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Viktigt under 2001
Chalmers invald i Alliance for Global Sustainability, AGS
Ännu en kungaprofessur inom miljöområdet
Samtliga miljöprofessurer tillsatta
Informationsteknik – ny civilingenjörsutbildning
IT-universitetet – ny nätverksorganisation för utbildning och forskning
Ökat antal helårsstudenter och helårsprestationer
Chalmers invalt i Unitech – internationellt studerandeutbyte
Hög examination av doktorer
Ny nationell forskarskola i materialvetenskap
Forskningsgrupper inom biovetenskap gör framsteg
Utmärkelser och forskningsstöd till
framstående unga forskningsledare
Fraunhoferinstitutet etablerar gemensamt
centrum för industrimatematik vid Chalmers
Forskningsavtal med General Motors
MC2 invigt med stort internationellt symposium
Nya kårhuset invigt
Margot Wallström hedersdoktor
Ny högskoleförberedande utbildning i Angered
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Chalmers målsättning är att vara ett tekniskt universitet med en internationellt ledande position
inom lärande och forskning. De som utbildats hos
oss skall vara internationellt eftertraktade. För att
åstadkomma detta måste vi utveckla internationellt uppmärksammade former för lärande som
leder till goda kvalifikationer och dessutom förbereder för ett livslångt lärande. Vår forskning måste vara av synnerligen god internationell kvalitet.
Inom ett antal områden måste vi också ha forskare som är i den absoluta frontlinjen. Chalmers
långa tradition av effektivt och innovativt utnyttjande av forskningsresultaten blir allt mer väsentligt, inte minst för utvecklingen av ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
I en summering av 2001 går det inte att undvika att beröra den fruktansvärda terrorattack, som
skedde i USA den 11 september. Denna händelse
har påverkat oss alla och världen kommer inte att
bli sig lik igen. Villkoren för att upprätthålla ett öppet samhälle har drastiskt ändrats. Som universitet
är Chalmers en självklar förespråkare för en öppen
och gränslös värld. Vår forskning har alltid varit
internationell och forskningens riktmärke har alltid varit den internationella forskningsfronten.
I och med att de problem som studeras blir alltmer
komplexa blir också samverkan mellan forskargrupper i olika länder helt nödvändig. Även grundutbildningen blir mer internationell och vid Chalmers tar vi varje år emot ca 400 utländska studen-

mer att leda till att studenterna lättare skall kun-

Rektor
summerar

na byta utbildningsort och ta med sig sina studie-

Millenniets andra år har gått till ända och det är

prestationer. Där är vi själva djupt involverade.

åter tid för summering och reflektion. Har arbetet

Internationella erkännanden

under året lett oss närmare våra mål ? Jag hoppas

Chalmers internationella strävanden har tydligt

att denna årsredovisning skall ge en inblick i att så

märkts även på andra sätt under 2001. Chalmers

är fallet. Vi har högt ställda ambitioner och vi har

har under året blivit medlem i två förnäma inter-

lyckats bra i många avseenden. Vi får dock aldrig

nationella nätverk, dels i UNITECH International,

slå oss till ro. Utmaningarna och problemen

ter från mer än 50 olika länder. Våra internationella masterprogram spelar en viktig roll för att attrahera duktiga studenter och de är en bra inkörsport till forskarutbildningen. Inom Europa sker nu
en samordning av utbildningssystemen vilket kom-

och dels i Alliance for Global Sustainability, AGS.
Inom UNITECH International samarbetar åtta
framstående tekniska universitet och ett tjugotal

kommer ständigt att förnyas. Jag ser med
tillfredställelse tillbaka på år 2001. Chalmers alla

internationella företag för att skapa ett strukture-

anställda, studenter, alumner och våra många

rat studentutbyte med praktik i medlemsföretagen,

vänner i samhället är förstås de som gör att

anpassat till utbildningen under utbytesperioden.

Chalmers är starkt och framgångsrikt. Ett stort tack

Programmet vänder sig till alla civilingenjörs-

till er alla för en engagerad och gedigen insats för

studenter som under fjärde året vill ha en kombi-

Chalmers utveckling år 2001 !

nation av teknik och management / ekonomi.
Chalmers blev i september invalt i detta nätverk
som första nordiska tekniska universitet.
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AGS är en allians av universitet i världsklass där

Sviktande konjunkturer

Chalmers valdes in som fjärde medlem i maj 2001.

Vi har under året tyvärr sett en fortsatt och mar-

De övriga är Massachusetts University of Techno-

kant nedgång på världens börser. Det mesta har

logy (MIT), Boston; Swiss Federal Institute of Tech-

pekat nedåt och för första gången på många decen-

nology (ETH), Zürich samt University of Tokyo.

nier har världens största ekonomier samtidigt va-

Chalmers har inbjudits att delta tack vare fram-

rit på väg utför i konjunkturen. Detta har förstås

gångsrik miljöforskning. Vi ser här ett av resulta-

påverkat Chalmers, framförallt genom att de me-

ten av de 100 miljoner kronor som Chalmers stif-

del Chalmers stiftelse kan satsa i förnyelsen av

telse satsat på miljöforskningen vid Chalmers. AGS

Chalmers minskar. Omprioriteringar av tidigare

samarbetar med företag och organisationer i hela

planerade stiftelseprojekt har därför gjorts. Paral-

världen för att tillsammans stödja och utveckla

lellt med detta har vi under året arbetat med att

forskning för en uthållig utveckling i ett globalt

minska våra kostnader. Det handlar främst om en

perspektiv. AGS skapades 1994 och har som mål att

okritisk utbyggnad av administrativa rutiner, en

lösa miljöproblem över gränserna och att initiera

alltför splittrad IT-infrastruktur samt accelereran-

forskning som inte kan åstadkommas genom finan-

de lokalkostnader. Det senare beror bl a på struk-

siering på nationell nivå. Starkt engagemang från

turella problem inom lokalområdet för universitet

industrin är en nyckel till AGS framgång.

och högskolor.
Vi satsar också på att mer systematiskt stärka
våra relationer till finansiärer och intressenter för
att få större och stabilare intäkter. Arbetet med att
reducera kostnader har för många varit smärtsamt
och många har arbetat hårt med dessa frågor. Även
om vi ännu ej nått målet fullt ut, så har vi kommit
en bra bit på väg.

Stark forskning
Chalmers forskning är stark, inom vissa områden
mycket stark och i absolut världsklass. Forskningen har också uppmärksammats mycket i media och
våra forskare har hörts och synts. Detta är mycket
viktigt. Om vi skall kunna vara med och driva kunskapsutveckling i ett samhälle måste vi också våga
driva opinionsbildning, våga ta ställning och ge
information. Om vi inte deltar i samhällsdebatten
Förutom dessa två universitetsnätverk har

med vår kunskap så blir istället fältet öppet för vem

Chalmers, som första högskola i Europa, tecknat

som helst utan sakkunskap att bilda opinion. Chal-

ett samarbetsavtal med General Motors för ökad

mers vill vara med i den pågående kunskapsdriv-

forskningssamverkan. De aktuella områdena är

na samhällsförändringen.

säkerhet, miljö och interaktion mellan människa

Forskningen har också uppmärksammats på

och maskin. Chalmers har redan ett gott samarbe-

många andra sätt. I den satsning på morgondagens

te med Saab Automobile och detta avtal kommer

forskningsledare som Stiftelsen för Strategisk

att ytterligare underlätta samverkan mellan fors-

Forskning gjort gick 5 av totalt 20 anslag till Chal-

kare på Chalmers och GM. Jag är också övertygad

mers forskare. I årets utdelning från ämnesrådet

om att detta leder till att Chalmers forskning får

för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskaps-

ökad uppmärksamhet internationellt.

rådet fick Chalmers-forskare dela på nästan 60 mkr

Ännu en indikation på Chalmers internatio-

vilket i förhållande till vår storlek är mycket bra.

nella styrka är det nyligen bildade institutet Fraun-

Av dessa pengar gick hela 26 mkr till våra fysiker.

hofer-Chalmers Research Center for Industrial
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Mathematics. När det välrenommerade tyska

Grundutbildningen – vår viktiga bas

Fraunhofersällskapet för första gången söker efter

Grundutbildningen är basen för all verksamhet vid

en partner i det akademiska Europa föll valet på

Chalmers och 2001 har inneburit ett fortsatt fokus

Sektionen för matematik vid Chalmers. Det under

på utvecklingen av grundutbildningen. Trots en

året nybildade institutet skall ägna sig åt tillämpad

stor nedgång i antalet sökande till högre utbildning

matematik för industrin.

klarade vi oss relativt bra 2001. I förhållande till

övriga naturvetenskapliga och tekniska utbildning-

lan har tydligt markerat Chalmers ambitioner

ar i landet, hade Chalmers ett bra söktryck. Även

inom fortbildningsområdet och även om lågkon-

om utbildningarna är attraktiva är det uppenbart

junkturen har inneburit ökade svårigheter att säl-

att både innehåll och undervisningsformer behö-

ja utbildningar till näringslivet, så står Chalmers

ver utvecklas så att vi även i framtiden kan erbju-

idag bättre rustat för insatser inom fortbildning-

da en attraktiv och uppskattad utbildning. Detta

sområdet än någonsin tidigare.

Rektor summerar

förhållande har också föranlett Chalmers stiftelse
att, med början 2001, göra en femårig strategisk

Satsning på ökad jämställdhet

satsning på utveckling och förnyelse av grundut-

Jämställdhetsarbetet har också under detta år stått

bildningen. Totalt satsas 50 mkr. Baserat på en om-

i fokus och vi har omprövat delar av hur vi arbe-

fattande analys av Chalmers behov utlystes pro-

tar för att uppnå ökad jämställdhet. Avsikten har

jektmedel i början av 2001 för fyra särskilt angeläg-

varit att fördjupa vårt tänkande i dessa frågor samt

na områden. Efter ett grundligt bedömningsarbe-

att initiera en process där jämställdhets- och genus-

te togs beslut om att finansiera projekt i första om-

aspekter ses som en naturlig del i ett kontinuerligt

gången med 13 mkr.

förändrings- och utvecklingsarbete. Jag hoppas att

Hösten 2001 startades också ett nytt civilingen-

det jämställdhetsarbete som vi inlett kommer att

jörsprogram på Chalmers, ett program i informa-

bli en hävstång för att ompröva de normer, värde-

tionsteknik. Programmet riktar sig till studenter

ringar och ideal som präglar delar av Chalmers

som vill arbeta med att utveckla morgondagens

kultur, från studentliv till forskning. Jag är också

mjukvaruapplikationer och ta ansvar för deras

övertygad om att den kritiska debatt som pågått

användbarhet, säkerhet och pålitlighet samt få en

under 2001 på sikt kommer att bidra till att skapa

helhetssyn inom ett av framtidens snabbast växan-

varaktiga och uthålliga förändringar som leder till

de kompetensområden. Trots den turbulens som

en ökad jämställdhet.

rådde inom IT-området under 2001 attraherade
programmet många studenter och även en förhål-

Ett nytt landmärke

landevis stor andel kvinnor.

Slutligen har vi under året invigt ett nytt, efterlängtat, kårhus med bland annat en stor hörsal. Projek-

IT-universitetet

tet, som pågått under lång tid och där många varit

Under 2001 har också Göteborgs nya IT- universi-

involverade, har därmed bytt fas. Som följd av ett

tet startat. Genom att skapa ett internationellt cen-

hängivet arbete och engagemang från många, inte

trum för utbildning och forskning inom informa-

minst från ett stort antal studenter och alumner,

tionsteknologiområdet vill Chalmers och Göte-

kunde vi i september inviga detta fantastiska hus

borgs universitet bidra till att ge Göteborg och

som fått stor uppmärksamhet. Det har belönats

Västsverige en ledande roll i denna utveckling. IT-

med Kasper Sahlinpriset, som är det finaste inom

universitetets första utbildningar startade hösten

svensk arkitektur. Det går till en byggnad, men na-

2001 med fem program, vardera omfattande 60

turligtvis sprids mycket glans över arkitekterna,

poäng. De vänder sig till studenter och yrkesverk-

Gert Wingårdh och Jonas Edblad som båda är

samma med tidigare högskolestudier omfattande

chalmerister.

minst 100 poäng. Även dessa utbildningar attraherade många studenter.

Nu inleds en ny fas då byggnaden skall användas och komma framförallt studenter, men även
anställda och en bred allmänhet till del. För studen-

Dynamik på Chalmers Lindholmen

terna kommer kårhuset givetvis att erbjuda goda

Chalmers Lindholmen har fortsatt att utvecklas

möjligheter till både traditionella och nya aktivi-

under året och teknikparken där börjar ta form. Jag

teter samtidigt som Chalmers får ett nytt fönster ut

ser med spänning fram mot de kommande åren då

mot Göteborg och allmänheten. Chalmers skall

Göteborg får ett kunskapscentrum med en ännu

vara öppet mot omvärlden och den nya entré vi nu

tydligare framtidsinriktad IT -profil, som växer

fått, med dess möjligheter till arrangemang av al-

fram på det gamla varvsområdet. Chalmers Lind-

lehanda slag, skapar helt nya förutsättningar. Låt

holmen har under året arbetat intensivt med att

oss tillsammans ta vara på detta.

stärka Chalmers inom flera områden. Samverkan
med gymnasieskolan och etableringen av ett utö-

Jan-Eric Sundgren

kat basår lokaliserat till Angeredsgymnasiet är

rektor

några insatser som gjorts för att bredda rekryteringen av studenter. Insatserna via Industrihögsko5

Chalmers Studentkårs syn
på Chalmers
verksamhetsår
2001

Chalmers har haft ett ekonomiskt tungt år. För-

Chalmers jobbar kontinuerligt med att skapa

sämrad intäktssituation, kostnadsökningar (bl a

nya möjligheter att studera utanför Sverige – en

ökande lokalhyror) och nedskurna stiftelsebidrag

uppskattad möjlighet till internationalisering. Uni-

tvingar Chalmers till påtagliga besparingsåtgärder,

versitet och utbyten väljs med stor omsorg, och

även inom utbildningsområdet. Detta har medfört

hänsyn tas till såväl studenternas personliga ut-

att även ersättningarna och bidragen till Student-

veckling som kvaliteten på kurserna.

kåren ses över och att olika finansieringsfrågor
kräver längre utredningstid. Vi ser alltså en mer
osäker planeringssituation för Studentkåren och
tyvärr kommer den troligen att bestå även nästa
verksamhetsår.

Studentkårens
ordförande 2001-2002,
Johan Andersson.

Studenternas boende blev 2001 en mediafråga p g a
akut brist på bostäder. Chalmers har gett Studentkåren sitt stöd både i media och i diskussionerna
med Göteborgs politiker. Chalmers delar vår syn

Organisation och ledarskap

att om vi inte kan erbjuda studentbostäder kom-

Chalmers organisation för att administrera utbild-

mer studenterna inte att välja Chalmers och Göte-

ningsprogrammen skapar spänning mellan de ge-

borg som lärosäte och utbildningsort.

nomförande institutionerna/sektionerna och de

När det gäller mottagning av nya studenter har

ansvariga för utbildningsprogrammen, som inte på

Studentkåren även här fått ett aktivt stöd. Att

ett tillräckligt effektivt och oberoende sätt kan stäl-

kommunikationen mellan Studentkåren och hög-

la krav på förändring och utveckling som vi önskar.

skolan är så öppen, skapar en homogen och harmo-

Studentkåren har framfört synpunkter på köp/

nisk högskolemiljö med gott samförstånd om am-

säljförfarande av kurser, liksom på sättet att utse

bitionerna. Utbildningar i samband med mottag-

och ge mandat till ansvariga chefer. Ansvarsförhål-

ningen har lett till positiva resultat, vilket i sin tur

landen och ledarskap bör göras tydligare och mer

lett till att vi nu har en god mottagningsverksam-

omsorg bör läggas på att söka chefer med männis-

het som bedrivs med en sund attityd.

kokännedom, ekonomiska färdigheter och sakkun-

Jämställdhetsdebatten drog igång på allvar för

skap inom relevanta ämnesområden. En god fors-

ett par år sedan. Vi har idag kommit en bra bit på

kare eller föreläsare är inte per automatik en bra

väg i jämställdhetsarbetet och är mycket angeläg-

chef. Vi tycker att Chalmers borde ta vara på hög-

na om att det får fortsätta. Dock finns en tendens

skolans stora kunskap i chefs- och ledarskapsfrå-

att vi angriper ”symptomen” istället för att söka

gor och använda den i den egna organisationen.

själva ”sjukdomen” och den underliggande orsa-

Utbildningsfrågor
Chalmers pedagogiska satsning på grundutbildningen, som görs trots de ekonomiska begränsningarna, är ett mycket bra och glädjande initiativ.
Det är ett komplicerat utvecklingsprogram som
kommer att kräva tålamod och mycket arbete om
det skall lyckas. Studenternas medverkan i delprojekten är central. Det är deras resultat i utbildningen som i slutändan kommer att avgöra om programmet blivit framgångsrikt eller inte.
Utbildningsstrukturens framtida utseende har

ken och botar den. Det behövs mer utbildning för
dem som har möjlighet och skyldighet att påverka
jämställdhetssituationen på Chalmers. Det är viktigt att jämställdheten tillämpas på organisationen,
inte individerna, för att varaktiga resultat ska uppnås. Ett steg i rätt riktning är den kommande enkät som ska kartlägga om sexuella trakasserier
förekommer bland studenter, doktorander och anställda. Förhoppningsvis kommer den att underlätta jämställdhetsarbetet i framtiden.

Nya kårhuset klart !

de senaste åren varit en källa till många nyttiga

Självklart måste vi också nämna att vårt nya kår-

diskussioner på högskolan. Under 2001 har fokus

hus blev färdigt under året. Med sina 10 000 m 2 ger

legat på den så kallade Bologna-processen. Denna

det gränslösa möjligheter för chalmeristerna att

måste dock samordnas med tidigare identifierade

umgås, utvecklas och engagera sig. Jag vill tacka

behov, såsom ökad flexibilitet och individualisering

alla Chalmers alumner och bidragsgivare för ett

för studenterna. Det är bra att Chalmers vill opti-

ovärderligt stöd och engagemang som har varit en

mera sina utbildningar ur ett internationellt per-

förutsättning för förverkligandet av detta fleråriga

spektiv, men för att högskolan i framtiden skall ha

projekt.

en attraktiv utbildningsstruktur vill vi också att
våra synpunkter på inre flexibilitet utvecklas.
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Studiesociala frågor och jämställdhet

◆

Ekonomiskt resultat
Resultatet för Chalmers, inklusive Chalmers Lindholmen högskola, uppgår efter finansiella poster

Fokus på resultat

till –58 (– 83) mkr, uppgifter inom parentes avser år
2000. Det negativa resultatet motsvarar 3 % av

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

omsättningen. Rörelseresultatet uppgår till – 59

Verksamhetsresultat (antal)

2001

2000

1999

1998

(– 74) mkr. I rörelseresultatet ingår avskrivnings-

Grundutbildningen examina

1 383

1 346

1294

1286

kostnader om 67 mkr som i balansräkningen täcks

Forskarutbildningen
Doktorsexamina
Licentiatexamina

115
140

94
149

104
133

98
111

1 650
900

1 750
1 000

1650
900

1700
765

av det aktieägartillskott vilket erhållits till följd av

Vetenskapliga artiklar
Referee-granskade
Övriga artiklar

ändrade redovisningsprinciper. Driftresultatet,
rörelseresultatet exklusive avskrivningskostnader
som täcks av aktieägartillskottet ovan, uppgår därmed till 8 mkr. Detta är något bättre än Chalmers

Rörelseintäkter (mkr)

resultatmål. Till en del beror detta på att vidtagna

Utbildningsdepartementsmedel
Övr statliga bidrag och uppdrag

892
343

836
341

817
349

811
323

resultatförbättrande åtgärder har fått avsedd

Bidrag/uppdrag från företag mfl

169

160

163

157

effekt.

