkastningsskatt
Övriga poster

1 110 649
123 673
178 257
40 364
70 729
59 097

995 907
121 096
166 345
39 434
58 290
62 951

Summa

1 582 769

1 444 023

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag
Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intresseföretag Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB och
Sahlgrenska Science Park AB att årligen lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr, 3 000 tkr respektive 1 000 tkr medel som ersätts av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inom Stiftelsesatsningen.
Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag
Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer
Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för
Industrimatematik, 857209-5951. Kopplat till detta samarbete finns ett
finansieringsåtagande. Detta åtagande är löpande och utvärderas vart
femte år
NOT 23 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
2018

2017

Förändring avsättningar
Nedskrivning andelar i koncernföretag
Nedskrivning andelar i intresseföretag
Övriga poster

16 927
2 000
6 000
372

– 23 606
3 300
6 000
74

Summa

25 299

– 14 232

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2018

2017

Ansvarsförbindelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti

20 052
4 149

19 784
4 159

Summa

24 201

23 943

Göteborg den 26 februari 2019

Lena Treschow Torell

Torbjörn Holmström

Ordförande

Vice ordförande

Elisabeth Björk

Helen Eliasson

Oscar Holke

Minna Karstunen

Jan Lindér

Martin Nilsson Jacobi

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Carl von Rosen Johansson

Kent Viitanen

Paul Welander

Stefan Bengtsson
Rektor och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Ulrika Ramsvik

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB,
org.nr 556479-5598
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Chalmers tekniska
högskola AB för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna
55 – 68 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Chalmers tekniska högskola AB finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Chalmers tekniska högskola AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information utöver årsredovisningen för Chalmers tekniska högskola AB. På sidorna 73 – 92
återfinns årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola för vilken separat revisionsberättelse
avgivits.
Annan information återfinns på sidorna 1 – 40 i form av ”Chalmers
årsberättelse 2018” samt på sidorna 96 – 97 ”Väsentliga uppgifter”
och ”Chalmers i siffror”. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Chalmers
tekniska högskola AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Chalmers tekniska högskola AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 26 februari 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Ulrika Ramsvik

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

2018

Stående från vänster: Daniel Langkilde, Per-Olof Arnäs, Marianne Stenius, Stefan Bengtsson, Johan Malmquist, Olle Larkö och M Johan Widerberg.
Sittande från vänster: Lena Treschow Torell (adjungerad), Stefan Johnsson, Christel Armstrong Darvik och Helene Odenjung.
Frånvarande: Nicolas Hassbjer.

Styrelsearbete
Styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen)
har det yttersta ansvaret för koncernen, enligt föreskrifter i stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2018 av 11 ledamöter,
varav en lärarrepresentant och en studeranderepresentant som utsetts
av sina respektive organisationer samt rektor som är självskriven ledamot enligt stadgarna. Resterande åtta ledamöter, inklusive ordförande, är utsedda av regeringen. Uppstår behov om nominering av ledamöter överlämnas frågan till en i förväg utsedd nomineringskommitté.
Kommittén består av representanter från olika roller i samhället och
ger förslag på styrelseledamöter och styrelseordföranden, vilka där
efter föreslås och beslutas av regeringen.
Stödjande organ till styrelsen finns formerade som utskott, deras
uppgift är att bereda underlag för styrelsen, samt i vissa frågor besluta
om hantering. Styrelsen antar årligen arbetsordning och instruktioner för dessa.
Finansutskott
För Chalmersstiftelsens placeringsverksamhet finns ett finansutskott.
Utskottet utvärderar och beslutar om förändringar inom kapitalförvaltningen och hantering av balansräkningen, samt följer upp efterlevnaden av utfärdade instruktioner och föreslår vid behov ändringar
i den koncernövergripande finanspolicyn. Finansutskottet består av
styrelsens ordförande, två styrelseledamöter med relevant kompetens,
Chalmersstiftelsens vd samt finanschef och två adjungerade tjänstemän från Chalmersstiftelsen. Möten hålls fem gånger per år och kan
sammankallas vid behov.

Satsningsutskott
Styrelsens satsningsutskott har till uppgift att bereda styrelsens beslut i
frågor kring satsningar som Chalmersstiftelsen har i uppgift att hantera
enligt stadgar och rollfördelningen mellan Chalmers tekniska högskola
AB (Chalmers) och Chalmersstiftelsen. Bland annat bereder satsningsutskottet beslut angående Chalmersstiftelsens utvecklingsprojekt samt
beslut för satsningar som sker på Chalmersstiftelsens eget initiativ.
Satsningsutskottet fattar beslut i de ärenden som uppdragits av styrelsen. Satsningsutskottet består av styrelsens ordförande, två styrelse
ledamöter, Chalmersstiftelsens vd och en adjungerad tjänsteman från
Chalmersstiftelsen samt en adjungerad tjänsteman från Chalmers.
Möten hålls tre till fem gånger per år.
Risk- och revisionsutskott
Styrelsens risk- och revisionsutskott har till uppgift att säkerställa att
koncernen har system för intern kontroll och skall övervaka, följa upp
och bereda frågor rörande den interna styrningen och kontrollen.
Utskottet skall med internrevisorn diskutera revision och syn på
Chalmersstiftelsen och Chalmers risker, följa upp de interna och
externa revisorernas granskningar samt utvärdera deras arbete. Riskoch revisionsutskottet består av styrelsens ordförande och två styrelseledamöter samt en adjungerad tjänsteman från Chalmers. Möten hålls
fyra gånger per år.

CHALMERSSTIFTELSENS STYRELSE 2018
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har följande ledamöter:
UTSEDDA AV REGERINGEN

Johan Malmquist

UTSEDD AV CHALMERS LÄRARE

Stefan Johnsson

Ledamot

Per-Olof Arnäs

Ordförande

Helene Odenjung

Ledamot

Christel Armstrong Darvik

Ledamot

Vice ordförande

M Johan Widerberg

Marianne Stenius

Ledamot

Ledamot

Nicolas Hassbjer
Ledamot

Olle Larkö
Ledamot

SJÄLVSKRIVEN LEDAMOT

Stefan Bengtsson
Rektor och vd
Chalmers tekniska högskola AB

UTSEDD AV CHALMERS STUDENTKÅR

Daniel Langkilde
Ledamot
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ÅRSREDOVISNING
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Styrelsen och verkställande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med säte i Göteborg,
org.nr: 855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2018.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) är moderstiftelse i koncernen och vars uppgift är att äga Chalmers tekniska
högskola AB (Chalmers). Enligt stiftelseförordnandet kan Chalmersstiftelsen inte avhända sig aktieinnehavet i Chalmers.
CHALMERSSTIFTELSENS ÄNDAMÅL
Chalmersstiftelsen bildades den 1 juli 1994 och har till ändamål att
som ensam ägare till Chalmers, verka för att bolaget bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Därtill att verka för
att koncernens resurser utnyttjas effektivt för att uppnå ändamålet,
samt att finansiera uppdrag som Chalmersstiftelsen bedömer vara av
värde för verksamheten.
Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget.
Chalmersstiftelsen är bildad ur avvecklingen av löntagarfonderna och
vid bildandet erhöll Chalmersstiftelsen 1 580 mnkr, varav 900 mnkr
är det bundna stiftelsekapitalet. Genom en god förvaltning av stiftelsekapitalet samt ett effektivt nyttjande av koncernens uppbyggda resurser
skapas värden som syftar till att finansiera särskilda strategiska
satsningar (ändamålet) och kostnader för bland annat Chalmers
stiftelsens kansli och styrelse.
Avtal med staten
Den del av verksamheten vid Chalmers som är finansierad av svenska
staten är reglerad i ett långfristigt ramavtal mellan svenska staten,
Chalmersstiftelsen och Chalmers som gäller till år 2024. Utöver detta
sluter Chalmers och svenska staten ettåriga avtal som reglerar universitetets rätt till ersättning, återrapporteringskrav till staten samt uppdrag att bedriva grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Koncernen
Verksamheten som bedrivs inom koncernen består främst av Chalmers
som bedriver utbildning och forskning. Koncernen består av de helägda dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB, Chalmersfastigheter AB och SSPA Sweden AB med tillhörande dotterbolag samt intressebolag.
Närstående organisationer till koncernen är; Stiftelsen Chalmers
Innovation, Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Stiftelser med
anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Verksamhet i dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
bedriver utbildning och forskning samt nyttiggörande av dessa inom
teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utöver de statligt
finansierade uppdragen bedrivs även forskning med EU finansiering
och i industriella samarbeten, samt i projekt finansierade av stiftelser
och institut. Nyttiggörande av forskning och utbildning sker genom
att stödja forskare i att kommersialisera kunskap som skapas inom
verksamheten. Fortbildning och uppdragsutbildning är också ett
verktyg för att nyttiggöra utbildning och forskning.
Chalmers Professional Education AB
är Chalmers organisation för genomförande av högkvalitativa
uppdragsutbildningar till yrkesverksamma så att forskning ska
komma samhället till nytta. Kunskapsinnehållet levereras av ämnesexperter från Chalmers, andra ledande universitet och organisationer
världen över.

Chalmers Ventures AB
ska omsätta kompetens och forskningsresultat till att skapa unika
teknik- och kunskapsbaserade tillväxtföretag med goda internationaliserings-möjligheter. Chalmers Ventures är navet i Chalmers satsning
för att nå internationell toppklass inom innovation och entreprenörskap. Chalmers Ventures bedriver sin verksamhet med hjälp av fem
verksamhetsområden, Encubation, Startup camp, Tech transfer,
Accelerator samt Scale. Utöver affärsutvecklingsstöd har Chalmers
Venture möjlighet att investera i de bolag som ingår i eller har ingått i
någon av processerna.
Chalmersfastigheter AB
försörjer Chalmers och övriga hyresgäster inom campus med lokaler
och miljöer genom att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter
samt att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare.
Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer på Lindholmen och
Johanneberg i Göteborg samt vid Onsala Rymdobservatorium på Råö.
Chalmersska huset AB
ansvarar för driften av den fastighet som byggdes till privatbostad åt
William Chalmers, vilken stod färdigt 1807. Idag används Chalmersska huset som mötesplats för akademin och näringslivet genom att
tillhandahålla faciliteter för konferenser.
SSPA Sweden AB
är ett kunskapsföretag som arbetar med utveckling i den maritima
branschen. Bolaget har två affärsområden; fartygsutveckling och maritima operationer samt en forskningsanläggning. Genom medverkan
i europeiska och svenska forskningsprogram utvecklar SSPA sin kunskapsbas till fördel för sina kunder. Utifrån denna plattform har företaget utvecklats till ett välkänt internationellt företag verksamt inom
flera segment.
Verksamhet i intressebolag
AstaZero AB
är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Det som är unikt med anläggningen är att olika trafikmiljöer
gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och funktioner
för alla typer av trafik och trafiksituationer. Detta möjliggör forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem
och fungerar som en internationell arena öppen för fordonstillverkare,
leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen.
Lindholmen Science Park AB
driver en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation
och utbildning inom transport, ICT, media och visualisering samt
erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv,
akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och
utvecklingsprojekt. Open Arena Lindholmen är en miljö för att driva
samverkansprojekt.
Johanneberg Science Park AB
driver en mötesplats, för idé och kunskapsutbyte mellan näringsliv,
akademi och samhälle. Fokusområdena är samhällsbyggnad, energi,
material- & nanoteknik. På Open Arena Johanneberg skapas möjligheten till en bred samverkan där näringsliv, forskare, studenter och
konkurrenter möts för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och driva
innovationsprojekt samt testa lösningar på framtidens samhälls
utmaningar.
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Sahlgrenska Science Park AB
erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med andra life science-aktörer och ett stort nätverk inom
näringslivet. Hållbar hälsa och individen i fokus är ledord för att öka
förutsättningarna för företag, akademi och sjukvård att samarbeta.
Swedish Electric Transport Laboratory AB
bildades under 2018 med målet att bygga upp och driva ett testcenter
för elektromobilitet. Testcentret syftar till att etablera en arena för
forskning och utveckling av nya tekniker främst för elektrifierade fordon men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner
samt stärka kompetensen på dessa områden i Sverige. Testcentret ska
bidra till akademisk forskning av hög kvalitet och påskynda utvecklingen av framtidens elektrifierade transportmedel. Projektet bygger
på samverkan mellan akademi, institut och industri.
Johanneberg Campusbo AB/KB
äger och utvecklar studentboende på campus Johanneberg i en fastighet
med 479 st lägenheter.
Flowtech International AB
bedriver teknisk konsultverksamhet för beräkning av strömning,
motstånd och framdrivningseffekt för flytande konstruktioner, främst
fartyg.
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapportering upprättas av dotterbolagen Chalmers
tekniska högskola AB och Chalmersfastigheter AB enligt ÅRL 6 kap
§11 och finns på respektive bolags hemsida, www.chalmers.se och
www.chalmersfastigheter.se.
Moderstiftelsen
Chalmersstiftelsens uppgift består i att säkerställa att resurser används optimalt för att uppnå ändamålet. Verksamheten bedrivs inom
tre huvudområden;
• Likviditets- och kapitalförvaltning
• Satsningar och stipendier
• Koncern- och ägarfrågor.
Likviditets- och kapitalförvaltning
Koncernens likviditet är samlad i en koncernkontostruktur för att optimera kostnaden för att hålla balanserat utrymme av finansieringsoch rörelsekapital.
Kapitalförvaltningen bedrivs efter den koncernövergripande finanspolicy, vilken reglerar hur koncernens tillgångar och skulder skall
hanteras. Styrelsens finansutskott har bland annat till uppgift att besluta om allokering, det vill säga till vilken omfattning och i vilka
marknader som investeringarna skall placeras.
Kapitalförvaltningen bedrivs genom att aktieinvesteringarna till
största delen investeras i publika aktiefonder men även direkt i
aktier, såväl noterade som onoterade. Investeringar i onoterade aktier
sker bland annat genom kapitalandelslån som är kopplade till dotterbolaget Chalmers Ventures verksamhet.
Ränteplaceringar sker till största delen i företagsobligationer men
också i ett antal publika räntefonder.
Chalmersstiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under rul�lande tioårsperioder, i genomsnitt avkasta 3 % plus inflation per år,
beräknat som avkastning på eget kapital efter samtliga kostnader.
Ambitionen är att avkastningen ska genereras under kontrollerad risk,
genom aktiv allokering och god selektering av placeringstillgångar.
Satsningar och stipendier
Chalmersstiftelsen har som riktlinje att de satsningar (beviljade anslag), som görs ska bidra till kvalitet och förnyelse i Chalmers verksamhet samt vara tidsbegränsade. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering finns och samplanering i
förhållande till Chalmers övriga uppdrag eftersträvas. Chalmersstiftelsen har beviljat 3,6 mdkr till ändamål vid Chalmers i form av satsningar och ägartillskott mellan åren 1994-2018.
Chalmersstiftelsen beviljar även anslag från 33 stycken gåvomedelsfonder, vilka är erhållna gåvor och donationer med specificerat
ändamål.

Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Chalmersstiftelsen förvaltar 62 stycken stiftelser i anknuten för
valtning vars huvudsakliga ändamål är att bevilja stipendier och
forskningsbidrag till studerande och anställda vid Chalmers samt
bevilja bidrag till verksamheten som bedrivs vid högskolan. Förvaltat
kapital var vid årets ingång 306 mnkr (288) och vid årets utgång
298 mnkr (306).
Koncern- och ägarfrågor
Ägarstyrning i koncernen bedrivs genom fastställd ägarpolicy som reglerar övergripande gemensamma principer för att tydliggöra uppdraget
mot Chalmers och för att säkerställa en god nivå på kontroll. I policyn
behandlas förutom direktiv för respektive verksamhet även riktlinjer
för informationsspridning, samverkan och värnandet av varumärket.
Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en gemensam modell.
FINANSIELL STÄLLNING, RESULTAT OCH NYCKELTAL
Koncernen
Årets redovisade resultat uppgår till -96 mnkr (167) och eget kapital
uppgår per balansdagen till 3 055 mnkr (3 204).
ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT
Belopp i mnkr

2018

2017

2016

2015

2014

Rörelsens intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

3 975
– 96
3 055
8 440
3 262

3 876
167
3 204
8 125
3 239

3 780
– 136
3 038
8 048
3 246

3 726
314
3 174
7 741
3 158

3 624
294
2 864
7 604
3 051

För koncernens dotterbolag fördelar sig rörelseintäkter respektive
resultat efter finansiella poster (koncerninterna transaktioner har ej
eliminerats) enligt följande:
ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RÖRELSEINTÄKTER OCH
RESULTAT
Rörelseintäkter

Resultat
efter finansiella
poster

2018

2017

2018

2017

Chalmers tekniska högskola AB 3 802
Chalmers Professional
Education AB
35
Chalmers Ventures AB
67
Chalmersfastigheter AB
570
SSPA Sweden AB
104

3 695

– 74

2

37
52
546
110

0
30
44
–3

–3
13
61
–9

Belopp i mnkr

Skillnaden i resultat för Chalmers tekniska högskola 2018 jämfört med
2017 utgörs främst av högre pensionsrelaterade kostnader.
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella tillgångar har under året
uppgått till 215 mnkr (320) exklusive finansiell leasing. Därav utgör
byggnader och mark 42 mnkr (87) samt maskiner och inventarier
172 mnkr (232). Pågående nyanläggningar uppgår per balansdagen
till 49 mnkr (67).
Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgår vid årets slut till 927 mnkr (589).
Koncernens balanslikviditet uppgår till 50 % (61) och soliditeten uppgår till 36 % (39).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
614 mnkr (115) och totalt kassaflöde uppgick till 388 mnkr (-197).
Moderstiftelsen
Årets redovisade resultat uppgår till -1,4 mnkr (203), resultatet exklusive gåvomedelfondernas intäkter och kostnader uppgår till 1 mnkr
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(191). Resultatförändringen beror främst på en kraftigt vikande aktiemarknad jämfört med tidigare år. Eget kapital 2 115 mnkr (2 257)
består av bundet eget kapital 900 mnkr (900) och fritt eget kapital
1 215 mnkr (1 357). Chalmersstiftelsens beviljade anslag minskar eget
kapital med 141 mnkr (88) och erhållna donationer ökar eget kapital
med 0 mnkr (3,8), en nettoförändring om -142 mnkr (118).
FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i mnkr

2018

2017

2016

2015

2015

Resultat
(varav Gåvomedel)
Beviljade anslag
(varav Gåvomedel)
Eget kapital
(varav Gåvomedel)
Balansomslutning

–1
3
– 141
– 57
2 115
62
4 864

203
12
– 88
–9
2 257
121
4 820

137
7
– 87
–8
2 139
115
4 690

124
8
– 90
–7
2 088
114
4 658

248
12
– 58
–7
2 049
109
4 582

Kapitalförvaltningen sker genom samförvaltning av samtliga till
gångar och resultatet fördelas efter respektive enhets andel, baserat på
eget kapital. Resultatet av kapitalförvaltningen för samförvaltningen
uppgår till 19 mnkr (255) före kostnader och beviljade anslag. Kostnader består av förvaltningskostnader, samt kostnader för administration. Resultatet för Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning motsvarar
en avkastning på eget kapital på -0,2% (9,6). För perioden 2009 - 2018
blir den årliga avkastningen 8,1 % och det jämförbara långsiktiga
målet är 4,1 % (3 % plus årlig inflation). Chalmersstiftelsens värdepappersinnehav för samförvaltningen kan beställas från Chalmers
stiftelsens kansli.
Kostnader
Kostnaderna för Chalmersstiftelsens verksamhet består i huvudsak
av personalkostnader och externa förvaltningskostnader. Personal
kostnader uppgår till 10,3 mnkr (9,4).
Skatt
Chalmersstiftelsens ändamål är allmännyttigt och Chalmersstiftelsen
uppfyller även i övrigt kraven för inskränkt skattskyldighet.
RISKER
Koncernen
Risker inom koncernen hänförs främst till de finansiella riskerna inom
kapitalförvaltningen i moderstiftelsen. De finansiella riskerna kontrolleras och följs upp via den koncernövergripande finanspolicyn. För
dotterbolagen hänförs riskerna främst till verksamhetsrisker och
huvudsakligen till att finna finansiärer och uppdragstagare.
Finansiella risker
Koncernen är utsatt för finansiella risker som kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde, vilket skulle kunna leda till att Chalmers
inte kan uppnå de uppsatta målen. Dessa risker är huvudsakligen
kopplade till fluktuationer i finansiella marknader såsom, marknadsrisk, kreditrisk och valutarisk.
Koncernens finanspolicy anger ramar för hur olika typer av tillgångar och skulder skall hanteras samt med vilken riskprofil kapitalförvaltningen i Chalmersstiftelsen ska bedrivas.
• Marknadsrisk
Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning delas upp i tre olika tillgångsslag; aktier, räntor och alternativa placeringar. Enligt koncernens finanspolicy är neutral fördelning mellan dessa tillgångsslag 40 % aktier, 60 % räntor och 0 % alternativa placeringar. Chalmersstiftelsens
totala placeringsportfölj som vid utgången på året påverkats av finansiella marknader uppgår till 3 044 mnkr (3 136) , fördelat mellan, 32,4 %
(39,3) aktierelaterade placeringar och 67,6 % (60,7) räntebärande tillgångar och 0 % (0) för alternativa placeringar.
Risknivån hanteras genom de begränsningar som återfinns i finanspolicyn om vilka intervall allokeringen får ske till de olika tillgångsslagen och uppföljning görs genom ett kombinerat riskmått där avsikten
är att spegla portföljens risk.
Detta baseras på riskmätningar med fokus på aktierisk (nedgång
om 6 % på Stockholmsbörsen), kreditrisk (uppgång om 0,2 % i kredit-

påslag) och ränterisk (ränteförändring om 0,5 % för alla löptider).
Riskmåtten tar hänsyn till portföljens aktuella positionering och
beräknas både enskilt och inklusive korrelationen mellan riskerna.
Korrelationsberäkningarna är utifrån Finansinspektionens antagande
och utgår från vilken av riskerna som är den utlösande faktorn.
Den största risken i portföljen är aktierisken inklusive korrelation
med kreditrisk och ränterisk, vilket per 31 december motsvarar 58 mnkr
(-76 mnkr) och -2,7 % (3,5 %) av Chalmersstiftelsens egna kapital.
Chalmersstiftelsens begränsningar av risk för 2018 ligger inom de
ramar som fastställts i finanspolicyn.
CHALMERSSTIFTELSENS FEM STÖRSTA INNEHAV (MNKR)
OCH ANDEL AV TILLGÅNGSSLAGET
Aktieplaceringar via
fondernas innehav

% Ränteplaceringar

Tencent

23,0

Alibaba

16,9

Addnode
Hikvision
Know IT

16,9
16,4
15,7

2,2 SBAB
Länsförsäk1,4 ringar Bank
Hemsö
1,4 Fastighet
1,3 Vasakronan
1,3 Danske Bank

%
314,0

15,3

234,3

11,4

146,6
140,6
129,6

7,1
6,8
6,3

• Marknadsrisk, aktier
Kursrisken i aktieportföljen, per 31 december, uppgår till en resultatpåverkan om -104 mnkr (-123) vid en momentan kursnedgång på 10 %
i samtliga exponerade aktiemarknader, vilket motsvarar 4,9 % (5,5)
av Chalmersstiftelsens egna kapital.
• Marknadsrisk, räntor
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall påverka
koncernens resultat. Koncernens ränterisk avser främst placeringar i
räntebärande värdepapper, extern finansiering och pensionsskuldens
exponering för förändringar i räntenivåer. Risken hanteras till viss del
med matchning mellan tillgångar och skulder, men framförallt genom
förvaltningsbeslut och aktiv likviditetshantering inom ramen för koncernens finanspolicy.
Ränterisken i ränteportföljen, per 31 december, uppgår till en
resultatpåverkan om -2,7 mnkr (-3,6) vid en ränteuppgång på en procentenhet i samtliga löptider på räntemarknaden, vilket motsvarar
0,1 % (0,2) av Chalmersstiftelsens egna kapital.
Chalmersstiftelsens ränteportfölj skall ha en genomsnittlig återstående löptid (räntebindning) som ligger inom finanspolicyns ramar
och låg vid utgången av 2018 på 0,2 år (0,3).
FÖRFALLOSTRUKTUREN FÖR RÄNTEPORTFÖLJEN, MNKR.
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• Marknadsrisk, alternativa placeringar
Alternativa placeringar innehåller placeringar som har låg korrelation
till framförallt aktiemarknaden, den direkta risken ligger bland annat i
hur omsättningsbara dessa tillgångar är. Vid årsskiftet fanns inga alternativa placeringar och därav ingen risk.
• Marknadsrisk, övrigt
Utöver ovanstående aktie- och ränteportfölj har Chalmersstiftelsen
exponering mot Chalmers Ventures genom kapitalandelslån, samt
noterade och onoterade innehav i bolag sprungna ur Chalmers verksamhet. Totalt uppgår dessa innehav till 178 mnkr (131 mnkr). Värdeförändringen i dessa bolag är relaterade till både likviditets-
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och marknadsrisk utifrån att de är svårare att avyttra utan att det
påverkar prissättningen.
• Kreditrisk
I koncernen uppkommer olika former av kreditrisker, t.ex. att en
kommersiell motpart inte infriar ett betalningsåtagande. Koncernens
kreditrisker är i första hand knutna till placeringar i kreditinstrument
inom kapitalförvaltningen. Risken för kundförluster inom pågående
forskningsprojekt och kundfordringar hanteras genom bevakning av
kundreskontran och dialog med finansiärerna. Risken för kreditrisker i
pågående projekt bedöms sammantaget vara låg med hänsyn till att huvuddelen av finansieringen kommer från offentliga organisationer.
Kreditrisken i kapitalförvaltningen begränsas genom finanspolicyn,
som anger ramar för den risk som får tas mot enskilda emittenter och
grupper av emittenter inom samma sektor, där krav ställs på specificerat kreditbetyg och begränsning av placeringsbelopp per emittent.
Samtliga exponeringar ligger väl inom de limiter som finns uppsatta i
policyn.
• Valutarisk
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i Sverige och i svenska
kronor. Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en internationell marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta, främst i
Euro. Koncernen följer löpande exponeringen som hanteras i enlighet
med finanspolicy.
Av de tillgångar och skulder som finns i balansräkningen är det
främst placeringar inom aktiemandatet som bär valutaexponering. Den
uppkomna valutaexponeringen är ett aktivt beslut inom kapitalförvaltningen och är i egentlig mening en del av marknadsrisken. Av samtliga
placeringar som är exponerade mot de finansiella marknaderna bär
16 % (18) valutaexponering, vilken uppkommer genom placeringar i
internationella aktier. Valutarisken i absoluta tal ger, vid en momentan
förstärkning på 10 % av SEK mot alla övriga valutor, ett resultat på
-50 mnkr (-55).
Verksamhetsrisker
Chalmers vision är Chalmers – för en hållbar framtid. Chalmers arbetar utifrån målbilder som driver utbildning, forskning, nyttiggörande
och den interna miljön mot visionen. Chalmers ledning identifierar årligen risker som under verksamhetsåret har särskild prioritet och fokus.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tre högst prioriterade riskerna för verksamhetsåret 2018.
• Jämställdhet
Chalmers eftersträvar en miljö präglad av jämställdhet och mångfald
på alla nivåer, för att skapa attraktiva och kreativa miljöer. Risken är att
högskolan inte lyckas uppnå denna balans genom sina rekryteringar
och befordringar. För att åtgärda detta har Chalmers de senaste åren
intensifierat jämställdhetsarbetet genom bland annat projektet Fokus
jämställdhet (2018-2019) samt genom att proaktivt arbeta med rekryteringsprocessen för att främja en jämställd rekrytering. I januari 2019
inleds därutöver ett tioårigt projekt benämnt Jämställdhet för excellens
(Genie) där ett av målen är 40 procent kvinnliga professorer år 2029.
Projektet på 300 mnkr finansieras av Chalmersstiftelsen.
I jämställdhetsarbetet ingår också arbete mot sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling. Vidare har Chalmers ledning under
2018 arbetat med Me too-anknutna frågor högt på agendan.
• Arbetsmiljö
Under åren 2017 och 2018 har flera större förändringsprocesser initierats inom ramen för målbilden om en utmärkt intern miljö. Som exempel kan nämnas ny fakultetsmodell, införande av ett antal nya system
och en ny institutionsorganisation. Tillsammans med en omfattande
intern efterfråga på resurser och ökade behov av informationsspridning
riskerar detta att leda till för hög arbetsbelastning, sjukdom och stress.
Årets medarbetarenkät visar på stor arbetsbelastning inom många
områden samt brist på återhämtning.
Ett antal av förändringsprocesserna syftar på sikt till att reducera
komplexiteten i arbetsuppgifterna och en del av dem har kommit en bra
bit på väg. Fokus under kommande år inom verksamhetsstödet är
främst att slutföra pågående förändringsprocesser innan nya startas.
Ytterligare åtgärder under kommande år är att stödja chefer med verktyg och stöd för att kunna hantera frågan, ökat samarbete med företags-

hälsovården och att lyfta stressproblematiken i medarbetarsamtal,
budgetdiskussioner och vid diskussion om resurser till nya uppdrag.
Vidare kommer en resurs inom arbetsmiljögruppen för psykosociala
frågor att avsättas för att fokusera på denna risk.
• Finansieringen av forskningsprojekt
Forskningsfinansiärer ställer i allt högre grad krav på Chalmers som
medfinansiär för overhead- och lokalkostnader. Vetenskapsrådet har
även aviserat brist på medel för finansiering av forskningsinfrastruktur.
Risken finns att fakultetsmedel urholkas och att handlingsfriheten därigenom minskas. Chalmers riskerar på så sätt att förlora sin framstående position inom forskningen. Det föreligger även en risk för bristande
oberoende och ett insnävande av universitetens frihet då en betydande
politisk vilja till detaljstyrning finns. Genom dialoger med utbildningsdepartementet och forskningsfinansiärer har högskolan belyst problemet och medverkat i nationell samverkan kring infrastrukturer
(URFI). Chalmers har utvecklat en egen modell för intern finansiering
av Chalmersinfrastrukturer och driver frågan i samverkan med andra
universitet.
I Chalmers hållbarhetsrapportering beskrivs väsentliga risker på
områden miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga
rättigheter samt motverkande av korruption och hur dessa hanteras.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Koncernen
Chalmers
Chalmers pågående arbete med införandet av en ny fakultetsmodell
har fortsatt under 2018, vilket innebär en förändring av principer för
fördelning av departementsmedel, kombinerat med basfinansiering av
vissa fakultetstjänster. Modellen innebär en begränsning av storleken
på Chalmers fakultet som innehar normala lärartjänster, liksom nya
krav på Chalmers ledare och medarbetare för att uppnå effektmålen;
ökad internationell och nationell attraktionskraft för lärare/forskare;
skapa samhörighet – ”ett Chalmers”; ökat inslag av risktagande och
långsiktighet i forskningen; ge alla lärare/forskare möjlighet och incitament att med hög kvalitet bidra inom utbildning, forskning och nyttiggörande över tid; samt ge förutsättningar för att dimensionera Chalmers
fakultet ur ett strategiskt perspektiv.
Chalmers har under året i samverkan med Chalmersstiftelsen beslutat om tre större satsningar finansierade via Chalmersstiftelsen. Dessa
satsningar syftar till att flytta fram Chalmers position på sina respektive
områden och omfattar mångmiljonbelopp för varje satsning över en
tidsperiod om tio år. De tre under 2018 beslutade satsningarna är:
• Gender Initiative for Excellence (GENIE) – Enligt Chalmers kännedom den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som
något universitet hittills har gjort. Genie består huvudsakligen av två
delar: jämställdhetscertifiering av institutionerna för en långsiktig
kulturförändring och direkt stöd för rekryteringspaket i samband
med topprekryteringar av kvinnor.
• CHAIR – Chalmers Centre in Artificial Intelligence – Målet för
CHAIR-satsningen är att förstärka Chalmers forskning, utbildning
och nyttiggörande i området Artificiell Intelligens.
• TRACKS – En satsning på grundutbildning och lärandemiljöer.
Tracks innebär att Chalmers utbildningar ska utvecklas så att studenterna får möjlighet att välja mer flexibla och utmaningsdrivna kurser
där studenter från helt olika program möts. Projektet innebär samtidigt en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer, och utvecklandet av
dem kommer att bli en viktig del av projektet. För att tillgodose
Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna
arbetsmiljöer där den fysiska och den digitala lärandemiljön kompletterar varandra och studenterna har tillgång till både formella
och informella lärandemiljöer.
Chalmers har under 2018 tillsammans med RISE Research Institutes
of Sweden AB registrerat ett nytt bolag, Swedish Electric Transport
Laboratory AB (SEEL) för att etablera och driva ett fullskalelaboratorium för elektromobilitet (utveckling av teknik för fordon och
farkoster som helt eller delvis drivs med el). Regeringen fattade den
31 maj 2018 beslut om delfinansiering av laboratoriet.
Söktrycket till Chalmers utbildningar är stabilt. Dock har antalet
nyantagna avgiftsstudenter minskat med 22 % jämfört med 2017. Det
är första året som antal nya betalande studenter är lägre än hösten
föregående år, vilket bland annat beror på bostadsbrist för de avgiftsskyldiga studenterna. Antalet helårsstudenter (inklusive avgiftsfinan-
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sierade studenter) uppgick 2018 till 9 415 (9 502) medan helårsprestationer uppgick till 8 357 (8 381).
Övriga dotterbolag
Under 2018 har ny vd tillsatts i de båda dotterbolagen Chalmers
Professional Education AB och SSPA Sweden AB.
Chalmers Ventures AB avyttrade i maj bolaget Vehco AB genom
en försäljning till AddSecure AB och därutöver har 13 mindre innehav avyttrats, noterats eller försatts i likvidation/konkurs, vilket summerar till att totalt 14 bolag har avyttrats ur Chalmers Ventures portfölj under året.
Chalmersfastigheter AB har under 2018 haft ett stort fokus på att
minska energianvändningen, genom att bland annat installera sol
celler på två byggnader inom campus Johanneberg samt fördubbla
antalet ladd p-platser på campus och Råö, vilket givit positiva resultat.
Moderstiftelsen
Årets utveckling i kapitalförvaltningen har markant påverkats av den
negativa börsutveckling under hösten, kapitalförvaltningsresultatet
för Chalmersstiftelsen uppgår till 16 mnkr (219), en förändring mot
föregående år på 203 mnkr.
Resultatet inom kapitalförvaltningen beror främst på värdeförändringen på aktieinnehav men även räntebärande placeringar. Kapitalförvaltningen har under året förändrats från en neutralvikt (40 %)
för aktier till att som lägst vara 21 %. Vid årets utgång uppgick aktieexponeringen till 32 %.
Under året har det långsiktiga satsningsarbetet som initierades
2017 för att bygga ett ännu starkare lärosäte inför Chalmers 200 års
jubileum år 2029 fortsatt. Syftet är att med hjälp av mer resurser,
stärka befintliga områden inom Chalmers eller bygga nya, för att
skapa attraktion och högre kvalitet. Fokus ska vara att Chalmers
varumärke ytterligare stärks både nationellt och internationellt för
studenter, anställda och samhälle.
Chalmersstiftelsen har under året fullföljt sitt ändamål genom att
finansiera satsningar till Chalmers utifrån kriterierna kvalitet och
förnyelse.
Chalmersstiftelsens satsningar
Under verksamhetsåret har Chalmersstiftelsen finansierat riktade
satsningar till Chalmers med 84 mnkr (79). För mer information om
satsningarna hänvisas till skriften ”Stipendier och utdelningar från
Chalmersstiftelsen, gåvomedelsfonderna och de anknutna stiftelserna 2018”, som publiceras på www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/
Satsningarna kan sammanfattas i följande områden:
• Långsiktiga strategiska satsningar
Chalmersstiftelsen har fattat beslut om långsiktiga strategiska satsningar som skall positionera Chalmers med högsta kvalitet internationellt inom valda områden, på 10 till 15 års sikt. Hittills har tre stycken
områden fattats beslut om: artificiell intelligens (CHAIR), jämställdhet (GENIE) samt lärande och lärandemiljöer (TRACKS). Alla tre
är i uppstartsfas, där CHAIR redan startat under 2018.
CHAIR – Chalmers Centre in Artificial intelligence, 0,2 mnkr (-)
Chalmers storsatsning inom AI för att skapa ett center inom grundläggande och tillämpad forskning, samarbeten med industrin, integrera Chalmers med nationella och internationella AI initiativ, skapa
utbildningsaktiviteter samt uppmuntra till innovation och kommersialisering inom området.
• Riktade satsningar
Chalmersstiftelsens riktade satsningar syftar till ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet i högskolans verksamhet. Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers
framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden.
• Kvantteknologi, 5 mnkr (-)
Nystartat projekt inom kvantteknologi för att inom tio år ha skapat en
kvantdator. Projektet leds av Professor Per Delsing och ingår i KAWs
nationella kvantteknologisatsning. Ett center med tio heltidsforskare
inom området skall skapas på Chalmers.