Offentliga stiftelsebidrag

140

130

92

71

36

36

35

32

253

259

237

130

EU-bidrag

Finansnettot uppgår till 1 (– 9) mkr, vilket är en

Stiftelsen Chalmers

förbättring med 10 mkr jämfört med föregående år.

Övrigt

Förbättringen beror på ökade ränteintäkter på

Summa

111

115

151

154

1 944

1 877

1 844

1 678

grund av högre genomsnittlig likviditet.
Rörelsekostnader (mkr)

Rörelseintäkter

Personalkostnader

1 077

1 097

1 007

914

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret

Lokalkostnader

341

279

261

255

uppgått till 1 944 (1877) mkr, vilket är en ökning

Övriga driftskostnader

428

416

458

379

Avskrivningar

157

159

153

123

2 003

1 951

1 879

1 671

med 67 mkr, dvs + 4 %. Intäkter från utbildnings-

Summa kostnader

departementet har ökat med 56 mkr, dvs + 7 %,
främst beroende på ökat antal studenter och prestationer. Bidrag från företag och andra organisa-

serna än tidigare år. Åtgärder har påbörjats i syfte

tioner samt från de offentliga forskningsstiftelse-

att effektivisera lokalanvändningen för att dämpa

rna har ökat med 19 mkr, dvs + 7 %. Intäkter från

ökningstakten av lokalkostnaderna. Avskrivnings-

Chalmers stiftelse uppgår till 253 mkr, dvs – 2 %,

kostnaderna har minskat med 2 mkr, dvs – 1 %.

minskningen beror på en tillfällig intäkt år 2000

Övriga kostnader har ökat med 12 mkr, dvs +3 %.

Offentliga
stiftelser
7%

Övrigt
6%

EU 2 %

avseende ett avtalspensionsprogram.
Chalmers tio största forskningsfinansiärer sva-

Verksamhetsresultat

Företag
mfl 8 %

rar för 80 % (77 %) av intäkterna till forskning och

Grundutbildningen

forskarutbildning. Inom grundutbildningen står

Antalet examina uppgår till 1 383, vilket är en ök-

den största finansiären, utbildningsdepartementet,

ning med 37 examina jämfört med föregående år.

för 85 % (78 %) av rörelseintäkterna.

Under året har 799 civilingenjörer och arkitekter

Den statligt finansierade utbildningen och

Stiftelsen
Chalmers
13 %

Utbildningsdepartementet
46 %
Övriga
statliga
18 %

examinerats, vilket är oförändrat jämfört med år

forskningens andel utgör 64 % av rörelseintäkter-

2000.

na, en ökning med en procentenhet jämfört med

Forskarutbildningen

föregående år.

Antalet doktorsexamina uppgår till 115, vilket är

Rörelsekostnader

en ökning med 21 stycken jämfört med föregåen-

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 003 (1 951) mkr,

de år. Examinationen tillhör den högsta genom

vilket är en ökning med 52 mkr, dvs + 3 %. Perso-

åren. Antalet kvinnor som avlagt doktorsexamen

nalkostnaderna har minskat med 20 mkr, dvs – 2 %,

har successivt ökat och uppgår år 2001 till 28 (24 %

vilket beror på att antalet anställda minskat (–45

av samtliga examina). Antalet licentiatexamina

personer jämfört med föregående årsskifte).

uppgår till 140, vilket är en minskning med 9 exa-

Lokalkostnaderna har ökat kraftigt under året, ök-

mina jämfört med föregående år.

ningen uppgår till 62 mkr, dvs +22 %, och är nu

Vetenskapliga artiklar

17 % av rörelsekostnaderna. Ökningen av lokal-

Antalet referee-granskade vetenskapliga tid-

kostnaderna har sin orsak i ökad lokalvolym samt

skriftsartiklar och konferensbidrag uppgår till

höjd standard. Lokalkostnaderna kommer även

1 650. Till detta kommer 900 övriga vetenskapliga

framgent att ta i anspråk en större andel av resur-

rapporter, populärvetenskapliga artiklar etc.

Rörelseintäkterna uppgick till
1944 mkr. Totala intäkterna
uppgick till 1983 mkr.

Avskrivningar
8%

Lokaler
17 %
Personal
54 %
Övrigt
21 %

◆

Rörelsekostnaderna uppgick till
2 003 mkr. Totala kostnaderna
uppgick till 2 041 mkr.
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Grundutbildning
Målsättning

narier samt gemensam annonsering i dagspressen.

Chalmers har haft som mål att under 2001 uppnå

Under året samlade Chalmers sina egna insatser

8 000 helårsstudenter, vilket med en prestations-

för rekrytering i ett för hela högskolan gemensamt

grad på 86 % skulle ge 516 mkr. Det stod däremot

projekt för att nå största möjliga effekt av insatta

tidigt klart att utbildningsdepartementets uppdrag

resurser.

på 8 530 helårsstudenter och takbelopp på 571 mkr

I mars 2001 startade en ny teknisk basutbildning

(inklusive NT-SVUX) inte skulle nås. Differensen

i samarbete med Angeredsgymnasiet. Denna bas-

mellan de två uppsatta målen ledde till att depar-

utbildning vänder sig speciellt till ungdomar som

tementet beslöt att temporärt återkalla 600 studie-

saknar studietraditioner i sin omgivning. Samman-

platser under en treårsperiod med början 2002.

lagt påbörjade 213 studerande basårsutbildning i

Chalmers mål har också varit att minska studieavbrotten, bl a genom förbättrad lärandemiljö och

Studentambassadörer i invandrartäta skolor är

bättre stöd till enskilda studenter. Mycket tyder på

ett annat inslag i den breddade rekrytering som

att trenden med ökat antal studieuppehåll och stu-

Chalmers alltmer vill ta ansvar för.

dieavbrott har brutits.
Andel antagna kvinnor
50 procent
40
30

Arkitekt- och
civilingenjörsprogram

20
10

Högskoleingenjörsprogram

0
Hösten 1997 1998 1999 2000 2001

Andel kvinnor bland antagna
till arkitekt- och civilingenjörsprogrammen, respektive högskoleingenjörsprogrammen.

I samband med bygget av det
nya kårhuset renoverades
också de delar som en gång
var det första kårhuset. Den
stora så kallade ”kyrkan” har
återställts till nästan
ursprungligt skick.
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någon form vid Chalmers höstterminen 2001.

Under senhösten förbereddes de insatser, som

Högre kvalitet i utbildningen och bättre förmå-

planeras inom ramen för de extra resurser för vali-

ga att möta studenternas förväntningar på utbild-

dering och breddad rekrytering som ställts till hög-

ningen är genomgående mål i Chalmers arbete. Ett

skolornas förfogande.

femårigt strategiskt projekt, Chalmers Strategic

Söktrycket till högre utbildning minskade gene-

Effort in Learning and Teaching, C-SELT, har på-

rellt i landet hösten 2001, dels beroende på mins-

börjats under året.

kat antal sökande dels beroende på att antalet studieplatser successivt ökat genom åren. Detta gäl-

Rekrytering och antagning

ler i särskilt hög grad de tekniska och naturveten-

Chalmers har som tidigare deltagit i ett för alla

skapliga utbildningarna. Antalet sökande till Chal-

tekniska högskolor gemensamt arbete för att öka

mers program minskade procentuellt sett mindre

ungdomars kunskap om och intresse för teknisk

än för programutbildningar i landet som helhet.

utbildning genom deltagande i mässor och semi-

Vid arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna

skrevs totalt 1 377 studenter in, varav 350 kvinnor.

Antagning och examination

Vid högskoleingenjörsutbildningarna skrevs 498
studenter in, varav 92 kvinnor. Detta var en ned-

Förstahandssökande

3500 personer

gång i andelen kvinnor jämfört med tidigare år.
Förhoppningsvis är nedgången tillfällig. Andelen

3000

kvinnor i data- och elektroteknikutbildningar är
dessvärre fortsatt mycket låg. I rekryteringsarbetet
fokuseras kontinuerligt på att visa kvinnorna de

2500

möjligheter som en teknisk utbildning kan innebära. Kvinnor som förebilder är ett viktigt inslag i

2000

detta. Särskilda aktiviteter för kvinnliga gymnasister anordnas varje år.
Vid civilingenjörs- och arkitektutbildningarna

1500

Sökande och antagna

har alla utbildningsplatser fyllts och till samtliga utbildningar fanns reserver kvar. Antagningspoäng-

Antagna åk 1

1000 personer

1000

en sjönk något för ett antal utbildningar medan
den steg för de utbildningar där konkurrensen är
störst (Teknisk design, Industriell ekonomi och

Förstahandssökande

Examinerade

500

500

Antagna åk 1

Arkitektur).
Vid högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningarna på Chalmers Lindholmen fylldes inte
platserna fullt ut enligt plan. Vid studiestarten
fanns reserver kvar endast till ett par program.
Genom omfördelning av platser och snabb antagning av alla återstående reserver antogs dock totalt
563 studerande till planerade 570 platser.

0
Hösten 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1997 1998 1999 2000 2001

0
Hösten 1997 1998 1999 2000 2001

Antagning och examination för civilingenjörs- och
arkitektutbildningen vid Chalmers. Examinationskurvan är förskjuten 5 år jämfört med kurvan
”Antagna årskurs 1”, vilket motsvarar den ungefärliga medianstudietiden.

Antagning till högskoleingenjörsutbildningen vid
Chalmers Lindholmen.

Till de 14 internationella masterprogrammen
sökte 1 413 studenter från 85 länder. 538 antogs och
286 studenter från ett femtiotal länder kom till studiestart. Därutöver studerade under året ett par
hundra europeiska utbytesstudenter vid Chalmers

Efterfrågan på utbildningarna vid Chalmers 2001
uttryckt i lägsta antagningspoäng (2000 i kursiv stil).
Typ av betyg

BP

BL

HP

Utbildningar med 180 p

A

Arkitektur

19,75 (18,96)

4,57 (4,61)

1,90 (1,90)

D
E
F

Datateknik
Elektroteknik
Teknisk fysik

16,48 (17,51)
15,30 (15,79)
18,58 (18,46)

3,88 (4,00)
3,71 (3,75)
4,21 (3,94)

1,30 (1,70)
1,10 (1,30)
1,60 (1,60)

I
It
K

Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemiteknik

19,27 (18,82)
15,66 (–)
16,12 (16,58)

4,78 (4,30)
3,73 (–)
alla (3,23)

1,70 (1,80)
1,50 (–)
0,90 (1,10)

Kb Bioteknik
Kf Kemiteknik med fysik
M Maskinteknik

18,91 (18,36)
14,34 (14,86)
16,52 (16,33)

3,95 (3,53)
alla (4,00)
3,67 (3,86)

1,60 (1,70)
1,10 (1,30)
1,30 (1,40)

27 kvinnor. Studenterna arbetar redan från början

Td Teknisk design
V Väg- och vattenbyggnad
Z Automation & mekatronik

19,79 (19,34)
13,93 (14,64)
16,86 (16,47)

4,60 (4,70)
3,15 (3,38)
2,95 (3,65)

1,90 (2,00)
0,80 (1,20)
1,40 (1,50)

i projekt som spänner över olika ämnesområden.

Utbildningar med 120 p

Detta ger god träning inför de planerade utgång-

Au Affärsutveckling
Bi Byggnadsingenjör
Di Dataingenjör

13,02 (10,97)
alla (alla)
13,14 (15,38)

4,00 (3,07)
alla (alla)
3,25 (3,70)

0,90 (0,60)
alla (alla)
0,90 (1,30)

alla (alla)
alla (alla)
alla (alla)

alla (alla)
alla (alla)
alla (alla)

alla (alla)
alla (alla)
alla (alla)

15,25 (14,52)
alla (alla)
alla (14,83)

3,79 (3,65)
alla (alla)
alla (3,75)

1,30 (1,20)
alla (alla)
alla (1,50)

inom Sokratesprogrammet.
Masterstudenter från några afrikanska och asiatiska länder hade problem att få uppehållsstillstånd i större omfattning än tidigare. Denna fråga
har uppmärksammats och kommer att behandlas
ytterligare före nästa års antagning.

Nya utbildningar
Hösten 2001 startade en ny civilingenjörsutbildning i informationsteknik med 67 studenter, varav

arna, som kommer att vara tvärvetenskapliga på
ett sätt som hittills inte varit vanligt i våra civilingenjörsutbildningar. Utbildningen har också fått
en något annorlunda organisation, då den inte är
så fast knuten till någon enskild sektion som andra
civilingenjörsutbildningar är.
Vid Chalmers Lindholmen har sjöbefälsutbildningarna omorganiserats och en ny utbildning i
sjöfart och logistik började hösten 2001. Den leder
till en teknologie kandidatexamen utan sjöpraktik

Ei Elektroingenjör
Ki Kemiingenjör
Mi Maskiningenjör
Me Mekatronik
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik
(alla) = alla behöriga antagna

alla (–)
BP
Betyg från nya
programgymnasiet,
max 20,00

alla (–)
BL
Betyg från gamla
linjegymnasiet,
max 5,00

alla (–)
HP
Högskoleprov,
max 2,00
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Resultat årskurs 1
40 medelpoäng

Termin 2
Termin 1

Examinerade

Andel kvinnor årskurs ett

Män
Kvinnor

200 personer

100 procent
90
80

30

150

70
60
20

100

50
40
30

50

10

20
10
0

0
Antagna 95 96 97 98 99 00 01

Studieresultat för första
årskursens civilingenjörs- och
arkitektstuderande antagna
hösten 1995 till 2001.

Utbildningar 180 poäng
A

Arkitektur

D

Datateknik

E

Elektroteknik

0
A D E

F

I

K Kb Kf M V

Z Bi Di Ei Ki Mi Si Sk

A D E F I It K Kb Kf M Td V Z Au Bi Di Ei Ki Mi Me Si Sk Sl

Examinerade år 2001.

Andel kvinnor i procent i årskurs ett hösten 2001.

i examenskravet. Sjökaptensutbildning finns kvar

grammen har en nära anknytning till Chalmers

med tidigare struktur för dem som redan har god-

profilområden inom forskningen. Beslut har tagits

känd sjöpraktik. Den nya utbildningen började

om ytterligare fem nya program inför hösten 2002.

med 48 nybörjare, varav 5 kvinnor.
I september startade även IT-universitetet i

Genomströmning

Göteborg, vilket är en för Göteborgs universitet

Chalmers styrelse och ledning har de senaste åren

Teknisk fysik

och Chalmers gemensam paraplyorganisation för

ägnat stor uppmärksamhet åt studenternas resul-

I

Industriell ekonomi

utbildning och forskning inom tillämpad informa-

tat i utbildningen. Studieavbrott, studieuppehåll

It

Informationsteknik

tionsteknologi. Fem nya påbyggnadsutbildningar

och långa studietider har oroat oss. Det finns myck-

K Kemiteknik
Kb Bioteknik

om 60 poäng och med 30 platser på vardera börja-

et som tyder på att situationen har förbättrats. De

Kf Kemiteknik med fysik

de hösten 2001. Chalmers ansvarar för två av dessa

som började arkitekt- och civilingenjörsutbild-

M

och deltar i en tredje.

ningarna hösten 2000 har i genomsnitt presterat

– Mobil informatik

fler poäng per individ än de som antogs under

– Business Technology

1990-talets senare del.

F

Maskinteknik

Td Teknisk design
V

Väg- och vattenbyggnad

Z

Automation & mekatronik

Utbildningar 120 poäng
Au Affärsutveckling

Såväl antalet helårsstudenter som individer har

– Människa-datorinteraktion (MDI).
Interaktionsdesign

ökat mer i förhållande till föregående år än vad

Bi Byggnadsingenjör
Di Dataingenjör

– Informations- och kommunikationsteknologi
(IKT) och lärande

ökningen av studieplatser ensamt kan förklara.

Ei

Elektroingenjör

– IT inom hälso- & sjukvård.

Ki

Kemiingenjör

civilingenjörsutbildningarna ökat med 8 % jämfört

Fyra nya engelskspråkiga masterprogram startade

med i fjol. Förhoppningsvis är det resultatet av de

Me Mekatronik

under hösten, vilket innebär totalt 14 program.

senaste årens uppmärksamhet på grundutbildning-

Si Sjöingenjör

Dessa utbildningar följs av utländska studenter,

en som börjar märkas, samtidigt som den dämpa-

Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

men kan också ingå som den avslutande delen i de

de arbetsmarknaden ökar studenternas vilja att

ordinarie civilingenjörsprogrammen. Masterpro-

stanna kvar och fullfölja sin utbildning.

Mi Maskiningenjör

Särskilt glädjande är att antalet helårsstudenter i

Efterfrågan i grundutbildningen 2001, 2000, 1999, samt 1998.
Förstahandssökande till hösten 1

1

För internationella masters,
sjökaptener och påbyggnadsutbildningar redovisas
samtliga sökande.
2
3

Inklusive sjöingenjörer.

Inklusive teknologie kandidat
i sjöfart och logistik.
4

10

Inklusive antagna till
högre årskurs.

Nybörjare 4

2001

2000

1999

1998

2001

2000

1999

1998

Civilingenjörer

2896

3003

3153

2911

1491

1396

1308

1253

Masters of Science

1413

943

830

529

286

204

139

127

Arkitekter

566

546

395

345

89

84

85

77

Högskoleingenjörer 2

658

755

736

838

542

605

573

543

Sjökaptener 3

276

326

322

365

79

61

124

77

Påbyggnad

312

285

275

369

185

140

199

124

Tekniskt basår
Varav NT-SVUX-studerande

405
–

345
—

390
–

433
—

213
–

188
—

125
9

117
54

Chalmers har under 2001 examinerat 762 civil-

media, vilket ledde till att utbudet av inackorde-

ingenjörer och 37 arkitekter, vilket är en låg exa-

ringsrum ökade snabbt. Kommunledningen, stu-

mination till följd av tidigare års ökning i studieup-

dentbostadsorganisationerna och Chalmers led-

pehåll och studieavbrott. Även om denna utveck-

ning har haft gemensamma överläggningar kring

ling nu tycks ha brutits, så är siffrorna oroande med

studenternas bostadssituation.

tanke på det mål om 3 570 civilingenjörsexamina

Chalmers har som stiftelsehögskola inte möjlig-

som Chalmers skall uppnå under perioden 2001-04.

het att delta i den studerandeförsäkring som för de

Antalet examina var lägre för de flesta utbild-

statliga högskolorna arrangeras via Kammarkolle-

ningarna, med kemiteknik som ett markant undan-

giet. Chalmers har istället studentförsäkring ge-

tag. Förklaringen är att många som läser kemitek-

nom avtal direkt med försäkringsbolag. Under året

nik har bakgrund som högskoleingenjörer eller har

har studenternas försäkringsskydd förändrats nå-

fått sin grundutbildning i Karlstad och båda dessa

got för att så nära som möjligt ansluta till de stat-

grupper bidrar positivt till examinationen av civil-

liga högskolornas.

Grundutbildning

ingenjörer i kemiteknik.
Antalet högskoleingenjörexamina har ökat

Chalmers Medialab

med 6 % till 293. Antalet sjökaptensexamina har

Medialabs utbildningsverksamhet har under året

ökat från 54 till 78.

utvecklats med ytterligare åtaganden vid A-, F-,

Under åren 96-00 har 696 internationella stu-

MD- och Miljösektionerna, inom IT-programmet

denter antagits till de internationella masterpro-

liksom inom IKT & Lärande på IT-universitetet

grammen. Av dessa har 439 fullföljt sitt program

samt introduktionskursen på Elektroteknik. Inom

och examinerats, 245 är fortfarande aktiva och 12

projektet Lärande i digitala miljöer har flera app-

har avbrutit sina studier. Många av dessa stannar

likationer tagits i bruk i grundutbildningen.