• Excellenssatsning på unga forskare, 9 mnkr (12)
Grundläggande vetenskaper och de tre styrkeområden (Life Science,
Informations- och kommunikationsteknik samt Samhällsbyggnad)
som saknar statliga strategiska fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel för forskarassistenter. Chalmersstiftelsens satsning sker i tre delprojekt och fem forskarassistenter anställs i varje omgång.
• Excellenssatsning på rekrytering av seniora forskare, 20 mnkr (20)
Rekrytering av välrenommerade seniora forskare för att förstärka befintliga forskningsområden, eller bygga upp nya. Chalmersstiftelsens
stöd består i delfinansiering av forskarens lön, uppbyggnad av laboratorium och forskargrupp över en tre- till femårs period.
IT – software engineering, Jan Bosch,1 mnkr (1)
Samhällsbyggnad, Lars Marcus, 1 mnkr (5)
Kemisk Biologi, Pernilla Wittung Stafshede, 5 mnkr (4)
Microwave imaging, Paul Meaney, 3 mnkr (4)
Kemisk modifiering av grafen, 2 mnkr (2)
Food & Health, Rikard Landgren, 3 mnkr (3)
Radioastronomi, Jonathan Tan, 2 mnkr (-)
Flaggskeppet Grafen, Vincenzo Palermo, 2 mnkr (-)
Entreprenörskap och digitalisering, Robin Teigland, 1 mnkr (-)
• Rekrytering av internationella studenter, 8 mnkr (12)
Satsningen finansierar Avancez-stipendier, ett tvåårigt stipendium
(masterutbildning) för icke EU/EES-studenter och täcker 75 % av
terminsavgiften. Detta är ett nyckelprojekt för Chalmers för att skapa
ett starkare internationellt campus.
• Processteknik – vitalisering, 8 mnkr (5)
Satsningen skall kraftigt vitalisera den processtekniska forskningen
på Chalmers genom att finansiera två forskarassistenter och en doktorand inom tre strategiska delområden samt inköp av ett avancerat
MRI-instrument (Magnetic Resonance Imaging).
• Center for advanced neutron and X-ray scattering techniques,
5 mnkr (7)
Uppbyggnad av en permanent forskargrupp på plats vid MAX IV och
ESS i Lund. Chalmers kommer med satsningen att vara en aktiv part
vid anläggningarna.
• Science center, 13 mnkr (–)
Utbyggnad av science center med tillhörande interaktiv lärmiljö för
att skapa en avancerad upplevelse-och visualiseringsarena placerad
på Universeum. Målet är att akademin tillsammans med industri och
samhälle genom samverkan sprider kunskap och forskningsresultat
till allmänheten.
• Utveckling av teknikparkerna,6 mnkr (6)
Johanneberg, Lindholmen och Sahlgrenska Science Parks erhåller
stöd för att bedriva och utveckla sin gränsöverskridande verksamhet
mellan akademi, industri och samhälle
• Övriga satsningar, 10 mnkr (7)
Satsningar som är mindre till storleken och som skapar tempo och
effekt i organisationen. Dessa medel har bland annat gått till projektet
Entreprenörskap i grundutbildningen, finansiering av doktorander
inom det nya forskningsfältet Arkitektur och teknik samt till Challenge Labs.
Gåvomedel
Från Chalmersstiftelsens gåvomedelsfonder har totalt 57 mnkr (9)
finansierat bidrag till verksamheter i Chalmerssfären och stipendier.
Av dessa har 1,6 mnkr gått till forskarvistelser i USA från The Osher
Endowment och 1,5 mnkr har gått till Sievert Larsson stipendiater,
där thailändska studenter ges möjlighet att läsa vid Chalmers.
52 mnkr har finansierat Kårhusprojektet, vars ursprung kommer
från den stora insamlingen från alumner och vänner till Chalmers till
Studentkårens nya Kårhus 2001.
Sammanställning
Totalt har Chalmersstiftelsen och gåvomedelsfonder delat ut 141 mnkr
(88) under året, vilket motsvarar 193 % (125) av föregående års
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utdelningsbara medel. De utdelningsbara medlen består av aktieutdelningar plus ränteintäkter efter avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2014 till 2018 uppgår de verkställda utdelningarna till 119 % (110) av årens utdelningsbara medel.
Erhållna donationer
Chalmersstiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer uppgående till 2,2 mnkr (4,7). Av dessa har 1 mnkr donerats av Sievert
Larsson för riktade stipendier och 0,6 mnkr av US Friends of Chalmers
till stipendier för amerikanska studenter att läsa vid Chalmers samt
0,3 mnkr har donerats för att inrätta en staty för Chalmers och Sveriges
första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg.
Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Stiftelserna har 2018 totalt delat ut 7,9 mnkr (9,3) till ändamål vid
Chalmers. Stipendier och bidrag under året som särskilt kan lyftas
fram är 2,2 mnkr (2,7) som ges till studenter med gott studieresultat
och god studietakt vid Chalmers under benämningen ”Donations
stipendierna”. Från Stiftelsen Chalmerska innovationsfonden har
2,0 mnkr (2,6) delats ut, där medlen bland annat går till en professur
inom innovationsteknik vid Chalmers, samt forskare och doktorander
knutna till denna. Under året har även 0,9 mnkr (0,9) delats ut som
stöd till unga forskare, framförallt till konferenser och forsknings
resor, från Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden som bildades
1929 vid Chalmers hundraårsjubileum.
FRAMTIDA UTVECKLING
Koncernen
Chalmers forskningsverksamhet bedöms vara fortsatt framgångsrik
med god utdelning på ansökningar till externa finansiärer. Bredden i
forskningen gör att den finansiella risken är spridd. Det finns möjligheter att successivt öka andra typer av forskningsfinansiering än de
som dominerar idag.
Forskningspropositionen som presenterades i slutet av 2016 beskriver i många avseenden ett universitet som arbetar på det sätt som
Chalmers redan gör, inte minst genom styrkeområdena. Ett positivt
inslag i propositionen är att de strategiska forskningsområdesmedlen
permanentas. Förstärkta basanslag förväntas gå till kvalitetshöjning
snarare än fler anställda. Förändringar i fördelningsmodellen avseende
fördelning av basanslagen mellan landets lärosäten väntas, men information om såväl huvuddrag som detaljer återstår. Chalmers pågående
arbete med ny fakultetsmodell, systematiskt arbete med nyttiggörandeprocesser och rekrytering av forskarassistenter i internationell utlysning är några exempel där Chalmers arbete ligger väl i linje med flera
huvuddrag i forskningspropositionen.
Ett oroande besked i propositionen förstärker tendensen under
senare år att lärosätena förväntas ta ett större ansvar för finansiering
av forskningsinfrastrukturer. En omfördelning av ekonomiska resurser
från exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och
driva infrastruktur förväntas de kommande åren.
Samfinansiering av forskningsprojekt med fakultetsmedel är idag
en förutsättning, då Chalmers externa finansiärer förutsätter sam
finansiering av indirekta kostnader. Till detta kommer trenden hos
externa finansiärer med krav på medfinansiering av direkta kostnader, något som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå.
Balansen mellan basfinansiering och externa bidrag för forskning
utgör en risk.
Chalmers grundutbildningsvolym och takbelopp för 2019 beräknas
bli något högre än 2018. 2019 års ändringsbudget förväntas åter innefatta det i Budgetpropositionen 2017 utökade utbildningsuppdraget
med cirka 450 nya platser för Chalmers till 2020. Det finns dock alltid
en osäkerhet kring framtida utbildningsplatser och påverkan för
Chalmers på längre sikt. En hämmande faktor avseende tillväxten av
antalet internationella sökande till utbildningsplatser är bristen på
studentbostäder i Göteborg, som blir mycket påtaglig då Chalmers
garanterar avgiftsskyldiga studenter tillgång till bostad.

Under 2019 bedöms ett ekonomiskt underskott uppstå, främst till
följd av högre pensionskostnader och planerade strategiska satsningar.
Totalt sett bedöms driften av Chalmers i stort vara i balans de kommande åren, med nuvarande kända förutsättningar. Visst negativt
resultat kan ändå uppkomma genom strategiska satsningar på olika
nivåer och inom olika verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet
som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom forskningen
(inte minst avseende finansiering av forskningsinfrastrukturer) och
dels på ökande konkurrens om externa medel.
Den nyligen presenterade statliga styr- och resursutredningen
(STRUT) kan komma att innebära stora förändringar i principerna
för framtida resurstilldelning till lärosätena.
Moderstiftelsen
Finansiering av de långsiktiga strategiska satsningarna kommer vara
den väsentligaste uppgiften de närmaste åren. Förutom det överskott
som placeringsverksamheten genererar ska övriga tillgängliga resurser i koncernen utvärderas. Något år fram ska även metoder för uppföljning av dessa satsningar vara etablerade, för att styra mot god resursallokering. Målet är att höja Chalmers forskning och utbildning
till en ny högre nivå.
Under 2019 kommer den framarbetade ”campusplanen” att fastställas, vilken kommer beskriva de fysiska utvecklingsmöjligheter
som finns för Chalmers verksamheter. Strategiskt ska det leda till
det utvecklingsbehov som kan förverkligas till Chalmers 200-års
jubileum 2029. 2019 är också det år som Chalmersstiftelsen firar
25-års jubileum.
MILJÖINFORMATION
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet, baserat på sin totala
golvyta laboratorium som överstiger 5 000 kvadratmeter och ett förbränningslaboratorium med provbänkar för motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande
strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20§ i Strålskyddslagen (1988:220).
Kärnkemi vid avdelningen för Energi och material, Institutionen
för kemi och kemiteknik har tillstånd att inneha och bearbeta kärnämnen från Statens kärnkraftsinspektion enligt 3 § I lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3).
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet med genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM) enligt arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:2.
Verksamheten vid Livsvetenskaper på Institutionen biologi och
bioteknik är anmälningspliktigt enligt 28§ AFS 2005:1 avseende användning av smittämnen.
REVISION
För Chalmersstiftelsen och koncernen har styrelsen utsett revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisorer.
Koncernen och Moderstiftelsens resultat och ställning per 31 december 2018 framgår av följande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.

RESULTATRÄKNINGAR
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
SIDAN 79

Resultaträkning (tkr)
KONCERNEN

MODERSTIFTELSEN
Not

2018-12-31

2017-12-31

2, 3

3 926 879

3 799 752

48 508

76 962

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Summa intäkter

3 975 387

3 876 714

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5

Lokalkostnader

6

– 228 797

– 219 580

Övriga externa kostnader

7

– 1 007 189

– 993 964

8, 9, 10

– 221 695

– 206 232

– 848

– 2 548

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

– 2 548 797 – 2 407 593

– 4 007 326 – 3 829 917
– 31 939

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

46 797

12

Resultat från andelar i intresseföretag

Erhållna gåvor och donationer

870

Aktieutdelning

12

196

1 716

12

46 551

47 754

Resultat fr värdepapper som är
anläggningstillgång

12

– 30 320

169 511

720

720

19 383

220 571

Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5

– 10 329

– 9 436

Lokalkostnader

6

– 1 483

– 1 359

– 5 930

– 3 030

Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

– 813

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång

37 132

208 322

Ränteintäkter och liknande poster

3 127

4 896

– 95 856

– 74 054

Skatt

– 84 998

185 148

Årets resultat

– 11 348

– 18 241

– 96 346

166 907

Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2 236

13

4

Ränteintäkter

2 538

Skatt

2017-12-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar

Not 2018-12-31

7

– 2 124

– 3 240

9, 10

– 765

– 706

12

– 100

– 138

– 20 731

– 17 909

– 1 348

202 662

– 21

2

– 1 369

202 664

Summa kostnader
Resultat efter finansiella poster
13
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Balansräkning (tkr)
KONCERNEN
Not