Den nationella matematiktävlingen för gymnasister under
Kovalevsky-dagarna genomfördes med strömmande
videoteknik via Internet.

efter avslutad utbildning i Sverige, några som fors-

Mentorsprogrammet i digital kreativitet har

karstuderande på Chalmers och ganska många på

fortsatt att engagera studenter från flera sektioner

de stora företagen.

och har även resulterat i en rapport avseende fort-

Medialab gjorde försök med
DTM-fiberförbindelse (höghastighetsöverföring)
tillsammans med Ericsson
Optical Networks och Tele2.

satt utveckling i samverkan med näringslivet.

(Foto Medialab)

Studiemiljö
Det nya kårhuset har givit helt nya förutsättningar för studentsamvaro över gränserna, som är en
viktig aspekt i studenternas personliga utveckling.
Här finns utrymme för de djupsinniga samtalen, de
studentikosa skämten, de bildande föredragen, de
enskilda studierna och dessutom finns här många
möjligheter att få mat och dryck. Studentpräst och
Chalmers kurator har numera sina lokaler i kårhuset, vilket bör underlätta kontakten med studenterna.
Även på flera andra håll inom Chalmersområdet finns numera nya lokaler för studenternas
självständiga studier och sociala gemenskap. Det
senaste tillskottet är ”Linsen” med restaurang och
studielokaler vid ED-sektionen. Sedan något år
finns liknande lokaler vid I-, M- och K-sektionerna. A-sektionen har av ekonomiska skäl tvingats
krympa sina lokaler, vilket också påverkat studieutrymmena.
Under året har bostadsfrågan varit besvärlig,
speciellt för internationella studenter och de svenska studenterna som inte har Göteborg som hemort.
Bristen på studentbostäder och det faktum att det
inte heller finns lediga lägenheter på den öppna
bostadsmarknaden har gjort att det är mycket svårt
att hitta bostad för inflyttande studenter. Under
sensommaren uppmärksammades detta mycket i
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International Master’s

Internationalisering

gram erbjuder studenter i slutet av sin utbildning

1400 personer

Chalmers har efterhand blivit alltmer internatio-

att dels läsa kurser vid universiteten och dels göra

1300

nellt. De utländska studenterna inom Sokrates-

praktikperiod vid de anknutna företagen. Genom

1200

utbyten, internationella masterprogram och andra

ett väl planerat utbytesprogram kommer den en-

Ansökningar

mer spontana utbytesformer utgör nu mer än 10 %

skilde att kunna skapa kontakter i flera länder

1000

av studenterna. Av de internationella studenterna

under utbytesperioden.

900

kommer ungefär hälften från Europa. Merparten

Under året har ett par lärare deltagit i Linnéus-

800

av dem är Erasmusstudenter. Inom Sokrates finns

Palme-programmet. De har lagt grunden för ett

för närvarande kontrakt med 95 universitet i 20

utbytesprogram inom kemiteknikområdet med

länder och inom alla våra discipliner. Inom master-

Gadjah Mada University i Indonesien.

1100

700
600

programmen finns studenter från alla världsdelar.
500

Utöver de utbytesmöjligheter som Sokratespro-

400

Kvalitet och uppföljning

grammet ger finns sedan lång tid tillbaka ett antal

Chalmers strategiska satsningar på att utveckla

bilaterala avtal, som gör det möjligt för 50-60 arki-

grundutbildningen syftar till att höja kvaliteten, i

tekt- och civilingenjörsstuderande att årligen för-

synnerhet med avseende på de förändringar som

lägga sitt fjärde läsår utomlands. Tyngdpunkten för

utbildningssystemet för närvarande genomgår. För

detta har de senaste åren förskjutits mot Nordame-

att ta reda på hur bra utbildningen vid Chalmers är

rika, Australien och Fjärran Östern. Ett knappt tio-

och för att avgöra hur den utvecklas de komman-

Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

tal, främst arkitektstuderande, studerar ett år vid

de åren har ett antal bedömningskriterier identifie-

ett annat nordiskt universitet.

rats. Dessa definieras och förfinas i ett samarbete

Chalmers har under året valts in i UNITECH

med Linköpings tekniska högskola, vilket också

Chalmers internationella
mastersprogram 2001:

International, som är en sammanslutning av åtta

ger möjlighet till omedelbara jämförelser. Kontak-

framstående universitet i Europa. Till varje univer-

ter har också tagits med ETH i Zürich för jämförel-

sitet är tre företag knutna. UNITECHs utbytespro-

se av såväl uppföljningsmetoder som resultat.

300

286
204

200
147

100

135

150

97

98

157

0
Hösten 96

99

00

01

Advanced Materials
Applied Environmental
Measurement Techniques
Automotive Engineering
Bioinformatics
Complex Adaptive Systems
Dependable Computer Systems
Digital Communication Systems
and Technology
Engineering Mathematics
Environmentally Sustainable
Process Technology
Management of Production
Management of Logistics and
Transportation
Nanoscale Physics and
Engineering
Sound and Vibration
Structural Engineering
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Utbyte med andra länder

1999 VT 1999 HT

2000 VT

2000 HT

2001 VT 2001 HT

Chalmers-teknologer vid
utländska lärosäten
Fjärde året utomlands
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Totalt

47
69
9
125

49
53
5
107

50
55
6
111

57
47
5
109

50
50
5
105

53
59
7
119

Utländska studenter vid Chalmers
International Master
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
Totalt

191
76
9
—
276

268
59
14
—
341

215
67
17
4
303

291
89
14
5
399

237
99
5
13
354

418
100
7
20
545

Sedan januari 2001 är Peter Olsson vicerektor för grundutbildningen på Chalmers.
Han gick själv på Chalmers (F-sektionen), disputerade 1985 i matematisk fysik och
kom sedan till M-sektionen, där han idag är professor i mekanik.
Hur kom det sig att han fick jobbet som vicerektor? ”Pedagogiska frågor och utbildning har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har engagerat mig i kursutveckling, suttit i Referensgruppen för pedagogogisk utveckling (RePU) och
varit ombudsman för studenterna på Chalmers”, säger han.
Peter berättar att det första halvåret som vicerektor mest inneburit att sortera olika
idéer och att få igång viktiga projekt, t ex C-SELT (Chalmers Strategic Effort on
Learning and Teaching). ”Grunden till C-SELT lades redan under min föregångares
tid genom ett brett analysarbete. Chalmers stiftelse har nu beslutat att under 5-6 år
satsa totalt 50 mkr på att utveckla grundutbildningen och höja den pedagogiska
nivån”, säger han och fortsätter: ”Undersökningar som gjorts visar entydigt, att
studenterna är mer tillfreds med lärare som fått pedagogisk utbildning.
Min personliga uppfattning är att man som lärare måste ha någon pedagogisk
tanke i det man gör – det är mindre viktigt vilken, det viktiga är att ha en.”
Under andra halvan av 2001 har Peter lagt en del krut på kvalitetsarbetet. ”Hur man ska mäta kvaliteten i grundutbildningen är ingen
självklarhet. Tillsammans med Linköpings tekniska högskola och
ETH i Zürich kommer vi att göra en jämförande studie, som jag

tror kommer att ge kunskap som är värdefull för vårt generella
kvalitetsarbete.”

Ett år som
vicerektor
”En klassisk fråga är om den tekniska utbildningen är för teknisk. Där har vi en pågående utredning som snart är klar. Den ska ge svar på hur vi bättre ska få in humaniora
och samhällsvetenskap i den tekniska grundutbildningen”, förklarar Peter.
Ett annat betydelsefullt område är Careers Service, som jobbar med rekryteringsuppdrag och karriärplanering. Det är en ny verksamhet som är i uppstartningsfas och
behöver växa. ”Vi behöver etablera fasta kontakter med vissa företag och ökad samverkan med studievägledare och studenter för att få verksamheten att lyfta”, säger han.
Vilka är de viktigaste frågorna i en nära framtid? ”En viktig uppgift är att bättre få ihop
utbildningarna på ’gamla’ Chalmers och Chalmers Lindholmen – jag menar hur duktiga
högskoleingenjörer ska kunna gå vidare i utbildningssystemet utan alltför mycket
krångel”, svarar Peter. ”Ett annat projekt som vi följer med stort intresse är I-sektionens
IKON-projekt. Det bygger på nya idéer om hur grundutbildningen ska läggas upp och är

i linje med den s k Bologna-processen. Tanken är att man först läser en treårig basutbildning. Därefter följer en termin med individuellt val (t ex språk) och sist en treterminers avslutning. Här har I-sektionen varit goda föregångare, och jag har initierat
ett arbete bland vicedekanerna, XKON kallat, för att se hur en liknande modell eventuellt kan appliceras på alla eller nästan alla utbildningar. Det skulle ge en strukturerad
flexibilitet för individen, där man kan para ihop delar från olika linjer allt efter intresseinriktning”.
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(Foto Lennart Larsson)

Satsning på breddad
rekrytering

De berättar att det var ungefär 30 elever vid kursstarten i
våras, men att många hoppade av redan under introduktionen. Vid höstterminens start togs ytterligare 14 elever in och
idag är de 27 elever, varav 8 kvinnor.

Hur fick de då reda på att utbildningen finns? ”Jag har gått

14

I mars 2001 startade Chalmers en satsning på att rekrytera

komvux och vill jobba med data och programmering …”,

nya grupper till den tekniska högskoleutbildningen med att

säger Stefan ”… och jag fick reda på det vid en informations-

utbildningsministern invigde en ny teknisk basutbildning

träff på arbetsförmedlingen”. ”Och jag såg det först på en

vid Angeredsgymnasiet i utkanten av Göteborg. Angered är

affisch på komvux”, fyller Nafiseh i.

ett område med stor andel invandrare, så förhoppningen är

Hon uppskattar vårterminens introduktion där bl a svenska

att vi skall nå dessa grupper i högre grad.

och engelska ingick. ”Det behövde jag verkligen”, säger hon.

Hur har det då gått? Vi beger oss till Angeredsgymnasiet

”Den här terminen läser vi kemi, fysik, mekanik, ellära och

och frågar Nafiseh Ghaneh Bassiry och Stefan Lovriǒ? som

matte och varannan vecka åker vi till Chalmers Lindholmen

båda går den nya basutbildningen. Båda är entusiastiska.

för att ha kemilab. Till våren kommer vi bara att läsa på

Stefan, som är född i Sverige men har påbrå från Kroatien,

Chalmers Lindholmen”, berättar Nafiseh och Stefan.

tycker att det är lite kämpigt ibland, men samtidigt kul.

De är båda nöjda med sina lärare, som kommer både från

Nafiseh tycker att matte är det roligaste ämnet och stort-

Angeredsgymnasiet och från Chalmers Lindholmen. Tempot i

rivs. Hon och hennes man kom från Iran 1994 och det tog

utbildningen är lagom och båda trivs med utbildningen. Vi

fem långa år innan de fick uppehållstillstånd. Under tiden

vänder på frågan och undrar om det inte är något som kunde

kunde hon inte företa sig så mycket mer än att läsa svenska.

bli bättre. De tittat på varandra och säger med en mun: ”Nej,

I framtiden tänker hon studera mekatronik.

vi tycker det är bra.”

De internationella masterprogrammens kvalitetsarbete följs regelbundet upp genom en till programmen knuten referensgrupp med stor studentmedverkan, genom återrapportering till rektor och
genom särskilda kurs- och programutvärderingar.
Under året har en särskild utvärdering gjorts av
programmet Applied Environmental Measurement Techniques. Här utnyttjades personkontakter
inom Alliance för Global Sustainability (AGS). Utvärderarna fann att utbildningen var mycket väl
genomförd inom ramen för programmets uppsatta mål, men ansåg att målen möjligen kan utvecklas vidare.
Reellt studentinflytande och studentmedverkan
inom alla områden är en viktig ingrediens i kvalitetsarbetet. Chalmers ledning arbetar särskilt för
att de studerande skall vara delaktiga i utredningsoch beredningsarbetet. Ett exempel på detta är att
teknologer är sammankallande för och leder de
referensgrupper som bildats kring de olika projektområdena inom den strategiska satsningen C SELT. Kårordföranden och en doktorand deltar i

Chalmers ledningsgrupp och Studentkåren har
också representation i styrelsen och i fakultetsrådet. Rektor och vicerektorer har regelbundet
informella samtal med kårstyrelsen. Den allra
största betydelsen tillmäter vi dock studenternas
deltagande i referensgrupper och arbetsgrupper på
alla nivåer i organisationen, samtidigt som vi hyser
respekt för och beklagar svårigheterna som studenterna ibland har att avsätta tid för detta viktiga arbete.

Organisationsfrågor
Chalmers har under året vid flera tillfällen diskuterat innehållet i Bolognaprocessen och vilka förändringar Chalmers kan göra för att bättre anpassa sin utbildning till europeiska villkor. Tydligare
utgångar och större möjlighet för den enskilde teknologen att flytta mellan olika utbildningar är viktiga inslag i det förändringsarbete som pågår.
Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi erbjuder sedan hösten 2001 studenterna en utbildning om 200 poäng. Den nya utbildningsplanen
ger stort utrymme för individualisering. De engelskspråkiga masterprogrammen kommer efterhand allt oftare att utgöra avslutningar i de ordinarie civilingenjörsprogrammen. En mer övergripande diskussion har just påbörjats som rör hela utbildningsplaneringen för den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen.

Pedagogiska stipendiater 2001
Lars Bengtsson, tekniklektor vid Institutionen för data- och
elektroteknik på Chalmers Lindholmen, har fått stipendium för sitt
engagerande sätt att undervisa genom enkla och tydliga exempel,
god problemlösningsstruktur samt bra förmåga att ringa in och
förklara utifrån problemställningarnas kärna.
Marie Bernelo är studievägledare vid elektroteknikutbildningen och
har sedan januari 2000 arbetat som projektledare för att samordna ett
antal projekt som berör teknologens hela studiesituation. Hon har
också tagit initiativ till ytterligare pedagogiska verksamheter för att
öka teknologernas självtillit i tidigt skede vid Chalmers.
Per-Erik Josephson, universitetslektor vid Institutionen för
byggnadsekonomi, har fått stipendium för sitt stora ansvar för
studieinriktningen ”Management i byggsektorn”, där teknologerna
arbetar i lag med Per-Erik som uppskattad coach. Han har också
tillfört utbildningen värdefulla företagskontakter genom de projekt han
lett.
Göran Larsson, timlärare på Sjöfartshögskolan vid Chalmers
Lindholmen får stipendium för sina väl förberedda och pedagogiskt
väl uppbyggda lektioner, där han visar stort engagemang för sina
studenter och stor lyhördhet för att studenterna hänger med i kursen.
Tekniklektorn Hans Sandholt och forskarassistenten Mattias Wahde
vid Institutionen för maskin- och fordonssystem delar ett stipendium för
sitt arbete med utbildningen inom mekatronik. Hans har utvecklat en
uppskattad projektkurs som genom utveckling, tillverkning och testning
av en autonom robot ger träning i både teoretiska och praktiska
färdigheter. Mattias har visat ett exceptionellt engagemang för sin kurs
”Adaptiva algoritmer och intelligenta maskiner” och han har stimulerat
studenterna till en ovanligt stor arbetsinsats.
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Prestationer och resultat i grundutbildningen 2001, 2000, 1999, och 1998.
Helårsstudenter

Civilingenjörer
Masters of Science
Arkitekter

Helårsprestationer

Examina

2001

2000

1999

1998

2001

2000

1999

1998

2001

2000

1999

1998

4773
309

4410
273

4510
188

4591
169

4088
229

3911
193

3910
165

3912
168

762
119

761
132

835
83

781
124

288

280

255

247

243

246

213

238

37

38

43

48

1551

1508

1432

1294

1389

1294

1194

1044

293

276

259

181

Sjökaptener

303

220

217

172

255

217

223

186

78

54

42

28

Påbyggnad

106

99

97

177

90

83

78

166

—

–

–

—

Tekniskt basår

216

147

113

96

155

107

95

74

—

–

–

—

Övrigt

547

634

615

581

470

478

496

470

94

85

32

124

8093
63

7571
136

7427
214

7327
254

6919
78

6529
142

6374
191

6258
206

1383
—

1346
–

1294
–

1286
—

Högskoleingenjörer1

Totalt 2
Varav NT-SVUX-stud.
1

Inklusive sjöingenjörer.

2

Av helårsstudenter år 2001 är 25 % kvinnor respektive 33 % äldre än 24 år.

Resultat
Chalmers utbildningsuppdrag för år 2001 omfatta-

förts även av marin personal som behöver behörig-

de 8 530 helårsstudenter inklusive det särskilda

het för civil sjöfart.

uppdraget NT-SVUX. Det internt uppsatta målet

Chalmers har även år 2001 genomfört utbild-

var 8 000. Vid Chalmers utförde under året 8 093

ning i byggnadsvård i Eksjö. Kursen är en halvfarts-

helårsstudenter (varav 0,8% inom NT-SVUX) 6 919

kurs och hade 26 deltagare under våren och 23 del-

helårsprestationer (varav 1,1 % inom NT-SVUX),

tagare under hösten 2001. En fempoängskurs i

en prestationsgrad på 85 %, vilket är marginellt

svenska för utländska studerande genomfördes

lägre än föregående år. Av prestationerna faller

sommaren 2001. I kursen, som var mycket uppskat-

3,1 % inom området humaniora eller samhällsve-

tad, deltog 21 studenter.

tenskap, övriga inom naturvetenskap eller teknik.
Det särskilda uppdraget inom NT-SVUX minskar

Ekonomiskt resultat

successivt i omfattning vartefter dessa studenter

Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chal-

slutför sin utbildning.

mers Lindholmen högskola, uppgår för år 2001 till

Av det ordinarie utbildningsuppdraget från

–7 (–21) mkr. Rörelseresultatet uppgår till –7 (–18)

Utbildningsdepartementet har 92% (92%) av det

mkr. Rörelseintäkterna är i stort sett oförändrade

ekonomiska utrymmet utnyttjats och för NT -

jämfört med föregående år. Intäkter från Utbild-

SVUX-uppdraget 81% (87%).

ningsdepartementet har ökat med 43 mkr (9 %)

Under året examinerades 762 civilingenjörer,
37 arkitekter, 293 högskoleingenjörer och 78 sjö-

Övriga intäkter har minskat med 37 mkr (28 %),

kaptener. Antalet civilingenjörs- och arkitekt-

bland annat på grund av en tillfällig intäkt år 2000

examina är exakt detsamma som i fjol. Antalet

från Chalmers stiftelse för avtalspensionsprogram.

högskoleingenjörsexamina har ökat med 17.

Stiftelsen
Chalmers
6%

beroende på ökat antal studenter och prestationer.

Rörelsekostnaderna har minskat med 5 mkr

Chalmers har fullgjort utbildningsuppdrag

(–1 %). Den statligt finansierade grundutbildning-

inom kärnkemi med en omfattning av 6 helårsstu-

ens andel utgör 86 % av rörelseintäkterna och har

denter och i reaktorfysik i mindre omfattning.

ökat med sex procentenheter jämfört med föregå-

Vidareutbildning för aktiva sjöbefäl har genom-

ende år.

◆

Företag mfl 2 %
Övriga statliga 1 %

Övrigt
6%

Grundutbildning
Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

Utbildningsdepartementet
85 %

Rörelseintäkterna år 2001
uppgick till 626 mkr. Totala
intäkterna uppgick till 637 mkr.
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Rörelseintäkter (mkr)

2001

2000

1999

1998

529

486

470

466

Övriga statliga bidrag & uppdrag

7

10

4

4

Bidrag/uppdrag från företag mfl

12

10

12

7

Stiftelsen Chalmers
Övrigt

39
39

56
58

45
68

35
66

626

620

599

578

Utbildningsdepartementsmedel

Summa

En ovanlig tjej är Anna Erneholm som studerar på A-sektionen.
Hon talar nämligen japanska. Hon hade läst 45 poäng, när hon
började söka möjlighet att studera sitt fjärde år utomlands –
naturligtvis i Japan. Avtalet med det japanska universitetet var

Att bygga
snögubbe i Japan

inte skrivet när hon begav sig iväg. Det formaliserades först när
hon var på plats vid Hokkaido Tokai University i Asahikawa, ett
litet universitet inom arkitektur och design med bara 700 elever.

Anna och Riwako
bygger på sin vinnande
snöskulptur i nattens
mörker.

Vilka är då skillnaderna mellan att studera i Japan och Sverige?

företag uppfört trävillor i svensk stil med röda paneler och vita

”Deras utbildning är fyraårig och jag följde andra och tredje

knutar. Inte nog med det, husen har tjock isolering och treglas-

årets kurser från både arkitektur- och designlinjen. Nivån kän-

fönster också – och det behövs i norra Japan. Märkligt nog

des lägre än här på Chalmers, men för mig innebar utbytet att

bygger man husen i hela landet efter sydjapanska normer, trots

jag lärt mig tala flytande japanska och att jag tillägnat mig andra

att klimatet där är betydligt mildare än i norr”, berättar Anna.

sätt att tänka”, berättar Anna. Hennes år i Japan innehöll också
en intressant sexveckors studieresa till bl a Kyoto och Tokyo.
Hon berättar att japanerna är nyfikna på utlänningar. Hon fick

Under sin vistelse deltog Anna och hennes kamrat Riwako
Kobayashi i en snöskulpturtävling. ”Tävlingen arrangeras sedan
flera år av staden Nayoro. Varje lag ska ur ett snöblock som är

god kontakt med japanerna eftersom hon kan språket. Ett par

180 cm i fyrkant skapa en skulptur efter förlagor som laget

finska utbytesstudenter hade betydligt större svårigheter.

bestämt innan”, förklarar Anna. En jury bedömer sedan hur väl

”Jag var förvånad över att det fanns så mycket med svensk

man tagit tillvara på snön, idén bakom och dess originalitet

anknytning. På universitet där jag var gavs kurser i svenska och

samt överensstämmelse med förlagorna. ”Tävlingen är tuff och

många hade varit i Sverige på studiebesök. I staden hade de

innebär jobb dag som natt, från fredag eftermiddag till söndag

t o m ett ’Vasalopp’ som vår kung deltog i en gång under stor

förmiddag”, säger Anna. Hennes och Riwakos klotformade

uppståndelse. Norr om Sapporo, i Tobetsu, finns ett Sweden

skulptur vann tävlingen, vilket uppmärksammades av skolans

Centre, där man bl a har glasblåseri och dit svenska hantverkare

tidning och lokalpressen. Det innebär också att de går vidare

kommer och jobbar ett par år med japanska elever. Där finns

till en internationell tävling som går av stapeln 2002, så Anna

även Sweden Hills, som är ett bostadsområde där ett japanskt

får god anledning att återse Japan.
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Forskarutbildning
Syfte

Mål

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

Målet är att den som examinerats från forskar-

2001. Det är betydligt lägre än året innan, då 226

utbildningen på Chalmers skall:

antogs. Minskningen beror främst på besparingar

– kunna formulera vetenskapliga
frågeställningar

och en ökad försiktighet inför långsiktiga ekono-

– kunna bedriva forskning genom att tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in
resultaten i ett vidare sammanhang

utveckling är oroväckande med tanke på högsko-

– kunna kritiskt värdera egen och
andras forskning
– kunna samverka effektivt i tvärdisciplinära
forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden
– kunna förmedla kunskap på
ett pedagogiskt sätt
Antagna till forskarutbildning
Totalt
Kvinnor

265

226

218

64

60

49

1997

1998

1999

2000

2001

Antagning till forskarutbildningen på Chalmers
1997 till 2001.

rioden 2000-02:

Chalmers har också en överenskommelse med staten om ett examensmål på 590 examensekviva-

halv ekvivalent.
Licentiater, totalt / kvinnor

För att nå målen arbetar Chalmers särskilt med

Doktorer, totalt / kvinnor

att förbättra handledningen, stimulera internationaliseringen och öka ansträngningarna att rekry-

140
115

115

111
98

tera de mest lämpade doktoranderna. En fortsatt
utveckling av forskarskolorna med bättre planera-

104
94

de studier och effektivare uppföljning skall också
bidra till att målen nås.
40
29

23

1997

26

36

31
21

1998

28
16

19

1999

2000

Examination inom
forskarutbildningen på
Chalmers 1997 till 2001.

18

2001

nen i forskarutbildningen, dvs att 200 doktorer
skall examineras år 2007.
Bland de nyantagna fanns 49 kvinnor, vilket

kvinnor till forskarutbildningen arbetar Chalmers
bl a med att öka antalet kvinnliga förebilder bland
lärare och forskare.
Chalmers forskarutbildning attraherar många
studerande med grundutbildning från andra universitet och högskolor. Bland de nyantagna 2001
hade 62 grundutbildning från annan svensk hög-

Hans-Olof Andrén – årets
forskarhandledare
Chalmers vill genom att utse årets forskarhandledare markera värdet av god handledning
såväl för doktorandens personliga utveckling
som för hans/hennes forskningsresultat.

examen som en halv och licentiatexamen som en

133

höva revidera sitt långsiktiga mål för examinatio-

– Den reella studietiden till doktorsexamen
skall förkortas till högst fem år.

lent, doktorsexamen med tidigare avlagd licentiat-

129

ta strategiska plan, som ska gälla fr o m 2003, att be-

skola än Chalmers och 34 personer hade utländsk

ekvivalent räknas doktorsexamen som en ekviva-

149

minskade nyantagningen kommer Chalmers i näs-

– På längre sikt skall examinationen öka
ytterligare och vara 200 doktorer år 2007,
varav 30 % skall vara kvinnor. För att nå
detta mål avser Chalmers att öka
nyantagningen till 300 personer år 2002.

lenter under perioden 2001-04. I måttet examens-

Examinerade

efterfrågan på forskarutbildade. På grund av den

motsvarar 26 %. Detta är något lägre än året inn-

– Chalmers skall öka examinationen till 130
doktorsexamina år 2002, varav 25% skall vara
kvinnor.

49

re och för möjligheten att tillgodose näringslivets

an, då andelen kvinnor var 29 %. För att få fler

ställt följande mål i den strategiska planen för pe-

66

lans framtida rekryteringsbehov av lärare/forska-

– kunna leda forskningsverksamhet

forskarutbildade tillgodoses har Chalmers fast187

miska åtaganden vid Chalmers sektioner. Denna

– kunna tillämpa ett forskningsetiskt
förhållningssätt

För att bidra till att samhällets ökande behov av
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187 personer antogs till forskarutbildningen år

Minskad nyantagning
Hösten 2001 fanns på Chalmers totalt 1028 forskarstuderande med en aktivitet som översteg 10 %. Av
dessa hade 889 en aktivitet som uppgick till 50 %
eller mer.

grundutbildning, vilket motsvarar 33 respektive
18 %.

Hans-Olof Andrén, professor i fysik, visar stort
engagemang för sina doktorander, såväl för
deras arbetssituation och forskning som deras
liv utanför Chalmers. Detta engagemang yttrar
sig främst genom hans ödmjuka inställning,
hans vilja att förbättra och anpassa handledningen efter varje doktorands individuella
behov, samt att ge handledningen hög prioritet.
Detta har resulterat i en välstrukturerad och
initierad handledning, i konstruktiva utvecklingssamtal och forskningsresultat av hög
kvalitet samtidigt som doktoranderna känner att
det finns tid för ett fungerande privatliv.
Sammantaget har detta väsentligt bidragit till
den goda stämningen inom gruppen.
Hans-Olof Andrén är också utmärkt på att
knyta såväl nationella som internationella
forskningskontakter och är engagerad i
centrala Chalmers-frågor, bl a är han
jämställdhetsombud för Fysik.

Industridoktorand,
en fot i varje läger
– En fördel med att vara industridoktorand
är att man räknas som en i företaget, trots att
man faktiskt håller på med sin utbildning.
Man får delta i konferenser och kundbesök
samtidigt som kontakten med högskola och
undervisning hålls vid liv.

Det säger Anna Hermansson, som efter att ha studerat kemi på Göte-

mest intresserad av utvecklingspotentialen, medan det från skolans

borgs universitet gjorde sitt examensarbete hos petrokemiföretaget

sida är viktigt att följa alla intressanta spår .

Borealis i Stenungsund.

– Jag har haft lyckan att få ett välplanerat projekt och på så vis sluppit

– Min handledare på Borealis sa att han trodde att forskning skulle

bakslag, säger Anna. Risken finns annars att man sitter och spånar med

vara något för mig, säger Anna. Egentligen hade jag inte alls tänkt att

sina handledare och hamnar i allt för många återvändsgränder.

fortsätta studera.

Hon tror att det gäller att hålla huvudet kallt för att manövrera rätt i

Hösten 1999 började hon sin anställning som doktorand på Chalmers

positionen mellan dessa två världar. Man måste också stöta på sina

företagsforskarskola MARCHAL. Hälften av hennes lön bekostas av

handledare och hålla tät kontakt för att inte tappa styrfarten. Största

KK-stiftelsen, hälften av företaget. Hon delar sin tid mellan främst

ansvaret för att få god hjälp finns faktiskt hos en själv, det måste man

labbarbete på Borealis och skrivande och undervisning på Institutio-

inse, menar Anna. Själv har hon hållit sin tidsplan. Men strax innan jul

nen för polymerteknologi. Genom att handleda fem studenter i tre

visade det sig att hennes undersökningar gett ett något annorlunda

examensarbeten har hon haft god hjälp i sitt projekt om ett flamskyd-

resultat än det förväntade.

dande polyetenmaterial, som används som kabelisolering i lågspän-

– Först kändes det ju som något besvärligt, men sedan upplevde jag

ningskablar. Anna undersöker de kemiska reaktioner som sker vid en

starkt att det faktiskt var bra. För första gången under de här åren går

brand, med syfte att aktivt kunna gå in och förbättra flamskyddsegen-

jag ju utanför projektets punkter och gör något eget som kan föra

skaperna. En av fördelarna med detta material är bland annat att det

projektet framåt. Det är kul. Att företagen tjänar på att anställa folk

inte släpper ut så mycket giftiga ämnen vid brand som halogenbasera-

som disputerat råder det inget tvivel om.

de material.

– Man lär sig att driva ett projekt. Genom att även undervisa och hålla

Anna är nöjd med sitt val, trots att den akademiska världen och före-

i examensarbeten tränar man sig ytterligare på att hålla ihop saker. Jag

tagsvärlden ibland kan ha olika synsätt på forskning. Hon har två

märker verkligen skillnad mot innan jag började, både i mitt sätt att

handledare, en på vardera stället. Från företagets sida är man förstås

tänka och uttrycka mig.
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Anders Skyttebol är en av Chalmers
många forskarstuderande. Hans egen
forskning handlar om utmattning i
järnvägsräls, men det är inte därför vi
träffar honom utan för att han också är
ordförande för doktorandsektionen.

Doktorandsektionens
syn på 2001

förbättring och jag tror att de flesta doktoranderna idag
har både en huvud- och en bihandledare”, kommenterar
Anders.
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Finns det några stora nyheter att berätta om ? ”En nyhet

Internationaliseringen är en annan fråga som engagerar

är att Chalmers beslutat om att inrätta den nya IT-sektio-

doktoranderna. ”Utbyten med utlandet finns på all nivåer

nen. För vår del innebär det att vi nu jobbar på att bilda

på Chalmers. Därför driver vi frågan att all information

ett doktorandråd på den nya sektionen och det ser ut att

om forskningen ska finnas tillgänglig på engelska”, säger

gå bra”, säger han. Det är annars ett av doktorandsektion-

Anders. Han berättar att doktoranderna sitter med i en

ens problem, att aktivitetsnivån och representationen i

utredningsgrupp som behandlar internationaliseringen

högskolans olika organ varierar på de olika sektionerna.

inom forskarutbildningen och att de är med i det nya

”Men vi jobbar kontinuerligt med den problematiken”,

XKON-projektet, där man diskuterar framtidens utbild-

berättar Anders.

ningsstruktur på Chalmers.

Doktorandernas allt överskuggande fråga handlar om

”Rekryteringsfrågorna har aktualiserats under det gångna

handledarutbildningen. ”Vi har ett gott samarbete med

året genom lägre antagning till forskarutbildningen. Där

högskolans utbildningsavdelning och 2000 var första året

är vi engagerade liksom i de ekonomiska frågorna, t ex att

för två nya handledarutbildningar, en för färska handle-

behålla anslag från Chalmers stiftelse”, säger han också.

dare och en för de mer erfarna. En utvärdering kommer

Hur är det med jämställdheten bland doktoranderna?

att göras under 2002”, säger Anders och fortsätter: ” Den

”Drygt en fjärdedel av doktoranderna på Chalmers är

pedagogiska nivån är viktig och jag anser att vi kan göra

kvinnor. Den andelen har högskolan arbetat länge med

mer för att utveckla den. För oss forskarstuderande finns

att försöka höja. Doktorandsektionen deltar i det arbetet.

ett pedagogiskt kursmoment som ger 2 poäng. Det är inte

Vi har en representant i jämställdhetskommittén och är

obligatoriskt, men de flesta läser det.” Han berättar också

även adjungerade till Chalmers styrelse så att vi kan lyfta

att det system som beslutades härom året – med en hu-

frågan. I doktorandsektionens styrelse är faktiskt hälften

vudhandledare och en bihandledare till varje doktorand –

kvinnor, så jag upplever att vi har bra balans i vår

successivt håller på att införas. ”Det innebär en klar

styrelse”, avslutar Anders vårt samtal.

Hög examination

Studiefinansiering

Under 2001 examinerades 115 doktorer och 140

Chalmers har sedan länge haft som policy att den

licentiater vid Chalmers. Av dem som avlade dok-

huvudsakliga finansieringsformen för forskarstu-

torsexamen hade 87 personer tidigare avlagt licen-

dier skall vara anställning som doktorand. Det är

tiatexamen. Examinationen tillhör den högsta nå-

enligt Chalmers mening en av de främsta förutsätt-

got år.

ningarna för framgångsrika studier. Antalet perso-

Examinationen 2001 motsvarar 141,5 examens-

ner med doktorandanställning 2001 var 720, varav

ekvivalenter. Den bidrar till att uppfylla Chalmers

27 % kvinnor, vilket är i nivå med året innan. Det

mål om sammanlagt 590 examensekvivalenter

motsvarar 81 % av dem som har en aktivitet stör-

under perioden 2001-04 med 24 %. Med en exami-

re än 50 %, vilket är en hög siffra. Antalet nyan-

nation på minst denna nivå finns alltså förutsätt-

ställda på doktorandtjänst under året minskade

ningar för Chalmers att nå målet. Prognoserna

dock, från 141 personer år 2000 till 125 år 2001.

pekar också på en något ökad examination inom

Internationella forskarstuderande som vistas

de närmaste två åren, men framtida examination i

tillfälligt i Sverige för att utbilda sig vid någon in-

forskarutbildningen är svårbedömd p g a små po-

stitution på Chalmers kan tilldelas stipendium. År

pulationer och konjunkturpåverkan. I tider med

2001 fanns 44 forskarstuderande med sådana sti-

brist på kvalificerade tekniker och naturvetare får

pendier.

många doktorander vid Chalmers förmånliga erbjudande om arbete utanför högskolan.

Medianstudietid doktorsexamen

5, 8

5, 8

1997

1998

5, 6

1999

5, 2

5, 3

2000

2001

Medianstudietid till doktorsexamen (inklusive undervisning och eventuellt
studieuppehåll) 1997 till
2001.

Antalet industridoktorander enligt Chalmers
definition har ökat från nivån cirka 100 för några

Tidigare var det vanligt att kvinnliga forskarstu-

år sedan till 142 år 2001. Industridoktoranderna är

derande avslutade studierna efter licentiatexamen.

anställda vid ett företag eller motsvarande och

På senare år har dock andelen nyexaminerade

forskarstuderar minst halvtid inom ramen för sin

kvinnliga doktorer successivt ökat och år 2001

anställning.

Antal anställda doktorander
Totalt
Kvinnor
720
648

659

150

160

169

1997

1998

1999

729

720

195

197

2000

2001

examinerades 28 kvinnliga doktorer, vilket är 24 %
av totala antalet doktorsexamina. Målet i Chal-

Kvalitetsarbete i forskarutbildningen

mers strategiska plan, att 25 % av de som avlägger

Doktoranderna är en viktig resurs i kvalitetsarbe-

doktorsexamen skall vara kvinnor år 2002, är där-

tet i forskarutbildningen. Under året har Dokto-

med i det närmaste uppfyllt. 36 kvinnliga licentia-

randsektionen vid Chalmers Studentkår genom-

ter examinerades också, vilket är en andel på 26 %

fört en enkätundersökning om villkoren i forskar-

och i nivå med förra året.

utbildningen och doktoranderna som deltog i
Chalmers mentorprogram har gjort en systematisk

Studietid

sammanställning av sin syn på forskarutbildning-

Chalmers minskade 1994 medverkan i grundut-

en. Resultaten har presenterats för Chalmers led-

bildningen för dem som är anställda som doktoran-

ning och flera av de förbättringsförslag som fram-

der till högst 20 % av arbetstiden. Detta har succes-

förts används nu för utvecklingen av forskarutbild-

sivt minskat medianstudietiden från tidigare drygt

ningen.

Antal personer anställda som
doktorander 1997 till 2001.

sex år till 5,3 år 2001. Ytterligare förkortad studietid torde vara svår att uppnå, eftersom föräldraledighet etc räknas in. Enligt Chalmers erfarenhet
har en kortare studietid positiva effekter för rekryteringen och får fler doktorander att fullfölja studierna till doktorsexamen. Detta gäller särskilt för
kvinnor och för dem som planerar en fortsatt karriär inom näringslivet.

Fotonikforskningen på Chalmers omfattar
flera avancerade projekt, bland annat laserdioder för nya tillämpningar, diffraktiv optik
för exakt styrning av ljus och fiberoptiska
länkar för mycket hög överföringskapacitet.

21

I Högskoleverkets serie av utvärderingar av

Under 2001 fastställde Chalmers rektor en pro-

grund- och forskarutbildningen har ämnet datalo-

gramformulering för forskarskolan och beslutade

gi/datavetenskap utvärderats under 2001. Bedö-

om en styrelse. I styrelsen ingår representanter för

margruppens sammanfattande bedömning av fors-

de högskolor som ingår i nätverket samt externa

karutbildningen i datalogi/datavetenskap vid den

representanter från akademi och industri. Senare

för Chalmers och Göteborgs universitet gemen-

under året inbjöds forskare inom nätverket att

samma institutionen var positiv.

söka stöd för doktorandprojekt. Av inlämnade för-

En diskussion om hur forskarutbildningen skall

slag biföll styrelsen fem forskningsprojekt, som

inlemmas i en utbildningsstruktur som bygger på

omfattar sammanlagt 15 nya doktorander med

Bolognaprocessen har initierats. Ett första steg har

doktorandtjänst. Dessa kommer att anställas under

tagits vid F- och M-sektionerna genom integration

våren 2002. Samtliga projekt är samarbeten mellan

av fördjupningskurser inom grundutbildningen

de olika högskolorna i nätverket och mellan olika

och ämnesrelaterade forskarutbildningskurser. Vid

sektioner vid Chalmers. Fullt utbyggd kommer

dessa sektioner ges den forskarstuderande möjlig-

forskarskolan att omfatta mellan 25 och 30 dokto-

het att även i forskarutbildningen tillgodoräkna sig

rander.

ämnesrelevanta kurser som lästs i grundutbild-

Chalmers deltar även som partnerhögskola i

ningen. För studenter som tidigt och målmedvetet

forskarskolan i Genomik och bioinformatik med

siktar på en forskarutbildning förkortas studieti-

Göteborgs universitet som värdhögskola.

den till doktorsexamen genom denna möjlighet.