2018-12-31

2017-12-31

Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital
Stiftelsekapital
8

Summa immateriella
anläggningstillgångar

900 000

900 000

1 068

Övrigt eget kapital inkl.
årets resultat

2 154 908

2 304 434

702

1 068

Summa eget kapital

3 054 908

3 204 434

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Avsättningar för pensioner

23

1 041 982

1 032 302

Avsättningar för uppskjutna skatter

13

128 445

125 668

67 241

Övriga avsättningar

24

38 779

23 251

3 330 653

3 281 002

Summa avsättningar

1 209 206

1 181 221

9

2 591 212

2 550 730

Maskiner och inventarier

10

690 857

663 031

Pågående nyanläggningar

11

48 584

Summa materiella anläggningstillgångar

Långfristiga skulder

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

15

86 896

78 157

Långfristiga räntebärande placeringar

16

2 030 846

1 878 640

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

1 042 033

1 267 490

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18

184 161

167 935

2 235

10 182

18 426

70 073

Uppskjuten skattefordran

13

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3 364 597

3 472 477

6 695 952

6 754 547

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager

500

167

Summa varulager

500

167

Kundfordringar

107 474

111 282

Skattefordringar

68 262

55 653

Övriga fordringar

94 880

92 891

546 330

521 684

816 946

781 510

0

0

927 063

588 607

Summa omsättningstillgångar

1 744 509

1 370 284

SUMMA TILLGÅNGAR

8 440 461

8 124 831

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

21

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

2017-12-31

702

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

2018-12-31

22

Skulder till kreditinstitut

615 298

1 430 229

Övriga långfristiga skulder

66 748

46 281

Summa långfristiga skulder

682 046

1 476 510

25

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

195 167

181 270

Övriga skulder

25

1 676 448

589 564

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

28

1 622 686

1 491 832

Summa kortfristiga skulder

3 494 301

2 262 666

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

8 440 461

8 124 831
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Balansräkning (tkr)
MODERSTIFTELSEN
Not

2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Stiftelsekapital

900 000

900 000

Summa bundet eget kapital

900 000

900 000

2017-12-31

Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Bundet eget kapital
9

7 853

8 196

10

896

1 198

8 749

9 394

Summa materiella anläggningstillgångar

Ändamålsbestämda medel

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

202 100

202 100

Långfristiga räntebärande placeringar

16

2 030 846

1 878 641

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

1 042 033

1 267 490

Fordringar hos koncernföretag

19

847 768

820 703

Andra långfristiga fordringar

20

15 755

66 716

4 138 502

4 235 650

4 147 251

4 245 044

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

312

305

10 451

6 987

1 002

745

11 765

8 037

0

0

Kassa och bank

704 749

567 318

Summa omsättningstillgångar

716 514

575 355

4 863 765

4 820 399

21

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR

62 437

120 954

Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

1 152 324

1 235 869

Summa fritt eget kapital

1 214 761

1 356 823

2 114 761

2 256 823

2 503

2 514

Övriga avsättningar

41

19

Summa avsättningar

2 544

2 533

224

115

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

23

Kortfristiga skulder

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Fritt eget kapital

22

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföregtag

26

2 373 202

2 173 592

Övriga skulder

27

371 587

385 872

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

28

1 447

1 464

Summa kortfristiga skulder

2 746 460

2 561 043

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

4 863 765

4 820 399
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Rapport över förändring i eget kapital (tkr)
KONCERNEN

Eget kapital 2017-01-01

Stiftelsekapital

Övrigt eget kapital
inkl årets resultat

Summa eget
kapital

900 000

2 137 791

3 037 791

Erhållna donationer

3 844

3 844

Beviljade anslag

– 4 108

– 4 108

Årets resultat

166 907

166 907

Eget kapital 2017-12-31

900 000

2 304 434

3 204 434

Eget kapital 2018-01-01

900 000

2 304 434

3 204 434

Erhållna donationer

0

0

Beviljade anslag

– 53 180

– 53 180

Årets resultat

– 96 346

– 96 346

2 154 908

3 054 908

Eget kapital 2018-12-31

900 000

MODERSTIFTELSEN

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Stiftelsekapital 1

Ändamåls
bestämda medel 2

Övrigt eget kapital
inkl årets resultat 3

900 000

114 836

1 123 958

Eget kapital 2017-01-01
Erhållna donationer

3 844

2 138 794
3 844

Beviljade anslag

– 9 158

– 79 321

– 88 479

Årets resultat

11 432

191 232

202 664

Eget kapital 2017-12-31

900 000

120 954

1 235 869

2 256 823

Eget kapital 2018-01-01

900 000

120 954

1 235 869

2 256 823

– 3 844

3 844

–

Omklassificering
Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

900 000

–

–

–

– 57 218

– 83 475

– 140 693

2 546

– 3 915

– 1 369

62 438

1 152 323

2 114 761

1

I det bundna kapitalet redovisas endast det ursprungliga bundna kapitalet, vilket inte får förbrukas.

2

I fritt eget kapital utgörs 62 438 tkr (120 954) av ändamålsbestämda medel, benämnt benämnt gåvomedelsfonderna. Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till
Chalmersstiftelsen och vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i samband med dessa donationer formulerat så att Stiftelsen ska använda medlen till ett i
gåvohandlingen specificerat ändamål.

3

Övrigt eget kapital inklusive årets resultat innehåller realiserade vinster samt orealiserade vinster utifrån verkligt värde från kapitalförvaltningen.
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Kassaflödesanalyser (tkr)
KONCERNEN

MODERSTIFTELSEN
2018

2017

Resultat efter finansiella poster

– 84 998

185 148

Resultat efter finansiella poster

Avskrivningar

221 695

206 232

Avskrivningar

Not

Den löpande verksamheten

Justeringar för poster som ej ingår
i kassaflödet

Not

2018-12-31

2017-12-31

– 1 348

202 662

765

706

65 151

– 166 484

Den löpande verksamheten

30

Erlagd skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

44 388

– 225 677

– 3 065

– 8 700

3 844

– 140 693

– 88 479

178 020

– 76 125

– 47 751

20 168

– 27 336

–

49 683

185 417

12 723

129 460

– 12 681

– 120

– 353

–

1 063

1 626 732

Investeringar i långfristiga
räntebärande placeringar

– 244 356

– 706 779

– 304 823

Försäljning av långfristiga
räntebärande placeringar

157 003

46

Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar

15 671

9 000

Ökning/minskning av kortfristiga
skulder

421 026

– 51 069

614 384

114 980

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

– 214 853

Investeringar finansiella
anläggningstillgångar

– 976 201 – 1 611 440

Försäljning finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 200
970 387
– 220 867

– 320 115

–

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld

– 1 881

– 500

Erhållna donationer

–

3 844

– 53 180

– 10 109

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 55 061

– 6 765

Årets kassaflöde

338 456

– 196 608

Likvida medel vid årets början

588 607

785 215

Likvida medel vid årets slut

927 063

588 607

Utbetalda anslag

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar
Minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/Minskning av kortfristiga
skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering i intresseföretag

Erhållna donationer
Utbetalda anslag

– 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten

30

–

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

Justeringar för poster som ej
ingår i kassaflödet

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av långfristiga fordringar

76 537

508 241

Investeringar i aktier och
aktierelaterade placeringar

– 700 597

– 871 766

Försäljning av aktier och
aktierelaterade placeringar

876 507

1 035 638

7 971

– 33 956

Årets kassaflöde

137 431

– 46 637

Likvida medel vid årets början

567 318

613 955

Likvida medel vid årets slut

704 749

567 318

Kassaflöde från investerings
verksamheten
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmän information
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) med organisationsnummer 855100-5799 är en stiftelse med säte i Göteborg.
Stiftelsen är moderstiftelse för koncernen.
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderstiftelsen och dess dotterbolag. Med
dotterbolag avses de företag i vilka moderstiftelsen direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflyttande. Intressebolag ingår i koncernen
enligt kapitalandelsmetoden. Som intressebolag räknas företag i vilka
moderstiftelsen har ett betydande men ej bestämmande inflytande.
Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag
och intressebolag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner
mellan koncernbolag elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som
uppkommer vid transaktioner elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
En stor del av koncernens likvida medel inkluderas i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare.
Intäkter och kostnader
Det inflöde av ekonomiska fördelar som verksamheten erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhålls eller kommer att erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning
redovisas som bidrag i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp (maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter och helårsprestationer under året). Om Chalmers redovisar fler
helårsstudenter och helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad
som ryms inom takbelopp får överproduktionen sparas till följande
budgetår för att då berättiga till ersättning. Outnyttjat takbelopp redovisas som skuld till staten inom övriga skulder.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv vinstavräkning som innebär
att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader i projektet. I pågående projekt där nedlagda och förväntade kostnader överstiger erhållna och förväntade intäkter reserveras en förlust i sin helhet. Pågående projekt periodiseras via
upplupna respektive förutbetalda intäkter. Erhållna medel för förvärv
av anläggningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden löses
upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att
redovisa det som intäkt, har redovisats som skuld och avräknas mot
upparbetade kostnader.
Tjänsteuppdrag- fast pris
Koncernen redovisar pågående tjänsteuppdrag till successiv vinstavräkning. Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till
fast pris redovisas därmed som intäkt och kostnad med utgångspunkt
från färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden
fastställs normalt utifrån förhållandet mellan bokförda kostnader på
balansdagen och beräknade totala kostnader. En befarad förlust redovisas som kostnad när det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.

Tjänsteuppdrag- löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter.
Resultat från värdepapper, ränteintäkter och aktieutdelningar
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Chalmersstiftelsen har finansiella tillgångar som innehas för handel i
form av räntebärande placeringar samt aktier och aktierelaterade placeringar. Chalmersstiftelsen tillämpar i moderstiftelsen och koncernen K3 kapitel 12, vilket innebär att finansiella tillgångar som innehas
för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen tillsammans
med realiserade vinster och förluster som ”resultat från värdepapper”.
Ränteintäkter och utdelning
Intäkter på räntebärande värdepapper samt övriga ränteintäkter periodiseras. Förfallna räntekuponger redovisas som ränteintäkter och
skillnad i anskaffningsvärde och marknadsvärde redovisas som resultat från värdepapper. Resultat från räntefonder som återinvesteras
redovisas som resultat från värdepapper. Utdelning på aktier och
aktierelaterade placeringar redovisas som intäkt vid utdelningstidpunkten. I moderstiftelsen redovisas i resultaträkningen ”resultat
från värdepapper”, ränteintäkter och aktieutdelningar bland rörelsens intäkter. I koncernredovisningen redovisas ”resultat från värdepapper”, aktieutdelningar och ränteintäkter inom resultat från finansiella investeringar.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de
risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Koncernen prövar samtliga leasingavtal vid dess ingång som operationella eller finansiella i enlighet med K3 kap 20.3. Operationella leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernen redovisar enligt punkt 20.5 (BFNAR 2012:1) rättigheter och
skyldigheter i finansiella leasingavtal som tillgång och skuld i koncernens balansräkning. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Vid beräkning av nuvärdet av minimileaseavgifterna har leasetagarens marginella låneränta använts.
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs
eller till terminskurs om sådan tecknats. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen som övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader det räkenskapsår de
uppkommer.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Redovisning av förmånsbestämda planer sker enligt förenklingsreglerna i
punkt 28.18 (BFNAR 2016:9). De förmånsbestämda pensionsplaner
som finansieras i egen regi redovisas i avsättningar för pensioner till
det belopp som fastställs av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
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Chalmers tryggar äldre förmånsbestämda delar av pensionsåtagandet
genom skuldföring i egen balansräkning. Från och med 2011 tryggas
nyintjänandet av pensionsåtaganden främst genom avgifter till SPV
enligt gällande pensionsavtal (från 2016 PA16). Pensionsskulden kreditförsäkras hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett borgensåtagande
gentemot PRI Pensionsgaranti avseende pensionsåtagandet, vilket är
en förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers
pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt
före 1994-07-01.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger
företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller annan förpliktelse att antingen:
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången
och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period dock som längst under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens prestanda räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Utgifter för pågående ny‐ och ombyggnader aktiveras i de fall investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig del av
den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än
ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter som kan hänföras till större till- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de kan tas i bruk, inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter när två
krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i sig, och värdet är betydande i relation till den aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens

framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
BYGGNADER

Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet och kyl
Styr och övervakning
Lokalanpassningar
Övrig restpost
Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter på annans fastighet

100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
3 – 10 år
40 år
20 år
10 år
5 – 10 år