Internationalisering
Ny nationell forskarskola i
materialvetenskap

Chalmers mål är att alla doktorander skall få goda

Sedan länge arbetar Chalmers målmedvetet för att

mers avsätter därför särskilda medel som dokto-

bygga upp forskarskolor och de flesta doktoran-

randerna kan söka för att täcka merkostnader vid

derna är idag knutna till någon forskarskola vid sin

konferensresor och längre vistelser vid utländska

sektion eller till någon av de nationella forskar-

forskningsinstitutioner. Doktorander som studerat

skolorna.

en tid utomlands tycker att det givit dem god per-

Regeringen beslutade år 2000 om en satsning på

Avancerad modellering med
bland annat tredimensionell
scanning, datormodellering och
tredimensionella ”utskrifter” blir
allt vanligare inom design och
produktutveckling.
Model Aided Design Laboratory, MADlab, är en workshop
för designers och arkitekter,
som på ett handgripligt sätt
behandlar kopplingen mellan
fysiska och digitala modeller.
Syftet är att visa möjligheterna
med den utrustning som finns
på Chalmers, tex. haptik, 3Dkub, 3D-plotter mm.
Optisk 3D-scanning utfördes
med Cascade Computings
utrustning.
(Bild: Medialab)

sonlig och professionell utveckling.

16 nya nationella forskarskolor inom olika ämnes-

Under 2001 reste 107 doktorander till något

områden. Chalmers utsågs att vara värdhögskola

utländskt universitet för att delta i någon kurs el-

för en forskarskola i materialvetenskap, med Karl-

ler utföra någon del av sin forskningsuppgift. Av

stad universitet samt högskolorna i Dalarna, Bor-

dessa besökte 65 något EU-land och därefter kom

ås och Trollhättan/Uddevalla som partnerhögsko-

USA med 23 besök. På motsvarande sätt vistades

lor. Nätverket bygger vidare på den forskarskola i

43 utländska doktorander tillfälligt vid Chalmers,

materialvetenskap som Chalmers startade 1996

varav 27 kom från EU-länder och 9 från övriga

med stöd av SSF och Chalmers stiftelse.

Europa.

Syftet med den nya nationella forskarskolan är
att stärka forskningsmiljön och utbildningskvalite-

Chalmers Medialab

ten för doktorander inom den materialvetenskap-

Digital Gestaltning bedriver forskarutbildning i

liga forskningen, som i dag sker inom flera olika

samarbete med konstnärliga fakulteten vid Göte-

vetenskapliga discipliner. Forskarskolan har ock-

borgs universitet och tre doktorander arbetar idag

så i uppdrag

vid Medialab.

– att stödja doktorander som är anställda vid de
högskolor som ännu inte fått examensrätt i
forskarutbildning
– att förbättra rekryteringsunderlaget för
forskarutbildning
– att bidra till att öka samarbetet mellan
landets universitet och högskolor.
Forskarskolans ambition är att på sikt bli en nationell plattform för forskarutbildningen i materialvetenskap och hittills har även Linköpings universitet knutits till nätverket.
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internationella kontakter under studietiden. Chal-

◆

Antalet professorer ökar
Under 2001 utsågs 24 nya professorer, varav endast
en kvinna. Antalet professorer ökade med 11 un-

Forskning

Mål

der året, 10 män och en kvinna, till totalt 141 vid

Chalmers skall bedriva
högkvalitativ forskning som
inom valda områden är
världsledande samt
stimulera till ett effektivt
och innovativt utnyttjande
av forskningsresultaten.
Chalmers skall utveckla
kunskap och teknik som
leder till ett uthålligt
samhälle.

utgången av 2001. Endast tio av dessa är kvinnor.
Under den senaste femårsperioden har antalet

ningskompetens, men med sin tyngdpunkt mot

professorer och biträdande professorer ökat kraf-

pedagogisk kompetens, att befordras till biträdan-

tigt. Även om en del av de biträdande professorer-

de professor.

na senare utsetts till professorer, så har ökningen

Professor John Bowden utsågs under året till

av antalet forskare/lärare på professorsnivån varit

innehavare av William Chalmersprofessuren vilket

markant.

är en annan markering av den vikt som Chalmers

Endast två nya adjungerade professorer tillkom

lägger vid framstående pedagogisk verksamhet.

under året. I december fanns totalt 30 adjungera-

John Bowden är professor vid Royal Melbourne

de professorer, varav en kvinna. Tio av dessa var

Institute of Technology och är vetenskaplig leda-

knutna till V-sektionen och sju till M-sektionen.

re för det långsiktiga samarbete som pågår för bl a

Professorer
Professorer, totalt / kvinnor
Bitr. professorer, totalt / kvinnor
190

kvalitetsförbättrande insatser inom undervisning

Långsam ökning av
antalet kvinnliga forskare/lärare

och lärande.

Chalmers har under den senaste femårsperioden

Vetenskaplig produktion

på olika sätt försökt få fler kvinnor att fortsätta sin

Den vetenskapliga produktionen i form av referee-

akademiska karriär. Antalet kvinnliga forskar-

granskade artiklar och konferensbidrag publicera-

assistenter är nu 25 %, dvs ungefär samma andel

de i proceedings uppgick till ca 1650 artiklar under

som bland dem som disputerar. På nivån professor/

2001. Till detta kommer 900 vetenskapliga rappor-

biträdande professor sjunker tyvärr andelen kvin-

ter, populärvetenskapliga skrifter etc. Det totala

nor, då få kvinnor hittills hunnit meritera sig för

antalet redovisade vetenskapliga artiklar är något

dessa tjänster. Genom att rikta särskilda medel för

lägre än föregående år vid flertalet sektioner.

att stimulera sektionerna att anställa fler kvinnor

Kemisektionen redovisar dock fler publicerade

hoppas Chalmers dock kunna leva upp till målet

artiklar än under förra året.

Summa

141

150
130
121
108

104

58

58

56

49

46

5

8

1997

4

9 3

1998

1999

5

9

2

2000

10

2

2001

Antal professorer respektive
biträdande professorer.

att 15 % av de nya professorerna under perioden
2001-04 skall vara kvinnor.

Bedömningskriterier för forskning

Eftersom antalet kvinnliga lärare vid teknisk

Under året har förslag på bedömningskriterier för

fakultet är så få blir det ofta tidskrävande att med-

forskningen tagits fram i ett projekt mellan Chal-

verka i olika interna och externa högskolegemen-

mers och Danmarks tekniska universitet (DTU).

samma uppgifter. För att avlasta kvinnor med sär-

Den fortsatta diskussionen utgår ifrån de olika kri-

skilt många tunga uppdrag har Chalmers gett kom-

teriernas relevans i olika forskningsmiljöer vid

pensation till några institutioner.

Chalmers och DTU. Diskussionerna vid Chalmers
har också knutit an till ambitionen att finna ett nytt

Planerad karriärstege
för yngre forskare

sätt att internt fördela fakultetsmedlen. En arbets-

Genom ett tillägg i arbetsordningen för undervi-

fördelning av dessa medel. Målet för den nya mo-

sande och forskande personal har Chalmers infört

dellen är i första hand att premiera resultat av cen-

möjlighet till ett s k ’tenure-track-system’ (när en

tral betydelse för Chalmers verksamhetsmål, sär-

person anställs som forskarassistent skall inrikt-

skilt forskning och forskarutbildning av hög kva-

ningen redan från början vara tillsvidareanställ-

litet. Samtidigt vill man uppmärksamma de enskil-

ning). Beslut om tillsvidareanställning fattas efter

da forskarnas prestationer i totalresultatet.

grupp har tagit fram ett förslag till ny modell för

3-5 år under förutsättning att de mål som ställts
detta system skall göra en fortsatt akademisk kar-

Lovande yngre forskare
uppmärksammade

riär mer attraktiv, särskilt för kvinnor.

Chalmers forskare hävdade sig väl i konkurrensen

upp från början har uppnåtts. Chalmers hoppas att

inom det nya program för att stödja yngre forska-

Pedagogisk skicklighet
ger ökade karriärmöjligheter

re som förväntas bli ledare i högskolan eller indu-

Ett annat tillägg i arbetsordningen gör det möjligt

re som tilldelades 10 mkr vardera för forskning un-

för lärare med aktuell ämneskunskap och forsk-

der sex år kom från Chalmers.

strin som SSF initierat. Fem av totalt tjugo forska-

Energipris till
chalmersforskare
Chalmersforskaren Kankar
Bhattacharya har tilldelats
Gunnar Engström-stipendiet
2001 av Gunnar Engströms
ABB-stiftelse. Kankar
Bhattacharya fick priset för
sin forskning om dynamik,
stabilitet och styrning av
elektriska kraftsystem på en
avreglerad marknad.
Kankar Bhattacharya är född i
Indien 1964 och blev filosofie
doktor vid Indian Institute of
Technology i New Dehli 1993
på en avhandling om stabilitet
och dynamik i elektriska
kraftsystem. Han är sedan
1998 verksam vid Chalmers,
från 2001 som docent vid
Institutionen för elteknik.
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– Anna Kidiyarova-Shevchenko – gigahertzelektronik
– Richard Neutze – strukturintermediärer av
membranproteiner, lösliga proteiner och
fotokemiska system
– Owe Orwar – biomimetiska och biologiska
celler och cellnätverk för komplexa
biosensor- och biodatorsystem
– David Sands – programspråksbaserade
metoder för datasäkerhet
– Jan Swensson – mjuka materials dynamik.
Jan Swensson har dessutom erhållit ett
sexårigt stipendium hos Kungliga Vetenskapsakademin.
En allmän slutsats av resultatet av årets ansökningar till bland annat Vetenskapsrådet och FORMAS
är att Chalmers för närvarande har en ovanligt god
tillgång på lovande, yngre forskare inom angelägna satsningsområden, många dessutom med potential som ledare.

Fem nya
hedersdoktorer

Förutsättningar för
framgångsrik forskning
Generellt gäller för forskningen vid en teknisk
högskola, att vissa grundläggande eller inte så app-

Gunnel Adlercreutz utnämns till hedersdoktor för betydelsefulla
insatser inom arkitektur- och byggsektorn i Finland och internationellt.
Hon har i sin egenskap av medlem i flera finska regeringskommittéer för
kulturella, arkitektoniska och bygginriktade frågor arbetat för kvalitet inom
arkitektur och konst. Hon är arkitekt och har bedrivit en egen
framstående arkitektverksamhet och fungerar nu som chef för
Bygginformationsinstitutet i Finland. 1993-99 var hon vice president i
Union Internationale des Architectes (UIA).

likationsnära forskningsområden har finansieringsproblem på grund av brist på externa medel.
Vissa satsningar har gjorts med Chalmers stiftelsemedel. Dessa medel har dock endast kunnat användas för temporära insatser. En mer långsiktig
lösning på problemet är att skapa större och flerdisciplinära enheter, där samverkan mellan grund-

Stanley Deser utnämns till hedersdoktor för att med sina djupa
kunskaper i fysik, sitt stora engagemang för Sverige och svensk fysik ha
skapat en naturlig kontaktyta för Sverige och Chalmers i Bostonområdet. Han har länge deltagit i svensk forskning som inspirationskälla
och medarbetare. I sin egen forskning har han gjort många betydelsefulla
insatser inom allmän relativitetsteori och partikelfysik. Han är professor i
fysik vid Brandeis University i Massachusetts, USA.

läggande och applikationsnära forskningsdiscipli-

Harry Frank utnämns till hedersdoktor för att mycket framgångsrikt ha
lett en innovativ forskningsutveckling som har givit upphov till en rad
polymera isolermaterial inom högspänningstekniken. Flera av
produkterna, avsedda för vindkraftverk, betraktas inom den globala
elkraftsbranschen som banbrytande upptäckter. Han är VD och
forskningschef för ABB Corporate Research samt medlem av Kungliga
Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

cess, där samverkan över institutionsgränser leder

Bert Hansson utnämns till hedersdoktor för att med ett engagemang
utöver det vanliga ha bidragit till utvecklingen vid Onsala
rymdobservatorium. Han har under mycket lång tid varit drivande vid
utveckling och konstruktion av observatoriets sofistikerade teleskoputrustning och har på ett enastående sätt bidragit till skapandet av
internationella kontakter.
Margot Wallström utnämns till hedersdoktor för att hon representerar
svenskt miljöpolitiskt arbete på ett kunnigt, engagerat och sakligt sätt.
Hon är dessutom en god kvinnlig förebild på ledningsnivå i Europa. Hon
är sedan 1999 EU:s miljökommissionär. Hon inledde sin tid vid
riksdagen 1979 och har bl a varit kulturminister 1994-96 och
socialminister 1996-98.

ner kan vara utvecklande för båda sidor. Denna
utveckling har vissa naturliga inslag, t ex att tekniska forskningsområden går in i det mikro- och nanovetenskapliga området som kräver nya ansatser.
Inom matematikområdet ser man en liknande protill forskningsprojekt med doktorander från såväl
matematiska som tekniska discipliner. Nya samarbetsformer och bredare finansieringsprogram är
en nödvändig utveckling i den nya universitets- och
högskoleforskningen. Det är också nödvändigt för
att upprätthålla den kompetens som krävs för att
undervisa på vetenskaplig nivå.

Exempel på starka forskningsmiljöer
Stokastiskt centrum
Stokastiskt centrum, arbetar med att matematiskt
(med sannolikhetsteoretiska och statistiska metoder) analysera problem från olika vetenskaper,
industri och samhälle. Efter start med hjälp av
medel från Chalmers stiftelse fick centret under
2001 ett anslag på 5 mkr från Knut och Alice Wal-
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lenbergs Stiftelse och stiftelsen angav att man var
beredd att fortsätta stödja verksamheten. Under
året har forskningen inriktats på stokastiska modeller av partikelsystem, biologisk modellering, telekommunikation, materialutmattning samt risk
och extrema påfrestningar på ekonomiska och tekniska system.
Fraunhoferinstitutet
Chalmers starka ställning inom tillämpad matematik har under året lett till att förhandlingarna med
det tyska Fraunhofer-Gesellschaft resulterat i ett
gemensamt centrum för industrimatematik vid
Chalmers.
Kemisk ytfysik
Professor Bengt Kasemos forskargrupp vid Kemisk ytfysik har fått del av Vetenskapsrådets särskilda satsning på excellenta forskningsmiljöer.
Gruppen arbetar främst med studier av egenskaper och processer i ”mjuka” nanostrukturer, dvs
miniatyriserade strukturer med längdskala om
1-100 nm, som tillverkas med ”mjuka” material för
att till exempel studera laddningstransport, ljusinducerade elektronexcitationer och så kallad biologisk igenkänning i system som efterliknar biologiska system. Grundforskningsmässigt är detta ett
explorativt projekt som undersöker de delvis nya
fenomen som uppträder i mjuka nanostrukturer,
jämfört med hårda strukturer. Praktiska tillämpningar går inte att säkert förutspå men kan komma till exempel inom något/några av områdena

Från Moskva
till Chalmers

När Anna Kidiyarova-Shevchenko kom till Sverige hade hon redan varit i Tyskland och
USA i tre år. Fast egentligen kommer hon från Moskva. Och det var vid universitetet där
det hela startade för ungefär 15 år sedan – hennes forskning inom gigahertzelektronik.
Det är ett forskningsområde i tiden som har fått SSF att bevilja 10 mkr under en sexårsperiod till Anna och hennes forskargrupp, som sitter i den nya MC2-byggnaden på Chalmers. SSF-medlen är också ett erkännande av Annas kvaliteter som forskningsledare.

medicinska implantat, nya funktionella material,

Vad handlar då forskningen om? ”Det handlar om att få upp hastigheten i superdatorer,

biosensorer och biochip, cell- och vävnadsodling,

kanske 50 gånger snabbare än dagens datorer …”, säger Anna ”… dessutom kommer de

bioelektronik eller artificiell fotosyntes.

att dra mindre energi, kanske en hundradel jämfört med idag. En intressant tillämpning

Högspänningsteknik
Forskningen inom högspänningsteknik har väckt
stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands,
vilket lett till ett omfattande samarbete med såväl
forskargrupper vid utländska universitet som industrier, kraftbolag och olika internationella organi-

är att förbättra dagens basstationer, som redan nu har svårt att hantera de stora informationsmängder som Internet och mobiltelefoni ger upphov till”. Hur är då detta möjligt?
”Det handlar om supraledning, d v s att man inte har något motstånd och det går att
uppnå vid mycket låga temperaturer – bara ett par grader över absoluta nollpunkten”,
berättar Anna. Hur kan man åstadkomma det? ”Principen är precis som ett kylskåp, fast
effektivare”, säger hon som vore det en självklarhet.

sationer (CIGRE, IEEE). En del av forskningen är

Anna bor i Särö med sina två döttrar medan hennes man studerar i Norge. Var det lätt

inriktad på utveckling, metodik och mätteknik för

att acklimatisera sig i Sverige? ”Ja, jag måste säga att alla svenskar har varit mycket

att diagnosticera isolationssystem i högspännings-

vänliga och tillmötesgående. När vi flyttade hit kom grannarna med blommor och de

utrustning, särskilt i isolatorer och transformatorer.

hjälpte oss på alla upptänkliga sätt, både med materiella ting och att hitta till affärer,

Forskningen syftar också till att öka förståelsen av

skolor etc.”

grundläggande fenomen vid studiet av polymera

Hur upplever hon då den dagliga tillvaron på Chalmers? ”Naturligtvis saknar jag mitt

och keramiska isolatorer i varierande miljöer och

hemland och alla släktingar och gamla vänner. Att jag, liksom många unga ryska forska-

med beaktande av pålagring av biofilmer. Denna

re, lämnat Ryssland handlar om att förutsättningarna för vår forskning är bättre i väst.

del stöds av SSFs materialforskningsprogram.

Mitt forskningsområde startade vid Moskvas universitet, där det fortfarande finns en
stark teoretisk forskning. Däremot är de finansiella resurserna begränsade. Därför är jag

Chalmers miljösatsningar

nu på Chalmers och här tycker jag det är fantastiskt, även jämfört med Tyskland och

Samtliga professurer som inrättats inom ramen för

USA”, svarar Anna, men tillägger: ”Fast det är väldigt dyrt här. Jag tycker t ex att en

Chalmers miljöinitiativ har nu tillsatts, dvs bärkraf-

alldeles för stor del av forskningsmedlen går till fasta kostnader som administration,

tig energi- och materialomsättning, bärkraftig

lokaler och andra gemensamma faciliteter.”
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Kunglig professur
till Chalmers
Styrelsen för Konung Carl XVI
Gustafs 50-årsfond har under
ordförandeskap av H M
Konungen utsett professor
Roland Scholz från Zürich till
femte innehavaren av Konung
Carl XVI Gustafs professur i
miljövetenskap, vilket innebär
att professor Scholz 2001-02
kommer att arbeta med
forskare och lärare vid Göteborgs MiljöVetenskapliga
centrum, som drivs av
Chalmers och Göteborgs
universitet (GU).
Professor Scholz är sedan
1993 professor i miljövetenskap vid ETH i Zürich
och sedan 1998 adjungerad
professor i psykologi vid
universitetet i samma stad.
samhällsutveckling.

Ny gästprofessur inom
miljöområdet till Chalmers
Civilingenjörsförbundets (CF)
styrelse har beslutat att utse
den japanske professorn
Takashi Mino till den förste
innehavaren av CFs miljöprofessur med placering vid
Chalmers.
Professor Mino tillträder gästprofessuren hösten 2002 och
han kommer att stanna i två år.