MASKINER OCH INVENTARIER

Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

3 år
5 – 10 år
5 – 10 år
3 – 15 år
5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Om det finns interna eller externa indikationer på att en tillgångs värde har sjunkit skall en tillgång eller grupp av tillgångar testas för nedskrivning. Om ett test visar att värdet har sjunkit skall en nedskrivning redovisas i resultaträkningen. En tillgång eller en grupp av
tillgångar skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet
och nettoförsäljningsvärdet.
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland annat av anledning att det för den aktuella tillgången inte kan identifieras något
kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av tillgångar, så kallad
kassagenererande enhet, för vilken det är möjligt att identifiera ett
separat framtida kassaflöde.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i dotterföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap. 5
§ första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i intresseföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12
(Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a – 14 e §§ ÅRL) i
BFNAR 2012:1
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En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort ifrån balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte
längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld
tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella
tillgångar redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar i underkategorin Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas
till verkligt värde enligt de principer som EVCA (European Private
Equity and Venture Capital Association) förespråkar. Huvudprincipen för innehav i tidig fas är senaste transaktionskurs som tredje part
betalt gånger antal aktier, under förutsättning att inte alltför lång tid
(maximalt ett år) gått sedan sådan transaktion. I den mån preferensaktier finns i aktuellt bolag skall hänsyn tas till aktuell preferensstruktur.
Finns det anledning att ifrågasätta senaste transaktion (negativa
händelser har inträffat i bolaget eller i omvärlden) kan nedskrivning
göras i 25 % intervall (25 %, 50 %, 75 % eller 100 %). Företrädesemissioner med enbart befintliga ägare skall inte utgöra bas för värdering.
Om aktuellt bolag uppnått sådan mognad att det kan värderas med
traditionella metoder (P/E, P/S, EV/EBITDA) skall så ske. Därvid
skall lämpliga jämförelsebolag identifieras, och dessas värdering verifieras.
Optioner och konvertibla förlagslån värderas på motsvarande sätt
relaterat till den underliggande aktien.
Fordringar värderas till nominellt belopp med avdrag för eventuell
förlustrisk.
Upptagna (kapitalandels-) lån samt andra åtaganden, exempelvis
skyldighet att betala tilläggsköpeskilling skall värderas till det belopp
som skulle betalas om de tillgångar som skyldigheten relateras till avyttras för de marknadsvärden som är aktuella vid varje tillfälle.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har
fastställda eller fastställbara betalningar men som inte är derivat.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades
vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp
som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella
tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori.
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag,
intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisas här. Tillgångar i denna kategori redovisas löpande till verkligt värde. Periodens förändring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Finansiella skulder som innehas för handel
Finansiella skulder som innehas för handel utgörs av räntebärande
skulder och derivat som inte används för säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas till verkligt värde med värdeförändringen

redovisad i resultaträkningen. Koncernen har inga finansiella skulder
som innehas för handel.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först införst ut-principen i enlighet med 4 kap 9§ ÅRL.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell
förpliktelse till följd av en inträffad händelse uppstår och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av
det belopp som kommer krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående kostnader förväntas
överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för
den beräknade förlusten.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas i det fall när det finns:
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Chalmers tekniska högskola AB utgör inte ett skattesubjekt på
grund av karaktären av allmänt undervisningsverk. Moderstiftelsens
ändamål är allmännyttigt och är därmed inskränkt skattskyldig.
Bedömningar och uppskattningar
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög
grad av bedömningar av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella nedskrivningsbehov
eller behov av att justera nyttjandeperioden.
Bedömningar av eventuella förlustrisker i pågående forskningsprojekt sker utifrån havda kostnader och intäkter samt rimligt säkra tillkommande kostnader och intäkter fram till projektets slut. Om erhållna bidrag i sin helhet har förbrukats och/eller fordran överstiger
kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.
Redovisningsprinciper i moderstiftelsen
Intäkter
Chalmersstiftelsens intäkter avser utdelning och räntor från kapitalförvaltningen samt resultat från värdepapper som löpande redovisas
till verkligt värde samt även erhållna gåvor och donationer.
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång
Chalmersstiftelsen har finansiella tillgångar som innehas för handel i
form av räntebärande placeringar samt aktier och aktierelaterade placeringar. Chalmersstiftelsen tillämpar i moderstiftelsen och koncer-
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nen K3 kapitel 12, vilket innebär att finansiella tillgångar som innehas
för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen tillsammans
med realiserade vinster och förluster som ”resultat från värdepapper”.
Ränteintäkter och aktieutdelning
Intäkter på räntebärande värdepapper samt övriga ränteintäkter periodiseras. Förfallna räntekuponger redovisas som ränteintäkter och
skillnad i anskaffningsvärde och marknadsvärde redovisas som resultat från värdepapper. Resultat från räntefonder som återinvesteras
redovisas som resultat från värdepapper. Utdelning på aktier och
aktierelaterade placeringar redovisas som intäkt vid utdelningstidpunkten. I moderstiftelsen redovisas i resultaträkningen ”resultat
från värdepapper”, ränteintäkter och aktieutdelningar bland rörelsens intäkter.
Erhållna gåvor och donationer
Erhållna gåvor och donationer redovisas enligt huvudregel som intäkt
när de erhålls. Ovillkorade erhållna donationer redovisas som intäkt
i resultaträkningen och villkorade erhållna donationer redovisas som
ökning av eget kapital. Erhållna donationer redovisas till verkligt värde vid gåvotillfället.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Som huvudregel
skuldförs anslag vid beslutstillfället, medan villkorade anslag redovisas i takt med att villkoret uppfylls.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Bundet kapital utgörs
av Stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital), som inte är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av ändamålsbestämda
medel och övrigt eget kapital. Som ändamålsbestämda medel redovisas Chalmersstiftelsens gåvomedel som utgörs av villkorade erhållna
donationer. Övrigt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel och
årets resultat, vilket inkluderar såväl realiserade som orealiserade
vinster.
Redovisningsprinciperna i moderstiftelsen överensstämmer i övrigt
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.
NOT 2 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Chalmersstiftelsen
Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett
till ett värde om 86 (87) mnkr. Transaktioner till Chalmersstiftelsen
från koncernföretag har under året skett till ett värde om 43 (44) mnkr.
Av transaktioner från Chalmersstiftelsen utgör 84 (85) mnkr utbildnings- och forskningsbidrag.

NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH LEDNINGSFUNKTION
2018

Koncernen
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers
Ventures
Koncernen Chalmersfastigheter
SSPA Sweden AB
Summa

2017

Antal an
ställda

Andel
kvinnor %

Antal an
ställda

Andel
kvinnor %

7

43

7

43

3 092

39

3 066

38

14

71

18

72

20

50

17

59

35
94

46
22

35
96

49
24

3 262

39

3 239

38

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2018

2017

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

62
50

31
40

63
52

32
42

Chalmersstiftelsen
Styrelsen
Ledningen

11
1

27
0

11
1

27
–

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018

2017

Sociala
Löner och kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers
Ventures
Koncernen Chalmersfastigheter
SSPA Sweden AB
Summa

49 515

4 038
(1 538)
797 585
(321 472)
4 295
(1 723)
7 294
(2 514)
11 662
(3 749)
22 665
(7 866)

1 625 820

847 539
(338 862)

6 924
1 523 411
9 023
15 421
21 526

Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)

53 325

3 611
(1 448)
717 755
(260 492)
4 811
(1 800)
7 274
(2 818)
9 631
(3 051)
24 859
(6 798)

1 574 104

767 941
(276 407)

6 641
1 471 187
9 896
12 774
20 281

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning fördelar sig per intäktsslag enligt nedan.
2018

2017

Koncernen
Departementsmedel
Hyresintäkter
Övriga intäkter

1 739 000
115 798
2 072 081

1 726 000
107 810
1 965 942

Summa

3 926 879

3 799 752

NOT 4 ERHÅLLNA GÅVOR OCH DONATIONER

Chalmersstiftelsen
Chalmersstiftelsen har erhållit gåvor och donationer uppgående till 2,2
(4,7) mnkr. Av årets belopp har 2,2 mnkr intäktsförts som gåvor av kortvarig karaktär, varav 1 mnkr donerats av Sievert Larsson för riktade
stipendier och 0,6 mnkr av US Friends of Chalmers till stipendier för
amerikanska studenter att läsa vid Chalmers samt 0,3 mnkr har donerats
för att inrätta en staty för Chalmers och Sveriges första kvinnliga ingenjör
Vera Sandberg.

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter
och anställda
2018
Styrelsen och
vd (varav
rörliga
ersättningar)

2017
Styrelsen och
vd (varav
rörliga
Övriga
anställda ersättningar)

Övriga
anställda

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers
Ventures
Koncernen Chalmersfastigheter

1 600

19 926

1 570

18 711

SSPA Sweden AB

2 220

47 295

4 000

49 325

14 666

1 611 155

16 354

1 557 876

Summa

2 836

4 089

2 968

3 673

4 223

1 519 188

4 223

1 466 964

1 401

7 622

1 286

8 735

2 386

13 035

2 307

10 468

fortsättning »
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Till styrelsens ledamöter i dotterbolagen utgår arvode enligt årsstämmans
beslut som fastställs efter valberedningens riktlinjer. Till styrelsens
ledamöter i Chalmersstiftelsen utgår arvode enligt nomineringskommitténs förslag som beslutas vid konstituerande möte. Styrelseledamot med
anställning inom koncernen uppbär ej arvode för styrelseuppdrag.
Pensionsförmåner för vd i Chalmersstiftelsen motsvarar en premie
bestämd pension på 35 % av ordinarie lön. Anställningsavtalet för vd
innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under 18 månader, med avräkning mot ersättning från annan arbetsgivare. Avtal har träffats om en
ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Vd i dotterbolagen har avtalade ömsesidiga uppsägningstider om 3-6
månader. Vid uppsägning från bolagens sida utgår avgångsvederlag på
mellan 6-24 månader.
NOT 6 LEASING

Operationella leasingavtal
Leasing där företaget är leasetagare. Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal avseende inhyrda lokaler.
2018

Koncernen
Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Summa
Chalmersstiftelsen
Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Summa

Summa

2018

2017

Koncernen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

1347
238
77

1 278
787
2 422

Summa

1 662

4 487

Chalmersstiftelsen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

173
–

180
253

Summa

173

433

2018

2017

4 923
–
–
–

8 463
–
– 53
– 3 487

NOT 8 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

2017

211 235

202 786

214 355
697 888
596 748

211 668
737 068
408 788

1 508 991

1 357 524

1 320

1 331

1 338
2 575
486

1 343
3 743
648

4 399

5 734

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 923

4 923

Ingående avskrivningar
Omklassificering
Avyttringar
Årets avskrivningar

– 3 855
–
–
-366

– 5 045
1 538
18
– 366

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 4 221

– 3 855

702

1 068

Utgående redovisat restvärde

Leasing där företaget är leasegivare. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal avseende uthyrda
lokaler.

Koncernen
Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER

2018

2017

115 798

107 810

105 222
194 609
63 994

98 974
191 269
13 980

363 825

304 223

NOT 9 BYGGNADER OCH MARK
2018

2017

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttring

3 262 739
110 889
– 2 752

3 181 275
86 964
– 5 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 370 876

3 262 739

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

– 712 009
1 716
– 69 371

– 644 816
1 161
-68 354

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 779 664

– 712 009

Utgående redovisat restvärde

2 591 212

2 550 730

55 210

–

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

9 235
120

9 235
–

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

9 355

9 235

Varav redovisat värde på finansiellt
leasade tillgångar

Chalmersstiftelsen
Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

720

720

720
1 260
–

720
1 980
–

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 1 039
– 463

– 577
– 462

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 502

– 1 039

Summa

1 980

2 700

Utgående redovisat restvärde

7 853

8 196

4 445 853
7 853

4 251 896
8 196

Finansiella leasingavtal
Koncernen
Leasing där koncernen är leasetagare. Koncernen innehar ett finansiellt
leasingavtal som avser byggnader där det bokförda värdet uppgår till
55 210 (-). Periodens totala utbetalningar avseende finansiellt leasade
tillgångar uppgick till 1 100 (-). Det finansiella leasingavtalets räntekostnader för 2018 är 1 110 ( -) och avskrivningar 1 227 (-).

Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Chalmersstiftelsen

 astighetsvärden baseras på Newsecs värdering av fastighetsbeståndet
F
per 31 december. Den sammanvägda värdebedömningen baseras på marknadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt avkastningsberäkning.
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NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER

Skatt på årets resultat
2018

Koncernen
Ingående anskaffninsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 427 078
171 682
– 62 169
– 201

2017

2 250 984
231 791
– 64 704
9 007

2 536 390

2 427 078

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificering

– 1 764 047
61 236
– 142 923
201

– 1 688 347
63 349
– 137 511
– 1 538

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 845 533

– 1 764 047

690 857

663 031

Utgående redovisat restvärde

2018

2017

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Försäljningar/Utrangeringar
Omklassificering

1 713
–
–
– 201

1 552
353
– 192

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

1 512

1 713

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Omklassificering

– 515
– 302
–
201

– 463
– 244
192
–

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 616

– 515

896

1 198

Utgående redovisat värde
NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2018

2017

67 241
44 610
– 63 267

73 350
43 928
– 50 037

48 584

67 241

NOT 12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
2018

2017

Koncernen
Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Aktieutdelning
Ränteintäkter övriga
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång

2 538
229
3 127
36 903

– 813
–
4 896
208 322

Summa

42 797

212 405

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

– 40 989
– 54 867

– 41 204
– 32 850

Summa

– 95 856

– 74 054

Chalmersstiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång
Summa
Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

196
46 551
– 30 320

1 716
47 754
169 511

16 427

218 981

100
–

– 100
– 38

– 100

– 138

NOT 13 SKATTER

Koncernen
Årets skattekostnad har beräknats enligt gällande skattesats, 22 %. I
Koncernen redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skatte
kostnad, av bland annat årets förbrukade underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar. Värdering av uppskjutna skattefordringar och
-skulder har skett efter de skattesatser som förväntas gälla för den period
då tillgången realiseras eller skulden regleras. Bedömningen är att dessa
realiseras eller regleras 2021 eller senare utifrån skattesats 20,6 % utifrån
nya skatteregler om sänkt bolagsskatt som antagits 2018. Påverkan från
omvärdering enligt ny skattesats har redovisats över resultatet 2018.

2018

2017

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

– 624
– 10 724

– 954
– 17 287

Skatt på årets resultat

– 11 348

– 18 241

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
2018

2017

Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten
skatte skatteskuld
skatte skatteskuld
fordran
fordran

Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässiga
överavskrivningar
Övrigt

–
2 235

– 14 665
–

–
10 182

– 16 304
–

–
–

– 113 714
– 66

–
–

– 109 298
– 66

Summa

2 235

-128 445

10 182

– 125 668

Avstämning effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl. gällande skattesats
Effekt av att Stiftelsen ej är
skatteobjekt
Effekt av att Chalmers tekniska
högskola ej är skattesubjekt
Koncernmässig justering
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
poster
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
poster
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare års
redovisat resultat
Skatteeffekt av schablonintäkt
periodiseringsfond
Uppskjuten skatt
Fusion
Effekt av sänkt bolagsskatt
fr.o.m 2021
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

22 %

13,4 %

2018

2017

– 84 998
18 700

185 148
– 40 733

22 %

– 318

44 582

– 35 546
0

– 18 090
0

– 15 265

– 13 988

13 005

8 234

– 566

– 843

33

210

26

2 387

1
–
–

–9
– 56
65

8 587
–5

–
–

– 11 348

9,9 %

– 18 241

Chalmersstiftelsen
Skatt på årets resultat -21 (2) tkr. Chalmersstiftelsens ändamål är allmännyttigt, är därmed inskränkt skattskyldig och betalar skatt endast för
fastighetsinkomster.
NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde

202 100

202 100

Utgående bokfört värde

202 100

202 100

Dotter- och dotterföretag
RöstKapital- rättsAntal Bokfört
Eget
Årets andel andel
% andelar värde
%
kapital resultat

Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Professional
Education AB

603 237 – 74 057

100

100 150 000 145 100

2 712

– 416

100

100

400

Chalmers Ventures AB 168 989
IT-Universitetet i
Göteborg AB
95

29 951

100

100

100 56 020

0

100

100

Chalmersfastigheter AB 291 029

31 029

100

100

2 067

– 466

100

100

57 809

– 564

100

100 160 000 27 000

AB Chalmersska huset
SSPA Sweden AB
Summa

1 000

1 000

100

25 000 30 000
2 300
202 100
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NOT 17 AKTIER OCH AKTIERELATERADE PLACERINGAR

Dotter- och dotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
IT-Universitet i Göteborg AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA Sweden AB

Org. nr

Säte

556479-5598
556634-5996
559001-3941
556605-9704
556487-9764
556547-8996
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

2018

2017

Koncernen
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskott
Andel i årets resultat
Nedskrivning/Omklassificering
Övriga poster

78 157
200
6 000
8 539
– 6000
–

72 969
2
6 000
– 1 939
– 3 293
4 418

Utgående värde

86 896

78 157

Specifikation av andelar i intresseföretag

AstaZero AB
Johanneberg
Science Park AB
Lindholmen
Science Park AB
Sahlgrenska
Science Park AB
Swedish Electric
Transport
Laboratory AB
Johanneberg
Campusbo AB
Johanneberg
Campusbo KB
Flowtech
International AB

2017

1 267 490
700 597
– 876 507
– 49 547

1 288 504
871 766
– 1 035 638
142 858

Utgående marknadsvärde

1 042 033

1 267 490

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Chalmersstiftelsens kansli.

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Eget
kapital

2018

Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

RösträttsÅrets Kapitalresultat andel% andel%

Antal Bokfört
andelar
värde

87 980

147

39

39

38 670

52 252

2 763

– 7 589

40

49

1 000

1 045

8 534

– 8 967

16

42

150

4 454

– 4 541

23

25

500

–

40

953

86

104 189
1 633

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2018

2017

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Omklassificering
Årets investering
Årets försäljning
Aktieägartillskott
Värdeförändring

167 935
746
25 582
– 16 908
4 916
1 890

137 480
1 993
29 846
– 16 786
3 050
12 352

Utgående värde

184 161

167 935

Andra långfristiga värdepappersinnehav avser Chalmers Ventures koncernens innehav i onoterade bolag.
NOT 19 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
2018

2017

1 865

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde
Tillkommande fordringar
Amorteringar, avgående fordringar

820 703
30 000
– 2 935

795 627
30 000
– 4 924

250

1 566

Utgående bokfört värde

847 768

820 703

40

200

200

20

20

200

191

10 997

20

20

–

28 885

0

50

50

500

892

Summa

86 896

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut
2018.

NOT 20 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovation
Lån till Emils Kårhus AB
Övriga poster

14 355
–
1 400

14 355
52 361
–

Summa

15 755

66 716

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Intresseföretagens organisationsnummer och säte
AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB
Sahlgrenska Science Park AB
Swedish Electric Transport Laboratory AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Flowtech International AB

Långfristiga fordringar avser förlagslån till Chalmersfastigheter AB samt
kapitalandelslån till Chalmers Ventures AB

Org. nr

Säte

556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832
559155-5536
556658-6730
969704-9751
556377-5856

Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

2018

2017

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

438 730
53 026
771
53 803

406 001
54 881
541
60 261

Summa

546 330

521 684

766
236

513
232

1 002

745

Chalmersstiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

NOT 16 LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Omklassificering
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

1 878 640
–
244 360
– 76 539
– 15 615

1 654 314
– 2 074
706 779
– 508 240
27 861

Utgående marknadsvärde

2 030 846

1 878 640

NOT 22 KORTFRISTIGAPLACERINGAR

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Chalmersstiftelsens kansli.

Placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en
löptid kortare än ett år.
2018

2017

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets försäljning
Omklassificering
Värdeförändring

0
–
–
–

56 827
– 54 731
2 074
– 4 170

Utgående marknadsvärde

0

0

Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets försäljning
Omklassificering
Värdeförändring

0
–
–
–

51 780
– 49 684
2 074
– 4 170

Utgående marknadsvärde

0

0
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NOT 23 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

NOT 25 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att företaget betalar en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension. Den förmånsbestämda pensionen innebär att Chalmers dels betalar
en sparpremie som är försäkringstekniskt- och individuellt beräknad, dels
skuldför äldre förmånsbestämda åtaganden i egen balansräkning. Skuldberäkningen för åtagandet är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna innehåller ränteantagandet -0,6 %
år 2018 respektive -0,4 % år 2017.

Vid beräkning av nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar ger ett
högt ränteantagande en lägre pensionsskuld och ett lågt ränteantagande ger en högre pensionsskuld jämfört med nominellt värde. Ett
negativt ränteantagande ger en högre pensionsskuld.
2018

2017

Koncernen
Förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar
Avgår utnyttjade antastbara förmåner

1 032 302
46 176
– 36 256
– 240

1 057 233
12 470
– 37 401
–

Utgående marknadsvärde

1 041 982

1 032 302

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen

Summa

2018

2017

615 298

1 425 050

–

5 179

615 298

1 430 229

Under 2018 har långfristig skuld om 813 050 tkr med förfallotid 2019-12-31
omklassificerats till kortfristig skuld.
NOT 26 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA AB
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB

2 174 811
53 868
3 410
15 137
7 786
118 190

2 038 633
26 549
3 529
24 444
3 742
76 695

Summa

2 373 202

2 173 592

NOT 27 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 323 065
– 40 885

– 261 967
– 41 134

Summa

– 363 950

– 303 101

Årets pensionskostnader består av såväl förmånsbestämda som avgifts
bestämda pensionspremier.
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

2 514
221
– 232

2 470
261
– 217

Skuld vid årets utgång

2 503

2 514

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 1 443
– 100

– 1 309
– 100

Summa

– 1 543

– 1 409

NOT 24 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsättning enligt Avtal om lokala omställningsmedel innebär en årlig avsättning av 0,3% av lönesumman.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov hantera och planera omställningsåtgärder. Utnyttjad avsättning avser proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter som förankrats i lokal samverkan. Avsättning för ersättning till anställda
avser direktpensioner. Avsättning Övrigt avser kostnader för framtida
hämtning av producerat kärnavfall, återställande av lokal samt marknadsvärdering av lån.
Lokala
omställ Ersättn.
till
ningsmedel anställda

Koncernen
Förfallotidpunkt 1 – 5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Övrigt

Totalt

2018

2017

Chalmersstiftelsen
Anknutna stiftelser
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Stiftelsen Chalmers Innovation
Övriga poster

297 708
39 695
32 395
1 789

305 801
42 080
35 162
2 829

Summa

371 587

385 872

NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2018

2017

Koncernen
Skuld till finansiärer
Oförbrukade bidrag anläggningar
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster

1 110 649
123 673
183 316
10 889
44 540
149 619

995 907
121 096
170 870
14 968
43 402
145 589

Summa

1 622 686

1 491 832

698
516
233

564
460
440

1 447

1 464

Chalmersstiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
Ställda säkerheter exkl. till nedan angivna
Fastighetsinteckningar
Bankgaranti
Säkerheter ställda till förmån för
koncernföretag
Pantsättning av depå för lån
Chalmersfastigheter AB
Summa ställda säkerheter

Koncernen
Ingående avsättning 2017-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden

13 934
4 981

1 044
298

551
6 942

15 529
12 221

– 3 785

– 163

– 551

– 4 499

Utgående avsättning 2017-12-31

15 130

1 179

6 942

23 251

Ingående avsättning 2018-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden

15 130
4 658

1 179
314

6 942
12 380

23 251
17 352

– 2 087

– 187

450

Utgående avsättning 2018-12-31

17 701

1 306

19 772

2018

2017

1 413 050
4 149

1 483 050
4 159

1 724 369

1 571 558

3 141 568

3 058 767

20 343

20 072

2 599

–

– 1 824

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt
Eventualförpliktelser till förmån
för koncernföretag
Borgensåtagande för Chalmers tekniska
högskola AB
Eventualförpliktelser till förmån för
intresseföretag
Borgensåtagande för AstaZero AB

100 542

100 542

38 779

Summa eventualförpliktelser

123 484

120 614

fortsättning »
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Pantsättning av depå för lån till Chalmersfastigheter
Chalmersstiftelsen har värdepappersdepå i Swedbank i pant för lån till
Chalmersfastigheter. Lånet uppgår till 813 050 tkr per 2018-12-31.
Borgensåtagande för Chalmers tekniska högskola AB
Borgensåtagande för Chalmers tekniska högskola AB gentemot Kärn
avfallsfonden avseende kostnader utöver erlagd kärnavfallsavgift upp till
och med finansieringsbeloppet 2 599 tkr.
Borgensåtagande för intresseföretag AstaZero AB
Chalmersstiftelsen har ett borgensåtagande i Nordiska investerings
banken avseende lån för AstaZero AB. Lånet uppgår till 216 667 tkr
per 2018-12-31. Chalmersstiftelsens indirekta ägarandel via Chalmers AB
är 38,7 %.
Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag
Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intressebolag Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB och
Sahlgrenska Science Park AB att årligen lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr respektive 3 000 tkr respektive 1 000 tkr.
Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag
Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer
Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik, 857209-5951. Kopplat till detta samarbete finns ett finansieringsåtagande. Detta åtagande är löpande och utvärderas var femte år.
2018

2017

Chalmersstiftelsen
Säkerheter ställda till förmån för
koncernföretag
Pantsättning av depå för lån till
Chalmersfastigheter AB

1 724 369

1 571 558

Summa ställda säkerheter

1 724 369

1 571 558

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Eventualförpliktelser för koncernföretag
Borgensåtagande gentemot Försäkrings
bolaget PRI Pensionsgaranti ömsesidigt
– avseende Chalmersfastigheter AB:s
pensionsåtagande
– avseende Chalmers tekniska högskola
AB:s pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av
Riksgäldens borgen för pensionsåtagande
Borgensåtagande för finansieringsbelopp
för Chalmers tekniska högskola AB
gentemot Kärnavfallsfonden
Borgensåtagande för lån till Chalmers
fastigheter AB
Borgensåtagande för lån till AstaZero AB

612 000
100 542

612 000
100 542

Summa eventualförpliktelser

1 753 748

1 741 107

50

50

12 072

11 922

1 002 613

989 221

23 872

27 372

2 599

NOT 30 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
2018

2017

25 208

– 17 209

27 842
– 8 539
– 123

– 205 626
813
– 3 655

Summa

44 388

– 225 677

Chalmersstiftelsen
Marknadsvärdering finansiella
anläggniningstillgång.
Förändring avsättningar
Övriga poster

65 162
– 11
–

– 166 550
64
2

Summa

65 151

– 166 484

Koncernen
Förändring avsättningar
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgång.
Andel i intressebolags resultat
Övriga poster

NOT 31 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernen
Inga väsentliga händelser.
Chalmersstiftelsen
Inga väsentliga händelser.
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2018.
Göteborg den 27 februari 2019

Stefan Johnsson

Christel Armstrong Darvik

Ordförande

Vice ordförande

Marianne Stenius

Per-Olof Arnäs

Stefan Bengtsson

Nicolas Hassbjer

Olle Larkö

Johan Malmquist

Helene Odenjung

M Johan Widerberg

Daniel Langkilde

Fredrik Sanell
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2019.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
org.nr 855100-5799
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2018. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 73 – 92
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information utöver årsredovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. På sidorna
55 – 68 återfinns årsredovisning för Chalmers tekniska högskola AB,
för vilken separat revisionsberättelse avgivits.
På sidorna 1 – 40 och 96 – 97 återfinns annan information i form av
”Chalmers årsberättelse 2018”, ”Väsentliga uppgifter” och ”Chalmers i siffror”. Det är styrelsen och verkställande direktören i Chalmers tekniska högskola AB som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig
heter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo
visningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tid
punkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola för år 2018.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse
lagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det
finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 27 februari 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Ulrika Ramsvik

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor

VÄSENTLIGA UPPGIFTER
OCH CHALMERS I SIFFROR
2018
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SIDAN 96

Väsentliga uppgifter
Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.
2018

Utbildning och forskning
Antal helårsstudenter 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsstudent (tkr) 8
Antal helårsprestationer 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsprestation (tkr) 8
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
andel kvinnor
andel män
Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander 2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare 7)
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
kvinnor
män
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
kvinnor
män
Antal doktorsexamina
andel kvinnor
andel män
Antal licentiatexamina
andel kvinnor
andel män
Antal refereegranskade vetenskapliga artiklar 5
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr) 5

2017

2016

2015

2014

8 828
32 %
68 %
112
7 827
33 %
67 %
126
587
25 %
75 %
226
33 %
67 %
966
32 %
68 %
803
33 %
67 %
–
2,6 år
2,6 år
2,7 år
4,2 år
4,2 år
4,2 år
169
36 %
64 %
159
25 %
75 %
(2 114)
(1 326)

8 937
32 %
68 %
108
7 890
32 %
68 %
122
565
25 %
75 %
191
32 %
68 %
1 111
30 %
70 %
784
34 %
66 %
–
2,7 år
2,7 år
2,7 år
4,2 år
4,3 år
4,1 år
139
28 %
72 %
132
33 %
67 %
1 975
1 345

8 952
32 %
68 %
110
8 162
32 %
68 %
120
483
24 %
76 %
201
28 %
72 %
1 137
30 %
70 %
776
32 %
68 %
–
2,6 år
2,6 år
2,6 år
4,1 år
4,2 år
4,1 år
204
28 %
72 %
152
29 %
71 %
1 930
1 429

9 107
31 %
69 %
100
8 045
32 %
68 %
113
413
25 %
75 %
230
28 %
72 %
1 162
31 %
69 %
814
32 %
68 %
–
2,6 år
2,7 år
2,6 år
4,1 år
4,1 år
4,1 år
167
32 %
68 %
139
34 %
66 %
1 867
1 285

9 105
31 %
69 %
95
6 680 6
31 %
69 %
130 6
313
26 %
74 %
187
34 %
66 %
1 140
31 %
69 %
828
34 %
66 %
–
2,5 år
2,6 år
2,4 år
4,1 år
4,1 år
4,1 år
171
29 %
71 %
178
27 %
73 %
1 757
1 369

Personal (årsarbetare 7)
Antal anställda
andel kvinnor
andel män
Medelantalet anställda (heltidstjänster)
andel kvinnor
andel män
Antal lärare 3 totalt
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare 3
andel kvinnor
andel män
Antal professorer
andel kvinnor
andel män

2 999
38 %
62 %
3 092
39 %
61 %
664
22 %
78 %
602
22 %
78 %
195
17 %
83 %

2 955
38 %
62 %
3 066
38 %
62 %
689
22 %
78 %
623
23 %
77 %
195
14 %
86 %

2 935
36 %
64 %
3 076
37 %
63 %
707
21 %
79 %
634
21 %
79 %
193
13 %
87 %

2 938
36 %
64 %
2 992
37 %
63 %
702
21 %
79 %
629
21 %
79 %
189
12 %
88 %

2 928
37 %
63 %
2 889
37 %
63 %
741
20 %
80 %
662
21 %
79 %
189
11 %
89 %

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)
andel av justerade totala kostnader
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets resultat

3 802
1 019
83 %
17 %
2 783
32 %
68 %
3 876
62 %
12 %
1 980
12 %
3 848
1 111
-74
453

3 695
1 034
83 %
17 %
2 661
33 %
67 %
3 693
61 %
12 %
1 838
12 %
3 452
996
2
527

3 611
1 027
83 %
17 %
2 584
33 %
67 %
3 811
62 %
12 %
1 820
12 %
3 513
951
– 200
525

3 597
1 061
84 %
16 %
2 536
33 %
67 %
3 375
59 %
13 %
1 702
13 %
3 403
911
223
725

3 411
973
85 %
15 %
2 438
34 %
66 %
3 320
58 %
14 %
1 883

1

Exkl uppdragsutbildning, beställd utbildning samt studieavgiftsskyldiga studenter.
Antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under höstterminen.
Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
4 Från år 2015 enl. SUHF:s rekommendation 2014:1.
5 Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2018 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir komplett under början av år 2019.
6 Antalet helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning, där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
7 Å rsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänstledigheter längre än 1 månad, redovisas från 2015.
8 Kostnad per helårsstudent och kostnad per helårsprestation kan inte summeras, båda innehåller totala kostnader.
2
3

3 317
911
91
502
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Chalmers i siffror – 10 år

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

727
1 542
1 342
286

633
1 602
1 437
374

667
1 623
1 521
316

676
1 685
1 490
358

714
1 737
1 277 3
378

757
1 764
1 551
388

741
1 772
1 590
369

633
1 662
1 532
357

642
1 721
1 524
281

711
1 667
1 443
262

Civilingenjörs- och arkitektutbildning
Nybörjare årskurs ett grundnivå
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Examina på internationella masterprogram 60 p

1 476
3 389
3 124
845
–

1 369
3 356
3 117
775
1

1 356
3 405
3 250
707
–

1 296
3 499
3 269
765
6

1 327
3 508
2 673 3
800
4

1 459
3 379
3 073
750
4

1 418
3 181
2 912
699
5

1 178
3 116
2 894
727
16

1 123
3 295
3 062
727
22

1 193
3 512
3 249
657
56

Masterutbildning 1
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
Helårsstudenter 2
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 2
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt civilingenjörs-/arkitektexamen

1 677
2 805
587
2 452
530
1 349
801

1 880
2 807
565
2 360
491
1 335
757

1 817
2 801
483
2 388
437
1 238
673

1 746
2 692
413
2 254
378
1 156
649

1 690
2 632
313
1 865 3
211 3
1 193
751

1 615
2 530
243
2 174
215
1 202
723

1 371
2 461
185
2 214
157
1 134
639

1 366
2 776
67
2 366
50
1 199
636

1 501
3 153
–
2 649
–
1 088
562

1 723
3 001
–
2 394
–
657
311

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 092
909

1 172
976

1 123
1 003

1 231
1 032

1 228
865 3

1 272
1 040

1 151
1 020

1 192
1 006

1 272
1 084

1 484
1 193

966
226
328
169
159

1 111
191
271
139
132

1 137
201
356
204
152

1 162
230
306
167
139

1 140
187
349
171
178

1 162
172
334
163
171

1 150
211
324
172
152

1 147
232
304
138
166

1 127
240
243
121
122

1 015
253
231
128
103

Personal (årsarbetare) 5
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 068
931

2 032
923

2 020
915

2 061
877

2 073
855

2 012
826

1 962
782

1 866
784

1 751
742

1 590
702

Totalt

2 999

2 955

2 935

2 938

2 928

2 838

2 744

2 650

2 493

2 292

Ekonomi
Intäkter (inklusive finansiella, mnkr)
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel

1 019
2 783
1 886

1 034
2 661
1 793

1 027
2 584
1 727

1 061
2 536
1 695

973
2 438
1 604

901
2 338
1 553

861
2 312
1 535

889
2 139
1 457

875
1 926
1 313

911
1 760
1 239

Forskarutbildning
Forskarstuderande 4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

Intäkter totalt

3 802

3 695

3 611

3 597

3 411

3 239

3 173

3 028

2 801

2 671

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 158

1 147

1 141

1 148

1 088

1 031

1 010

972

907

885

– 74

2

– 200

223

91

– 46

32

–10

121

130

62
12
22
3
1

61
12
22
3
2

62
12
22
3
1

59
13
24
3
1

58
14
23
3
2

61
13
22
3
1

59
13
22
4
2

59
14
21
4
2

56
15
23
4
2

57
14
23
4
2

Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%)
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)
1

 vslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
A
E xklusive avgiftsskyldiga studenter.
helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning, där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
4 A ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under höstterminen.
5 Å rsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänstledigheter längre än 1 månad, vilket redovisas från år 2015.
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Denna rapport innefattar på sidorna 1–40 ”Chalmers årsberättelse 2018”, på sid 96 ”Väsentliga uppgifter”
samt på sid 97 ”Chalmers i siffror”. Denna information är upprättad bland annat i syfte att uppfylla Chalmers
redovisningskrav enligt avtal med Staten. För innehållet i dessa delar ansvarar styrelse och vd för Chalmers
tekniska högskola AB. Rapporten innehåller även av årsredovisningslagen reglerade årsredovisningar för
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (sid 73–94) respektive Chalmers tekniska högskola AB (sid 55–70)
samt för det senare även hållbarhetsrapport (sid 42–52). Uppgifter om exempelvis personal och jämställdhet
som tidigare funnits i Chalmers årsberättelse återfinns i och med årets upplaga i hållbarhetsrapporten.
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Omslag: Innanmätet i Chalmers kryostat – ett avancerat kylaggregat som kyler supraledande kretsar till 0,015 grader över den absoluta
nollpunkten. Kretsarna ska fungera som kvantbitar och har en avgörande roll i arbetet med att utveckla en kvantdator med långt större
beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. Chalmers fick en nyckelroll när Wallenbergcentret för kvantteknologi sjösattes i slutet
av 2017 och under 2018 har arbetet växlats upp i och med att man blivit en part i det europeiska flaggskeppsprojektet Open Super
Q (An Open Superconducting Quantum Computer).
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