I samband med EU-toppmötet i Göteborg i juni
genomförde Chalmers och GU en konferens med
temat ”Learning for a Sustainable Society”. I november gästade Konung Carl XVI Gustaf en konferens på Chalmers med temat ”Hållbar utveckling
i Sverige och globalt; vilka problem löser vi tillsammans ?”
Årets William Chalmers-föreläsning med rubriken ”Odins vakande öga – satellit i miljöns tjänst”
hölls av Donal Murtagh, som är en av professorerna inom Chalmers miljöinitiativ.

Materialvetenskap
Materialforskningen är sedan länge ett av Chalmers profilområden. En inventering av pågående
forskning och framtida inriktning har gjorts och
utvärderas i början av 2002. Avsikten är att samla
ledningen för hela materialområdet för att effekkemiteknik, global miljömätteknik, miljösystem-

tivare utnyttja kapaciteten i investeringar av dyra-

teknik, miljömanagement, uthålliga energisystem

re instrument och andra satsningar. För detta har

och uthålligt samhällsbyggande. Chalmers har där-

MaterialAnalyslaboratoriet vid Chalmers, MACH,

igenom fått en stark ställning inom utbildning och

bildats. Materialcentret skall vara interdisciplinärt

forskning kring teknik för ett uthålligt samhälle.

och samverka med nationella och internationella

Den miljövetenskapliga verksamheten organiseras

forskargrupper och med näringslivet.

genom Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Forskarutbildningen är väl samordnad genom

(GMV), som är gemensamt med Göteborgs univer-

SSFs materialforskarskola samt genom KK-stiftel-

sitet ( GU). GMV driver bl a fem forskarskolor.

sen med företagsforskarskolan Marchal och sta-

Cirka 40 doktorander är registrerade i ämnet mil-

tens satsning på en nationell forskarskola i mate-

jövetenskap vid Chalmers. Under året avlade fem

rialvetenskap med Chalmers som värdhögskola.

personer licentiatexamen och tre doktorsexamen

Dessa forskarskolor har tillsammans cirka 70 dok-

i miljövetenskap.

torander. Detta antal kommer att öka nästa år när

Efter förslag av Chalmers och GU utsågs profes-

den nya nationella forskarskolan startar med dok-

sor Roland Scholz från ETH i Schweiz till inneha-

torander även från högskolorna Borås, Dalarna,

vare av Konung Carl XVI Gustafs professur i mil-

Trollhättan/Uddevalla samt universitetet i Karl-

jövetenskap 2001-02. Scholz har under året bedri-

stad.

vit en aktiv verksamhet i Göteborg inom bl a projektet ”Lundby på gång”. Chalmers kommer att bli

Informationsteknologi

huvudvärd även för nästa innehavare av denna

Inom IT-området har avsevärda insatser gjorts, bl a

professur, som då kommer att innehas av profes-

med medel från Chalmers stiftelse, för att bygga

sor Colin Fudge från University of the West of

upp den vetenskapliga basen, grundutbildnings-

England, Bristol.

programmen samt infrastrukturen. En förstärkt

Även den förste innehavaren av civilingenjörs-

vetenskaplig plattform för det nya civilingenjörs-

förbundets gästprofessur inom miljöområdet, pro-

programmet i informationsteknologi har varit sär-

fessor Yakashi Mino från Tokyouniversitetet, har

skilt angelägen för att kunna ge en utbildning på

placerats vid Chalmers.

vetenskaplig grund. Satsningen skall även vara

Chalmers starka ställning inom miljöområdet

Professor
Stanislaw Gubanski
har under året utsetts till Fellow
of IEEE, Institute of Electrical
and Electronics Engineering.
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kompetensbas för de treåriga ingenjörsutbild-

visas också genom medlemskapet i Alliance for

ningarna och för det med GU gemensamma IT-

Global Sustainability (AGS) där Chalmers snabbt

universitet. De ämnesområden som i första hand är

etablerat sig i olika forskningsprojekt. Chalmers

aktuella för förstärkning är mjukvaruteknik, män-

var också värd för AGS första ”Technical Meeting”

niska-datorinteraktion, visualisering och grafik.

i oktober 2001, där forskare från de fyra ingående

Rekrytering sker också till ett flertal andra om-

universiteten och företrädare för näringslivet

råden.

diskuterade möjliga lösningar på globala miljöproblem.

Biovetenskap
Chalmers har under året utvecklat en modern bioteknikutbildning som baseras på vetenskapsområdena inom Chalmers biosatsning. Programmet ger studenterna möjlighet att välja ett bioteknikspår (tyngdpunkt på bioprocessteknik och
molekylärbiologi) eller en inriktning på teknisk
biologi (tyngdpunkt på biologisk fysik och biomedicinsk teknik). Studenter från utbildningsprogram
inom kemi, fysik och elektroteknik skall också
kunna välja dessa profiler. Det leder till examina
med en ny typ av kombinationer av till exempel fysik med biologi eller kemi och livsmedel med molekylärbiologi. Forskningsområdena bioinformatik
och biomaterial har en stark representation i dessa
kombinerade ämnesområden.
De vetenskapliga profilområdena inom bioom-

Nationella kompetenscentra vid Chalmers finansierade
av Vinnova respektive Energimyndigheten
Chalmers centrum för höghastighetsteknologi (CHACH)
Kompetenscentrum i järnvägsmekanik (CHARMEC)
Kompetenscentrum i produktrelaterad miljöanalys (CPM)
Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (CERC)
Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion (HTC)
Kompetenscentrum i katalys (KCK)
Konsortiet gasturbincentrum (GTC) – delat med KTH och LTH
Forskningsprogram där Chalmers är värdorganisation
finansierade av MISTRA
Uthålligt byggande
Urbana VA-system
Ljudlandskap för bättre hälsa
MISTRA-program i vilket Chalmers deltar
Batterier och bränsleceller

rådet har preciserats och här har Chalmers stiftelse finansierat doktorander och unga lovande fors-

Centrum finansierat av Teknikbrostiftelsen i Göteborg
Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods (SCEIFF)

kare väsentliga för områdets utveckling. En professor i farmaceutisk teknologi har utsetts under året.
Farmaceutisk teknologi har nära samarbete med
teknisk ytkemi och livsmedelsteknologi och i det-

Forskarskolor vid Chalmers finansierade av
företag och KK-stiftelsen
FENIX – management
MARCHAL – materialvetenskap

ta ämne bedrivs dessutom undervisning inom läkemedelsprogrammet vid GU.
Forskningen inom biofysikalisk kemi utvecklas
mycket framgångsrikt. Unika resultat har producerats i dessa forskargrupper vad gäller celltillväxt på
ytor samt nanobiologiska strukturer. Biologisk avbildning (bioimaging) kommer att få en viktig roll
för hela biosatsningen, med tillämpningar inom
mikroskopi, spektroskopi och visualisering. I samverkan med den rekrytering som gjorts inom ett
angränsande område vid medicinsk fakultet vid

Forskningsprogram där Chalmers är värd
finansierade av SSF
Bioinformatik
Elektronikproduktion (E-PROPER)
Farkoststrukturer (IVS)
Flerfasströmning
Högfrekvenselektronik
Kvantkomponenter och nanovetenskap
Materialforskarskolan med delprogrammen Biokompatibla material,
Polymera konstruktionsmaterial och Elektrisk utomhusisolation
Nationellt nätverk i tillämpad matematik (NTM)
Nukleinsyraforskning
Produktionsteknik (PROPER)

GU, kommer Göteborg att ha en unik styrka inom

området bioimaging. Molekylär bioteknik har ska-

SSF-program där Chalmers deltar

pat grupperingar av unga forskare kring moleky-

Biomedicinska forskarskolan i Göteborg (GGBS)
Centre in Combustion Science and Technology (CeCoST)

lär struktur och funktion, produktion av biomole-

Energisystem

kyler samt analys av biologiska komponenter. Bio-

Engineering Design Research and Education (ENDREA)

informatik bedriver en framgångsrik forskarskola

Forest Products Industry Research College (FPIRC)

med tillämpningsprojekt inom strukturprediktion

Fotonik
Integrerade elektroniksystem

av biomolekyler, cellsignalering med flera områ-

Kemisk processdesign och reglering (CPDC)

den.

Konkurrenskraftigt byggande
Livsmedelsproduktion med framtidens teknologier (LiFT)

I samband med årsskiftet startas vid Chalmers
en bred forskarskola inom bioområdet. Fullt ut-

Marin forskning (MASTEC)
Personal Computing and Communication (PCC)

byggt planeras den ha minst 40 doktorander, varav

Realtidssystem (ARTRES)

nästan hälften kommer att finansieras av Chalmers

Samarbetsprogram i mikroelektronik

stiftelse.

Selektiv framställning av finkemikalier och läkemedel

Genom Wallenbergsatsningen ”Swegene” kom-

Trämekanik

mer flera anläggningar, instrument och postdoc-

Träteknologi
Vetenskapliga beräkningar

tjänster att kunna bidra till utvecklingen i den del

Visual Information Technology (VISIT)

av bioområdet där Chalmers satsar. I första hand
sker satsningarna inom strukturbiologi, membranproteiner och bioimaging.
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Exempel på några utvecklingsområden

Kompetenscentra

Samarbete med näringslivet inom kärnteknologi-

Under året har Chalmers sex kompetenscentra

området har inletts under året med syftet att säker-

efter utvärdering och prövning slutit nya avtal för

ställa långsiktig kompetens. Samarbetet innebär en

ytterligare en treårsperiod, den s k fas 3. Utvärde-

förstärkning av forskning, utbildning och fortbild-

ringarna har varit positiva och särskilt betonar

ning inom reaktorfysik och kärnkemi. Förstärk-

ämnesexperterna de vetenskapliga resultaten.

ningen är nödvändig eftersom kompetens inom

Verksamheten som nu är väletablerad, visar struk-

området har strategisk betydelse för landet. Då

turella möjligheter men även utmaningar. Bland

relativt få studenter deltar leder det till höga per

annat ställs höga krav på ledarskapet i dessa fler-

capita-kostnader.

disciplinära områden, ett ledarskap som i några fall

Området konstruktion och produktionsteknik
vid M-sektionen har invigt det nya Winquistlabo-

hamnar vid sidan av det akademiska karriärsystemet.

ratoriet med bäring på Produktutvecklingscen-

Professor Bengt Kasemo
belönades med årets AkzoNobel Science Award för
forskning kring grundläggande
fenomen inom ytors fysik och
kemi. Detta pris delades med
professor Ingemar Lundström
vid Linköpings universitet.

trum. Detta centrum är en vidareutveckling av

Ekonomiskt resultat

SSFs satsningar på konstruktionsteknik (Endrea)

Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chal-

och produktionsteknik (Proper). Produktutveck-

mers Lindholmen, uppgår för år 2001 till –51 (–62)

ling med industriell inriktning stöds av utbildnings-

mkr. Rörelseresultatet uppgår till –52 (–56) mkr,

programmet Teknisk design samt fortbildnings-

vilket är en förbättring med 4 mkr jämfört med

programmet Industriell produktframtagning, där

föregående år. I resultatet ingår avskrivningskost-

KK-stiftelsen finansierar en 50 mkr satsning, där

nader som, i balansräkningen, täcks av det aktie-

Chalmers är koordinator för ett konsortium med

ägartillskott som erhållits som en följd av ändrade

sju aktörer.

redovisningsprinciper. I Chalmers totala resultat
uppgår dessa kostnader till 67 mkr, varav huvud-

Övrigt
5%

Offentliga
stiftelser
11 %

EU 3 %

Utbildningsdepartementet
28 %

Företag mfl
12 %
Stiftelsen
Chalmers
16 %

Övriga statliga
25 %

Rörelseintäkterna år 2001
uppgick till 1318 mkr.
Totala intäkterna uppgick till
1346 mkr.

Internationellt utbyte

delen avser forskning och forskarutbildning. Rö-

36 lärare/gästforskare från olika delar av världen

relseintäkterna har ökat med 61 mkr (5%) jämfört

har enligt sektionernas rapporter vistats vid Chal-

med föregående år. Ökningen avser intäkter från

mers under längre tid än tre månader, vilket är

företag och andra organisationer samt från forsk-

något fler än föregående år. Däremot har endast 16

ningsstiftelser med 17 mkr. Statliga intäkter har

Chalmerslärare vistats vid utländska universitet

ökat med 18 mkr, främst från forskningsråden och

under längre tid än tre månader. Vår erfarenhet är

utbildningsdepartementet. Chalmers tio största

att tre månader är en lång period att vara borta och

forskningsfinansiärer svarar för 80 % (77 %) av

att ett stort antal forskare anser att redan ett utbyte

intäkterna till forskning och forskarutbildning.

på några veckor eller någon månad är mycket gi-

I nedanstående tabell finns redovisning av dessa fi-

vande. Till detta kommer personliga kontakter vid

nansiärer.

ett stort antal internationella vetenskapliga konfe-

Den statligt finansierade forskning och forskar-

renser eller som opponenter vid disputationer, som

utbildningens andel utgör 53 % av rörelseintäkter-

sakkunniga vid tjänstetillsättningar eller som ex-

na och har minskat med en procentenhet jämfört

perter vid utvärderingar.

med föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat
med 57 mkr (4 %).

Forskarutbildning och forskning

De största forskningsfinansiärerna
(mkr)
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2001 2000 1999 1998

Utbildningsdepart.

363

350

347

345

Stiftelsen Chalmers

214

203

192

95

126
106

112
97

111
69

103
56

Energimyndigheten

71

50

31

Vinnova (NUTEK)

70

61

87

95

EU

36

36

35

32

Volvo

24

24

17

Formas (BFR, SJFR)

22

19

21

24

Wallenbergstiftelsen

17

7

12

34

Vetenskapsrådet (NFR,
SSF

TFR, HSFR, FRN)

◆

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
Rörelseintäkter (mkr)

2001

2000

1999

1998

363

350

347

345

Övriga statliga bidrag & uppdrag 336

331

345

319

Bidrag/uppdrag från företag mfl

157

150

151

150

Offentliga stiftelsebidrag

140

130

92

71

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers

36
214

36
203

35
192

32
95

Utbildningsdepartementsmedel

Övrigt
Summa rörelseintäkter

72

57

83

88

1 318

1 257

1 245

1 100

Under 2001 blev Industrihögskolan en operativ
enhet inom Chalmers Lindholmen och fick ansvaret för uppdragsutbildning vid Chalmers. Kapa-

Fortbildning

citetsuppbyggnaden för detta uppdrag säkerställs
med stöd av medel från Chalmers stiftelse.

har utvecklats. Ett treårigt avtal om att utbilda Sjö-

Industrihögskolan skall vara en naturlig länk

fartsverkets trafikoperatörer i nautisk engelska har

och samarbetspartner för näringslivet i dess dyna-

tecknats. Den första kursomgången av utbildning-

miska kompetensutvecklingsprocess. Fortbildning-

en ”Diplomerad CNC-tekniker” i samarbete med

en bedrivs inom många branscher, och under året

Skärteknikcentrum i Gnosjöregionen har avslu-

främst inom fordonsindustrin, verkstadsindustrin,

tats.

Facilities Management
40 poäng, halvfart

Internationalisering

MBA – Master’s Course in
International Business
40 poäng, helfart

sjöfarten och energibranschen.
På grund av det rådande konjunkturläget har
flera utbildningsuppdrag förskjutits tidsmässigt

Internationaliseringsprocessen har under året in-

och kommer att genomföras under 2002. Industri-

tensifierats. Diskussioner har förts med bl a Fiat

högskolan har därför inte uppnått årets försälj-

Corporate University i Turin, ett par brittiska uni-

ningsmål.

versitet samt universitetet i Helsingfors om skapandet av EU-finansierade utvecklingsprojekt

Expansion

kring fortbildning.

Fortbildningslinjer som
startade hösten 2001
Kommunikation – människa
i teknisk miljö
20 poäng, halvfart

Industriell marknadsföring
och inköp
20 poäng, halvfart
Projektledning
20 poäng, halvfart
Rymdkommunikation
5 poäng, kvartsfart

I juli integrerades CHOICE i Industrihögskolan vilket medförde att personalstyrkan ökade till 8 per-

Övrig uppdragsutbildning

soner. CHOICE har under åren 1997-2001 utveck-

Skandinavisk Företagsutbildning AB genomförde

lat och givit kurser inom reglerteknik och signal-

fyra avgiftsfinansierade kurser inom utmattning,

behandling med hjälp av e-learning. Huvudfokus

hållfasta och stabila konstruktioner samt vibreran-

Helårsstudenter 74

har varit att utveckla metoder för att lära ut de ofta

de konstruktioner. Totalt samlade kurserna 45 del-

Helårsprestationer 45

teoretiska och avancerade koncept som ingår i

tagare.

Kurser, annan tid
än dagtid vardagar (antal)

dessa kurser samt att utveckla modeller för design

V-Sektionen gav under 2001 tre utbildningar för

och implementering. CHOICE har i samarbete med

Sidas bidragsländer, två kurser och ett uppfölj-

K-World utvecklat och producerat kursen ”Vehicle

ningsseminarium vilka totalt samlade 81 deltagare.

Kurser, lägre studietakt
än helfart (antal)
Studerande 304

Studerande 22
Helårsstudenter 2
Helårsprestationer 2

Electronics and Systems Design” åt Volvo. Kursen
är ett av Sveriges största och mesta ambitiösa e-

Övrig fortbildning

learning-projekt.

Som komplement till den fortbildning som Chalmers erbjuder via Industrihögskolan finns de av-

Utvecklingsarbete under 2001

giftsfria fortbildningslinjerna samt de fristående

Inom Chalmers har Industrihögskolan verkat för

kurserna ur civilingenjörs- och arkitektprogram-

att engagera alla sektioner i byggandet av en struk-

men. Hösten 2001 startade sex fortbildningslinjer

tur för Chalmers fortbildningssatsning. Formellt

med 155 deltagare. Av linjen Rymdteknik gavs

har detta skett genom att samverkansavtal och ka-

delkursen Rymdkommunikation på fem poäng och

pacitetsuppbyggnad för uppdragsutbildning har

ytterligare en delkurs planeras för hösten 2002.

utvecklats. De som vid årets slut skrivit på avtalen

Avgiftsfri fortbildning

är Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Sektio-

Fortbildningslinjer

4,1

Fristående kurser

2,5

Totalt

6,6

Lärarfortbildning
Kemi och kemiteknik
för lärare

0,1

Teknik, människa och
samhälle

0,1

Totalt

0,2

Lärarfortbildning

nen för maskin- och farkostteknik och Chalmers

Institutionen för teknik och samhälle gav en fort-

Lindholmen. Avtalsdiskussioner med övriga sek-

sättning på kursen Teknik, människa och samhäl-

tioner pågår.

le för gymnasielärare på teknikprogrammet. År

Industrihögskolan har arbetat med att utveck-

2002 fortsätter utbildningen med ytterligare en

la verktyg för att förstärka Chalmers position inom

fortbildningsdag vid Chalmers samt en distanskurs

det livslånga lärandet, framförallt med modeller

på fem poäng finansierad av Skolverket.

mkr

för att stödja företag i deras kompetenssäkring. Ett

Även institutionen för oorganisk kemi gav en

annat arbete är utvecklingen av ett flexibelt läran-

fortbildningskurs för lärare år 2000/01, för en

Uppdragsutbildningar

de, där flera typer av pedagogik samspelar för att

blandning av gymnasie- och högstadielärare. Äm-

CHAMPS

ge yrkesverksamma människor bästa möjliga för-

net var kemiteknik, ett ämne som är nytt för många

utsättning för inlärning.

lärare som i de flesta fall läst på universitet. Om-

Industrihögskolan
CIT

8,3
0,8

SFAB

0,6

Samarbetet med och systemleverantörsskapet

kring 45 lärare deltog i kursen. Gymnasielärarnas

Sida

för Volvo Personvagnar fortskrider och motsvaran-

betydelse för rekryteringen bidrar till intresset för

Totalt

de samarbete med Saab Automobile i Trollhättan

initiativ till kurser av detta slag.

10,0

3,4
23,1

◆
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Fortbildning

Kurser för
utvecklingsländer
Sedan 1996/97 arrangerar Sektionen för väg- och vatten kurser finansie-

”Ibland leder den här verksamheten även till Sida-finansierade

rade av Sida. ”Fast egentligen började det redan 1991 och då stod CIT

examensarbeten, där tidigare kursdeltagare fungerar som värdar i

för arrangemanget”, berättar Gilbert Svensson, som idag är kurs-

sitt hemland”, berättar Gilbert och förklarar: ”Även SSPA har

ansvarig på Institutionen för vatten miljö transport. För institutionen är

motsvarande SIDA-kurser på teman som oljeskydd till havs, risk

kurserna viktiga. De svarar för ungefär 10 % av institutionens omsätt-

management och infrastrukturutveckling. Fast deras kurser är mer

ning. I dagsläget handlar det om kurserna ”Urban Water Supply and

kommersiellt inriktade än våra”. Gilbert berättar också att under

Waste Water Systems” och ”Solid Waste Management”. Dessutom finns

2001 arrangerade man ett seminarium i Windhoek i Namibia, dit

kursen ”Ground Water Supply” vid geologiska institutionen. Fr o m

alla tidigare afrikanska kursdeltagare bjöds in. Av ett hundratal

2003 kommer även en ny kurs i ”Ground Water and Hard Rock”.

lyckades man samla 35 deltagare. Det lyckade seminariet arrange-

Kurserna är tillämpade och riktar sig till tjänstemän i utvecklingsländer.

rades från Sverige på en stab av bara tre personer.

De är en del av Sveriges biståndsverksamhet. Det handlar om kvalifice-

Numera sker offentlig upphandling av de här Sida-kurserna.

rade deltagare, som oftast har en BSc eller MSc i botten och cirka 5 års

Det handlar bara om svenska budgivare eftersom kurser utgör

arbetslivserfarenhet samt chefsansvar i sina jobb. De måste dessutom

svenskt bistånd. Vart fjärde år gör Sida sin upphandling och hittills

vara godkända av en vattenvårdsmyndighet i sitt land. Sida ger årligen

har Chalmers klarat det bra.

ut en katalog med kursutbudet. Den och broschyrer om de olika kurser-

Vad tycker då deltagarna om kurserna? ”Vi brukar få toppbetyg

na distribueras via de svenska ambassaderna och inbjudan går till om-

för vår organisation …”, säger Gilbert ”… och många deltagare

kring 40 länder. ”Vi brukar få 100-120 anmälningar och av dem antas

upplever det som mycket positivt att de blir behandlade med sådan

30-35. Erfarenhet säger att vi får ett visst bortfall, men målet är att vi

respekt, trots att de representerar länder som har långt kvar till vår

ska ha 25 deltagare på varje kurs, vilket brukar innebära en deltagare

tekniska nivå och standard”.

från varje land”, förklarar Gilbert.
Kurserna sker i samarbete med svenskt näringsliv och är sex veckor
långa, varav en ägnas åt studiebesök på intressanta anläggningar.
”Kurserna är verkligen intensiva och deltagarna får jobba hårt.
På ’lediga’ stunder sitter de på hotellet med sina datorer och löser
uppgifterna de fått”, säger Gilbert. Kurserna har dagliga utvärderingar,
där deltagarna får ge omdömen om varje föreläsning.

SIDA-kursen "Management of Urban Water Supply
and Wastewater Systems" utanför Miljödepartementet
i Stockholm inför en genomgång av svensk
miljölagstiftning inom vattenområdet.

(Foto Gilbert Svensson)
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Pedagogisk utveckling
Centrum för pedagogisk utveckling (CPU) har un-

En projektutlysning resulterade i 37 ansökningar

der 2001 varit engagerat i kurser för anställda vid

från lärargrupperingar inom Chalmers, till ett sam-

Chalmers samt medverkat i utveckling av utbild-

manlagt belopp om 75 mkr. En intern bedömnings-

ningsprogram, kurser, kursutvärderingar, pedago-

grupps förslag sändes till externa pedagogiska re-

gisk meritering och genomförandet av ett strate-

ferees, varefter beslut togs om att fr o m hösten

giskt projekt för att förbättra grundutbildningen.

2001 t o m hösten 2002 finansiera 22 projekt till ett
belopp om ca 13 mkr (3 projekt som finansierades

Kurser för anställda

ingick inte i de prioriterade områdena).

Under året har CPU utarbetat och genomfört de
första sammanhållna pedagogiska kurserna för

Pedagogisk meritering

chalmerslärare. Kurserna är på 10 poäng och ges

I nämnda proposition uppmärksammas frågan om

både på svenska och engelska. De pågår i tre ter-

pedagogisk meritering. Chalmers har en etablerad

miner och följs för närvarande av 55 lärare. Det

praxis för att hantera bedömning av pedagogiska

finns också doktorandkurser i svensk och engelsk

meriter vid nyanställning och befordran. Denna

version. De har under året haft drygt 110 deltaga-

har vidareutvecklats genom att meritering till bi-

re. Ett arbete med att utöka innehåll och omfatt-

trädande professor med tyngdpunkt på pedagogis-

ning i de pedagogiska kurserna för doktoranderna

ka meriter möjliggjorts.

har inletts. Kurser har också hållits i ”Vetenskaplig handledning för nyblivna handledare” och i

Studentmedverkan och genusaspekter

”Framträdande, tal och röst i undervisningssitua-

Särskild uppmärksamhet har under året ägnats åt

tionen”. Samtliga kurser är i överensstämmelse

frågor kring studentmedverkan och genusaspekter

med regeringens proposition ”Den öppna hög-

i utvecklingsarbetet inom grundutbildningen. Ett

skolan”. Totalt har cirka 13 % av Chalmers lärare

samarbete kring grundutbildningsfrågor har eta-

deltagit i kurserna. Av de nyanställda lärarna har

blerats med ETH i Zürich och Linköpings teknis-

likaså 13 % deltagit.

ka högskola.

◆

Chalmers Strategic Effort
in Learning and Teaching, C-SELT

Pedagogisk markering
William Chalmers gästprofessur har tilldelats
professor John Bowden från
the Royal Melbourne Institute
of Technology i Australien.
Han är redan knuten till
Centrum för pedagogisk
utveckling (CPU) vid
Chalmers, där han bistår
i C-SELT projektet och i det
långsiktiga arbetet med
kvalitetsförbättrande insatser
inom undervisning och
lärande.

CPU har länge uppmuntrat och stött pedagogiskt
utvecklingsarbete via RePU (Referensgruppen för
Pedagogiskt Utvecklingsarbete), som hanterar resurser och projektansökningar för ändamålet.
RePUs framgångsrika arbete har nu utvecklats till
en strategisk chalmersgemensam insats för att utveckla grundutbildningen, det så kallade C-SELT
projektet.
C-SELT är en satsning på cirka 50 mkr som fi-

Kurser under 2001, antal deltagare
Högskolepedagogik för chalmerslärare
(2000-2002)

12

angelägna områden (antal beslutade projekt inom

Teaching and Learning in Higher Education
(2000-2002)
Uppsamlingskurs för dem som gått baskurs

16
7

parentes):

Vetenskaplig handledning för
nyblivna handledare

15

– Changing attitudes towards learning: teaching
staff and students in partnership (3 projekt)

Framträdande, tal och röst
i undervisningssituationen

10

Högskolepedagogik för chalmerslärare
(2001-2003)

17

Teaching and Learning in Higher Education
(2001-2003)

10

nansieras av Chalmers stiftelse och ska pågå under
en sexårsperiod med början 2001. En analys av
Chalmers behov har kommit fram till fyra särskilt

– Finding out about and using innovative
approaches to teaching and learning
(6 projekt)
– Integration of curriculum, learning
experiences and educational planning
(7 projekt)

Doktorandkurser

– Appropriate ways of assessing student
learning (3 projekt)

Summa deltagare

Pedagogik för doktorander

73

Becoming a University Teacher

39
199
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Dialogen med samhället
Chalmers i samhället

Chalmers nya kårhus ger fantastiska möjlighe-

Växelverkan med det
omgivande samhället

Ett av Chalmers mål är att mer frekvent nå ut i

ter till externa kontakter. Här genomfördes bl a ett

nationella media och i förlängningen även på den

nytt arrangemang, Träffpunkt Chalmers, som un-

Mål
Chalmers skall utveckla
kunskap och teknik på ett
sådant sätt att det gagnar
utvecklingen av ett mänskligt
och hållbart samhälle. I arbetet
ingår att påverka allmänhetens
attityd i samma riktning.

internationella arenan. Genom att anordna debat-

der chalmeristiska former samlade drygt 200 del-

ter och seminarier på Chalmers samt genom upp-

tagare från ca 50 företag. I december slöts ett av-

sökande verksamhet skapas ett allt större och tä-

tal med Göteborgs Filmfestival, som gör kårhuset

tare nätverk av kontakter. Intensiv pressinforma-

och Chalmers till en vital del av festivalen 2002.

Chalmers skall ständigt
stimulera till och skapa nya
fora för ökad samverkan med
det omgivande samhället och
bidra till att forskningsresultaten utnyttjas effektivt
och innovativt.

tion och lättillgängliga nyheter på webben tydliggör Chalmers för omvärlden. Under året förbätt-

IT-universitetet

rades detta avsevärt tack vare nysatsningen på

Inom IT-området gör Chalmers och Göteborgs

hemsidans Chalmers Nyheter. Chalmers har ock-

Universitet tillsammans en stor satsning på att

så varit en aktiv part i tillkomsten av Expertsvar,

skapa ett internationellt forsknings- och utbild-

en tjänst på nätet som ger landets journalister möj-

ningscentrum, kallat ”IT-universitetet i Göteborg”.

lighet att snabbt komma i kontakt med nya forsk-

Avsikten är att stärka samordningen av befintliga

ningsrön och aktuell expertis vid landets universi-

forsknings- och utbildningsinsatser samt att stimu-

tet och högskolor. Inte mindre än 1 300 svenska

lera tillkomsten av ny forskning och utbildning

journalister abonnerar i dag på Expertsvar. Utlan-

inom området. IT-universitetet är en nätverksorga-

det nås via länkar till motsvarande tjänster i Tysk-

nisation som innefattar såväl ny som befintlig IT-

land, England och USA.

relaterad utbildning och forskning vid Chalmers

Under 2001 fick studenter vid högskolan i Troll-

och GU. IT-universitetet ska stimulera entrepre-

hättan/Uddevalla som C-uppsats i Medie- och

nörskap och skapa förutsättningar för nyföreta-

kommunikationsvetenskap göra en utvärdering av

gande inom IT. En prioriterad del av arbetet är att

Chalmers mediaarbete. Studien visar att Chalmers

stimulera etablering av ny forskning och utbildning

i allt högre grad lyckas intressera nationella medi-

i anslutning till Lindholmen Science Park.

er. En tredjedel av utbudet har internationell rele-

Arbetet hittills har inriktats på att etablera en

vans, dvs allt fler artiklar når utländska media.

projektorganisation och att initiera nya verksam-

I samverkan med näringslivsgruppen inom Göte-

heter på Lindholmen. Arbetet leds av en gemen-

borg & Co anordnades även ett par träffar mellan

sam styrgrupp och har resulterat i fem påbyggnads-

utländska journalister och forskare på Chalmers.

program på magisternivå (60 poäng) som startade

Debatten om jämställdheten på Chalmers fort-

i lokaler på Lindholmen hösten 2001 med cirka 150

satte under året. Media fortsatte att bevaka debat-

studenter.

ten, men det avgjort mesta som i övrigt skrivs och

Samverkan med det omgivande samhället sker

sägs om Chalmers i press och etermedia rör dock

genom en referensgrupp med stark representation

vår forskning.

från näringsliv och förvaltning. Ett riktat stöd från

Under året genomgick en grupp forskare en

Ericsson kommer att användas till uppbyggnad av

mediautbildning. En av deltagarna, Peter Nordin

en forskningsverksamhet på Lindholmen med in-

vid Sektionen för fysik och teknisk fysik, har lyck-

riktning på kommunikationsnät.

ats få stort genomslag i både regionala, nationella
och internationella medier. Hans artificiellt intel-

Alumni och Fundraising

ligenta robotar, Elvis och Priscilla, har intresserat

Alumniarbetet har under 2001 inriktats på ett ökat

allt från Kamratposten till Science.

samarbete med Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Den tidigare personaltidningen Magasin Chal-

Avtal om ett utökat administrativt samarbete har

mers och Chalmers Alumni slogs ihop till den nya

ingåtts liksom ett hyresavtal som möjliggör att

tidningen Chalmers Magasin. Denna har Chal-

Ingenjörsföreningens Club Avancez flyttas till

mers alumner som primär målgrupp, men vänder

Chalmers-området. Alumnikontoret har deltagit i

sig också till näringslivet, till anställda och studen-

många av Ingenjörsföreningens möten för att för-

ter. Upplagan är på 32 000 exemplar. Den centra-

djupa och bredda samarbetet.

la interna informationen förmedlas istället via
Chalmers intranät.

Under mars månad hamnade Chalmers för första gången på börslistorna genom nystartade Chalmers Globalfond, som utvecklats i samarbete med
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Handelsbanken. Fonden placerar pengar globalt
och vänder sig främst till alumner, studenter och
anställda. 2 % av fondens totala värde vid årets slut
tillfaller Chalmers som stöd i dess internationella
arbete.
2001 var också avslutning för insamlingen till
det nya kårhuset. Totalt 2 300 donatorer har givit
donationslöften på cirka 61 mkr. Donatorerna inbjöds till invigning av huset och därefter har ett
trettiotal guidade turer genomförts för att ge möjlighet att se vad donationspengarna åstadkommit.

Chalmers innovationssystem
Chalmers har sedan 1970-talet varit en pionjär i att
stödja entreprenöriella processer och nyttiggörandet av ny kunskap. Sedan Chalmers 1994 blev stiftelse har denna process accelererats och ett antal
funktioner såsom finansiering, inkubation, tekniklicensiering och entreprenörsutbildning har byggts

Nobelpristagarna Wolfgang
Ketterle, Eric Cornell och
Carl Wieman föreläste på
Chalmers i samband med
det speciella nobeljubileumssymposiet som samlade
ytterligare ett 20-tal nobelpristagare till Chalmers och
Göteborgs universitet i
december.

upp på Chalmers. Kärnan i Chalmers innovationssystem är idag Chalmers Entreprenörskola, Chalmers Innovation, Chalmersinvest och Chalmers
Technology Licensing.
Chalmers Entreprenörsskola
1997 startade Chalmers Entreprenörsskola som en
spetsutbildning i entreprenörskap och i att kommersialisera ny teknik. De 60 studenter som gick
igenom skolan 1997-2000 hade per augusti 2001
varit huvudansvariga för att starta 11 företag med
totalt 90 anställda och med totalt 144 mkr i attraherat riskkapital. Under 2001 förlängdes utbildningen från 40 till 60 poäng.
Chalmers Entreprenörsskola rymmer idag en
Entreprenörsskolefond som arbetar med att grunda bärkraftiga bolag ur de innovationsprojekt som
studenterna driver ihop med forskare och uppfinnare. Genom ett nytt upplägg har pedagogiken
förbättrats samtidigt som innovationsprojekten
kan drivas under så gott som verkliga förhållanden.
Ur de sju projektgrupper som skolan rymt under
2001 har sex bolag grundats.
Chalmers Innovation
Stiftelsen Chalmers Innovation tillgodoser behov
kring kunskap, kapital och kontor för unga tillväxtföretag. Under 2001 har en s k förinkubator
(processen kring företagsstartande) bildats tillsammans med Chalmersinvest och Teknikbrostiftelsen
i Göteborg. Under året togs åtta projekt och fyra
nya företag in i företagsinkubatorn och tre företag
”examinerades”, däribland LightUp Technologies.
Chalmers Innovation startade även en filial på
Chalmers Lindholmen.

Chalmers organisationer för näringslivssamverkan
– Centrum för näringslivssamverkan marknadsför Chalmers såsom en partner för
industriell förnyelse – forskningssamverkan och kompetensutveckling för
yrkesverksamma.
– Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) marknadsför, säljer och genomför
kommersiellt tillämpad forskning och utveckling samt skräddarsydda
kompetensutvecklingsprogram.
– Stiftelsen CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs) arrangerar
kompetensutvecklingsprogram i Technology Management för ledare i
näringslivet.
– Industrihögskolan vid Chalmers Lindholmen erbjuder kompetensutveckling för
yrkesverksamma ingenjörer och sjöbefäl.
– Stiftelsen Chalmers Teknikpark skapar förutsättningar för närsamarbete mellan
forskningsavdelningar på storföretag och Chalmers forskare i Chalmers
Teknikpark på chalmersområdet.
– Lindholmen Science Park skapar förutsättningar för närsamarbete mellan
företag och företagsavdelningar som arbetar med avancerad teknisk utveckling
genom att initiera och marknadsföra en teknikpark på Lindholmenområdet.
– Stiftelsen Medicin och Teknik skapar ökade möjligheter till kommersiellt och
samhälleligt nyttiggörande av medicintekniska forskningsresultat från Chalmers
och Göteborgs universitet.
– Stiftelsen IMIT bedriver och främjar forskning inom området teknik och
industriell förnyelse och administration samt medverkar i vidareutbildning för
bland annat Chalmers.
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Under 2001 fick tio företag hos Chalmers InnDialogen

Under 2001 hade Chalmersgruppen, inklusive

batorns finansieringsfunktion. Nio av Chalmers

Champs och CIT, totalt 127 mkr i intäkter och bi-

Innovations företag erhöll tillsammans 87 mkr i

drag från näringslivet för doktorandutbildning,

externt ägarkapital.

uppdragsforskning, vetenskapliga konsultationer

Chalmersinvest
Innovationsprojekt vid
Chalmers Entreprenörsskola
2001 som fortsätter som
bolag:
Accilon: utveckling av fiberoptiska lösningar för nästa
generations fiberoptiska nät, ett
projekt med ursprung i
forskningen vid MC2.

Riskkapitalbolaget AB Chalmersinvest är helägt
av Chalmers och investerar i groddföretag från
Chalmers och andra västsvenska högskolor. Utöver finansiering medverkar Chalmersinvest i utveckling och strukturering av groddföretagen för
att skapa förutsättningar för ytterligare finansie-

Accinity: utveckling av den
patentsökta produkten WebEye,
som förmedlar information genom
mobiltelefoners IR-port.

ring och tillväxt. Chalmersinvest samverkar med

Ambria: ett samarbete med
forskare från klinisk farmakologi
och hudkliniken på Sahlgrenska
som syftar till att licensiera en ny
baskräm för dermatologiska
beredningar med egenskaper
såsom ökad upptagning av aktiva
substanser i huden, mjukgörande,
svamphämmande och
konserverande.

bolag samt ingått två investeringsåtaganden.

Avinode: utveckling av logistiklösningar för taxiflyg och det
första projektet på Entreprenörsskolan där studenterna själva är
idégivare.

siera och kommersialisera sådana patent. Under

Daligi Wood: utveckling av en
patentsökt teknik för kompensationssågning som ökar förädlingsgraden i virke. Idén kommer från
institutionen för Konstruktionsteknik och har utvärderats och
patentsökts av Chalmers
Technology Licensing innan den
överfördes till Entreprenörsskolan.
Vehco: utveckling av telematiklösningar för lastbilåkerier med
lägre driftskostnader och ökad
miljövänlighet. Vehco utsågs till
årets studentprojekt vid
Entreprenörsdagen 2001 samt
fick i november pris från H M
Konungen för att företaget verkar
för ökad miljövänlighet.

flera riskkapitalbolag. Chalmersinvest har under
2001 investerat i tre groddföretag, förvärvat två

samt kompetensutveckling av yrkesverksamma ingenjörer och sjöbefäl. Detta är en minskning med
6 mkr relativt föregående år och utgör 6 % av Chalmersgruppens omsättning. Ungefär en tredjedel av
beloppet kommer från projekt där industriföretagens syfte är att förstärka forskarutbildningen
vid Chalmers inom nischer där de har särskilt stor
efterfrågan på doktorer.
18 mkr av intäkterna avser kompetensutveckling av industrianställda ingenjörer inom teknik
och technology management samt kompetensutveckling av aktivt sjöbefäl. 74 mkr av dessa 127 mkr

Chalmers Technology Licensing

kommer från kommersiella uppdrag. Resterande

Chalmers Technology Licensing AB (tidigare Fors-

53 mkr kommer såsom bidrag. Den största enskil-

karpatent i Väst AB) har till uppgift att bistå Chal-

da företagsgruppen som kund/bidragsgivare är

mers forskare med förädling och skyddande av

Volvo med sammanlagt 26 mkr för ett tjugofemtal

patenterbara forskningsresultat genom att finan-

projekt.

2001 blev bolaget ett helägt dotterbolag till Chal-

Chalmers Careers service

mersinvest. Under året har bolaget utvärderat 23

Careers service är en ung verksamhet som arbetar

uppfinningar och givit råd till omkring 40 forska-

med att underlätta rekryteringsfrågor och karriär-

re. Därutöver har bolaget startat två utvecklings-

planering för chalmerister och företag. Under året

bolag för verifiering och kommersialisering av dels

har efterfrågan varit stor såväl vad gäller individu-

en tvärinstitutionell uppfinning inom vätskekris-

ell karriärplanering, intervjuträning som gruppak-

tallteknik, dels en uppfinning inom informations-

tiviteter (föreläsningar och work-shops). Careers

teknologi.

service har varit studenterna behjälpliga vid Chal-

Inom tillämpad fysik har resultat från forskning

mers arbetsmarknadsdagar, CHARM och de flesta

avseende tillverkning av s k nanorör och nanoelek-

andra arbetsmarknadsdagar som arrangerats på de

tronik patentsökts. I övrigt har bl a ett projekt

olika sektionerna.

överförts till Entreprenörsskolan, ett patent har

I interaktion med chalmerister och företag har

sålts till Swedish LCD Centre i Borlänge och ett

webb-sidan utvecklats till en funktionell mötes-

samarbete har etablerats mellan ett svenskt indu-

plats, som hittills har haft 25 480 besökare. Fler och

striföretag och forskare vid MC2 kring en av Chal-

fler chalmerister har lagt in sin kompetensprofil i

mers Technology Licensing patenterad extremt

Careers service databas, som nu omfattar 1180 in-

noggrann vinkelmätare.

divider och därmed är tillräcklig som underlag för

Till Chalmers kopplade verksamheter

att utföra rekryteringsuppdrag. Hittills har 34 fö-

Riskkapitalbolaget Innovationskapital, som Chal-

retag lagt in både sina platsannonser och kontakt-

mers var med och grundade 1994, har hittills varit

uppgifter på webb-sidan.

mycket framgångsrikt och har 2001 startat sin tredje fond. Under 2001 garanterade Innovationskapital en donation på minst 2 och högst 5 mkr till
Institutionen för innovationsteknik för forskning
inom riskkapital. Beloppet betalas ut under de
närmaste fem åren.
Drygt 800 personer deltog i affärsplanetävlingen Venture Cup 2001, där Chalmers är medarrangör
och där 1:a och 3:e priset hade Chalmerskoppling.
Studenter från Chalmers Entreprenörskola var
involverade i fem av de tolv prisbelönta projekten.
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Intäkter från näringslivet

ovation 6,1 mkr i villkorslån eller bidrag via inku-

◆

Fraunhofer-institutet
i samarbete med Chalmers
Chalmers och tyska Fraunhofer-Gesellschaft
(FhG) har gemensamt bildat ett centrum för industrimatematik vid Chalmers. Det är ett bevis på
Chalmers styrka att man valts som partner vid en
av de första etableringarna FhG gör i Europa utanför Tyskland. I nära samarbete med Chalmers
Matematik och Fraunhofer Institut für Techno-

Goda resultat
av internationell
satsning

und Wirtschaftsmathematik i Kaiserslautern ska
centret utan vinstsyfte verka för ökad användning

retag som är med i UNITECH . Studenterna kom-

av tillämpad matematik i industrin genom att be-

mer att ingå i egna nätverk som varje år omfattar

driva konkurrensneutral forskning och arbeta med

drygt hundra studenter och blivande ingenjörer

projekt definierade av företag och offentliga insti-

från åtta länder.

tutioner. Centret startar med tre huvudområden:
– beräkningsorienterad fysik (akustik,
elektromagnetik, strömnings-, strukturoch solidmekanik) samt belastnings- och
utmattningsanalys
– optimeringsmetoder och kvalitetsteknik
– systemteoretiska metoder för adaptiva system
inom biostatistik, telekommunikation,
signalanalys och bildbehandling, finans- och
försäkringsmatematik.

De övriga universiteten i UNITECH är: RWTH
i Aachen, UPC i Barcelona, TU Delft, Imperial
College i London, Politecnico di Milano, ParisTech
(en sammanslutning av flera tekniska högskolor i
Paris) samt ETH i Zürich. Cirka 25 europabaserade företag med internationell verksamhet ingår i
UNITECH . På Chalmers förslag ingår redan två

svenska företag, Gunnebo och SKF.

delad mellan Chalmers och FhG), 40 % industrifi-

Samarbetsavtal
Chalmers-General Motors

nansiering och 20 % finansiering genom offentliga

Som första högskola i Europa tecknade Chalmers

projekt inklusive EU-projekt.

i december 2001 ett samarbetsavtal med General

Centret skall drivas med 40 % basfinansiering (lika

Internationella nätverk

Motors om ökad forskningssamverkan. De aktuel-

Chalmers medlem i unik
universitetsallians

la områdena är säkerhet, miljö och interaktion
mellan människa och maskin.

I maj 2001 invaldes Chalmers som fjärde medlems-

Chalmers redan goda samarbete med Saab

universitet i Alliance for Global Sustainability

Automobile kommer att utvecklas genom att sam-

(AGS). AGS bildades 1994 av MIT i USA, ETH i

verkan mellan forskare på Chalmers och hela GM

Schweiz och Tokyouniversitet i Japan som ett nytt

underlättas. I samarbetsprojekt med GM behöver

strategiskt initiativ för en globalt hållbar utveck-

Chalmers hädanefter bara hänvisa till huvudavta-

ling och global miljöforskning utan gränser. Med-

let, vilket gör processen smidigare och snabbare.

lemskapet är ett erkännande av Chalmers styrka

Det allra viktigaste är att Chalmers nu finns på

inom miljöforskning och har möjliggjorts av bidrag

GMs lista över Academic Partners.

Rektor Jan-Eric Sundgren
och Ian Lau från GM
Research undertecknar
samarbetsavtalet.

från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. EU kommissionären Margot Wallström har accepterat
att bli ny ledamot av AGS internationella råd.

Chalmers invalt i UNITECH
International Association
Som det första skandinaviska universitetet valdes
Chalmers i september 2001 in i UNITECH International Association, en sammanslutning av internationella företag och framstående tekniska universitet i Europa. Genom medlemskapet får Chalmers
tillgång till ett nytt forum för diskussion om framtidens utbildning inom teknik och studenterna tillgång till ett unikt nätverk för avancerad teknisk
utbildning med managementinriktning. Studierna
kopplas till avancerad praktik vid något av de fö35

Saab Automobile har inbjudit Chalmers till ett

Europaprogram

möte för att markera vikten av att samarbetet nu

Under 2001 deltog Chalmers i 133 EU-projekt, vil-

vidgats till hela GM-koncernen. GM har sedan ti-

ket är på samma nivå som året innan. Att antalet

digare avtal med ett flertal universitet både i USA

inte förändrats hänför sig till att vi nu befinner oss

och i Asien. Avtalet med Chalmers är det första av

mitt i det fyraåriga Femte ramprogrammet (5RP)

sitt slag i Europa. Enligt Ian Lau, GM Research, har

som avslutas i och med utgången av 2002. Det nya

Chalmers med sin kunskap inom olika områden

programmet, 6RP startar i årsskiftet 2002/2003. Av

samt med sin närhet till Saab Automobile utmärkta

projekten avsåg 124 stycken forskning, som mot-

möjligheter att genomföra forskningsuppdrag för

svarar en 5 %-ig ökning sedan föregående år. Un-

GM och Saab.

der året startade 29 stycken nya projekt i 5RP. Den
största gruppen projekt (94 stycken) är, som under

Chalmers i unikt samarbete
med Philips

de 11 år Chalmers deltagit i EU-forskningsprojekt,

Den världsledande elektroniktillverkaren Philips

går i typiskt tre år och har vanligen ca 6 partners

flyttar sin utveckling av transistorer i kiselkarbid

från ca 4 länder. I 65 % av dessa projekt finns nu

till Chalmers. Det är tack vare högskolans forsk-

235 företag som partners. Den övervägande delen,

ning i världsklass inom höghastighetskomponenter

87 %, av företagen är icke-svenska, vilket medför

som Philips Semiconductors i Nederländerna nu

att Chalmers får en bra exponering i den europe-

valt att inleda ett samarbete med Mikroteknologi-

iska industrimiljön.

centrum vid Chalmers, där arbetet skall ledas av
professor Herbert Zirath.

Prestigefyllt musikpris
till chalmerist
Gaudeamus Prize 2001 delas
av Palle Dahlstedt och japanen
Takuya Imahori. Priset är ett av
de finaste internationella
priserna för unga tonsättare
och det är första gången en
svensk får det. Palle forskar i
kreativa algoritmer vid Innovativ
design på Chalmers och har
fått priset för videon
ANAKOLUT – ett samarbete
med konstnären Martin E.
Friberg, där detaljer ur Fribergs
mycket detaljerade tuschteckningar har givits liv med
hjälp av Palles datoranimationer och s k morfningstekniker. Musiken är baserad
på inspelningar från stadsmiljö,
där ljuden återges 8-4000
gånger snabbare, så att andra
världar visar sig: tidsförlopp blir
rytm, rytm blir ljudvågor och
infraljuden häver sig upp ur
djupen och visar på oväntad
skönhet.
Priset har aldrig tidigare gått till
ett elektroniskt verk, utan alltid
till kammar- och orkesterverk.
”Att ge det till en video
dessutom, det tycker jag är
modigt av juryn”, kommenterar
Palle, som fått flera internationella priser för sin musik.
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de industriinriktade projekten. Sådana projekt på-

Man kan nu se att Chalmers i 5RP har ett något
mindre deltagande, räknat som antal projekt, jäm-

Samarbetet kommer i första hand att fokusera

fört med 4RP. I gengäld är Chalmers insats per

på s k kiselkarbid-MOSFET processer och produk-

projekt betydligt större, varför intäkterna ligger på

ter, ett område där Philips har åstadkommit en re-

en likartad nivå. Chalmers volym i EUs forsknings-

kordhög rörlighet för laddningsbärarna i kanaler

program innebär att vi har en god svensk position.

genom att använda kiselkarbid-MOSFET som RF-

Många universitet har i det 5RP sett en nedgång

applikationer. Transistorerna är avsedda för en

i success rate, dvs den andel av sökta projekt som

frekvens upp till 10 GHz för högeffektbasstationer

blir godkända. Här har Chalmers hävdat sig någor-

inom mobil kommunikation.

lunda väl och har hittills i 5RP samma success rate

Enligt avtalet tillhandahåller Philips resultaten
i sin hittillsvarande forskning samt flyttar över reserverad processutrustning till Chalmers.

(35%) som under motsvarande period i 4RP. Genomsnittet i Europa ligger på ca 25%.
Intäkterna för dessa projekt var sammantaget
36 mkr, vilket är samma nivå som för år 2000. Den-

Stärkning av Chalmers
internationella profil

na situation är en avspegling av att överfasningen

I anslutning till de tydliga händelser som under

oss mitt i 5RP.

mellan 4RP och 5RP är avslutad, och att vi befinner
◆

året har stärkt Chalmers internationella verksamhet har Chalmers tagit ett samlat grepp om sin internationella profil. Inom ramen för ett tvåårigt
projekt har Chalmers ingående analyserat möjligheter att bygga vidare på högskolans många goda
internationella kontakter och skapa nya samarbeten. Projektet har avlutats med rekommendationer
och några upparbetade initiativ som skall utvecklas vidare. Kontakt har tagits med universitet i dynamisk utveckling och med några strategiskt viktiga internationella industrier. Längst har samtalen
om nära samarbete kommit med Ciao Tung Universitetet i Hsinchu, Taiwan, vars rektor med delegation besökte Chalmers i oktober 2001. Inom
projektet har också ett förslag till strategi för Chalmers fortsatta internationalisering tagits fram.

EU-projekt vid Chalmers 2001 (2000)
Intäkter från EU-kommissionen

Antal

(mkr)

Industriinriktad forskning
18 program t ex Brite/EuRam,
Growth, IST, EESD
94 (88) 29,8 (29,1)
Forskarrörlighet TMR, IHP,
INTAS

30 (31)

5,5 (5,9)

Tekniköverföring, kompetensutveckling av yrkesverksamma
INNOVATION, TEMPUS

3 (5)

0,4 (0,6)

Studerandeutbyte, utveckling
av utbildning, SOCRATES,
LEONARDO, TEMPUS

6 (8)

0,3 (0,4)

133 (132)

36 (36)

Totalt

Arkitekturåret 2001
För att öka medvetenheten om god arkitektur och
den byggda miljöns gestaltning proklamerades år

Arkitektur

2001 som ”Arkitekturåret” i enlighet med en av
regeringen presenterad handlingsplan för arkitek-

arkitektur och som handlar om kommunikations-

tur, form och design. I anslutning till detta satsade

aspekten i planeringsprocesser med fokus på det

Chalmers stiftelse 1 mkr för att genomföra ett folk-

gröna i staden. Landskapsarkitekter tänker på de

bildningsprojekt inom arkitekturområdet. Arki-

gröna ytorna som viktiga för människor och för

tekturåret 2001 har därför inneburit många nya

rening av luften. Trafikplanerare kan ofta se stora

möten för studenter, lärare och forskare. Utåtrik-

grönytor som hinder för att minska transport-

tade projekt har genomförts under teman som

sträckor och därigenom att minska luftförorening-

Arkitektur som kultur, Arkitektur och tillgänglig-

ar, medan allmänheten torde se grönskan utifrån

Form och teknik

het samt Arkitektur och barn (många aktiviteter

vad man kan göra där. Slutsatsen är att olika för-

Innovativ design

riktades till barn och skola). För att nå nya mål-

hållningssätt måste argumenteras och beaktas för

Modern arkitektur
och boende

grupper och utveckla nätverk med längre livslängd

att uppnå goda resultat i denna komplexa fråga.

Dekanus Hans Bjur
Sektionens teman och
grupperingar:
Arkitekturens teori
och historia
Byggd miljö och
hållbar utveckling

Rum och process

än arkitekturårets aktiviteter genomfördes dessa

Under hösten 2001 genomfördes fallstudier i sju

projekt i samverkan med bl a Arkitekturmuseet,

europeiska städer (Göteborg, Århus, Tammerfors,

Stadsbyggnad

Akvarellmuseet, Sveriges Fastighetsägare, Kultur

Helsingfors, Houten, Utrecht och Cergy-Pontoise).

Göteborg, Internationella Vetenskapsfestivalen

Syftet med projektet är att identifiera, analysera

Visualisering och
modellering

och Borås konstmuseum. På Chalmers manifeste-

och rekommendera olika planeringsinstrument

rades Arkitekturåret med öppna föreläsningar,

med utgångspunkt från det gröna i staden och ba-

Forskarexamina

öppet hus, utställningar och workshops.

serat på studiet av de sju städerna. Projektet ingår

Licentiatexamina 4

Stad och trafik

Arkitektexamina 37

i satsningen ”City of Tomorrow and Cultural Heri-

Doktorsexamina 6

Hur ska man planera för en hållbar
utveckling i framtidens städer?

tage”, som är en del av EU s femte ramprogram

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 31

EU-projektet GREENSCOM (Communicating Ur-

ment”. Programmet är treårigt och involverar även

ban Growth and Green) är ett samarbetsprojekt

universitet och forskare i Danmark, Finland,

som engagerar många forskare vid Sektionen för

Frankrike och Holland.

”Energy, Environment and Sustainable Develop-

Intäkter (mkr) 85
Antal anställda 101

◆

Som en bro
Med valv bygger människor
tak, fönster, broar och
vattenleder. Enkelt men
genialt. Arkitektur är
byggnadskultur – att bygga
tillsammans. Bild från en av
Arkitekturårets workshops
med skolungdomar.
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Chalmers värd för
ledande IT-konferenser
Världens främsta forskare i konstruktion av datorsystem samlades på Chalmers i juli 2001 för två av
de mest prestigefyllda vetenskapliga konferenserna inom IT-området:
– International Symposium on Computer
Architecture (ISCA), som fokuserade på
snabbhet och hög beräkningsprestanda.
– Dependable Systems and Networks (DSN),
som bl a avhandlade datasäkerhet och
tillförlitlighet.
Det var första gången som de två konferenserna
förlades till samma plats, vilket visar på Chalmers
vetenskapliga styrka inom IT-området.
Vid Institutionen för datorteknik bedrivs
världsledande forskning inom de områden som är
relevanta för konferenserna. Ett projekt behandlar hur man i framtidens handburna datorer ska
kunna understödja beräkningskrävande tillämpProfessorerna Per Stenström och Jan Torin
med affischen från den dubbla konferensen.

(Foto Magnus Gotander)

ningar såsom video/ljudbearbetning och avancerade spel. I ett annat projekt utvecklas i samverkan
med industrin (bl a Saab och Volvo) experimentel-

Elektro- och
datorteknik

la och praktiskt tillämpbara verktyg och tekniker
för design och testning av inbyggda system i distribuerade IT-tillämpningar.

OPA ger bredbandig,
avstämbar pulskälla
Framtidens fiberoptiska kommunikationssystem

Automatiserad elkvalitetsanalys

för höga datatakter kommer att kräva lasersända-

Dekanus Holger Broman

Avvikelser i spännings- och strömnivåer kan vara

re som kan skapa välformade pulser med hög brus-

Sektionens institutioner
och avdelningar:

skadliga för utrustning i elkraftsystem och hos in-

undertryckning vid höga repetitionsfrekvenser.

dustriella kunder. Vissa elbolag har startat stora

Datorteknik
Elektromagnetik

Vid Institutionen för mikroelektronik har nu ut-

mätprogram för att få statistisk information om el-

vecklats en robust lasersändare som är avstämbar

Antenngruppen

kvalitetsstörningar. Mätningarna lagras i databa-

i våglängd och fungerar vid 40 GH z med RZ-data.

Beräkningsgruppen

ser. Genom att tillämpa signalbehandlingsmetoder

Systemet bygger på en sinusformad signal som in-

Bioeffektgruppen

på spännings- och strömmätningar får man en nog-

Informationsteori

tensitetsmodulerar pumpeffekten till en OPA (op-

grannare och mer detaljerad analys av databaser-

tisk parametrisk förstärkare), en icke-linjär process

na. Institutionerna Signaler och system samt Eltek-

där förstärkningen beror exponentiellt på pump-

Elteknik
Elkraftsystem

nik samverkar i forskning finansierad av bl a ABB,

effekten när exakt rätt fasvillkor är uppfyllda längs

Göteborg Energi Nät och SINTEF Energy Re-

fibern. Arbetet har presenterats i Electronics Lett-

Elmaskinteknik

search i Norge. Inom ett doktorandprojekt har ett

ers samt omskrivits i WDM Solutions.

Fusion icke linjära vågfenomen
Transportteori

Högspänningsteknik
Kraftelektronik

◆

expertsystem för automatisk analys av spännings-

Mikroelektronik

störningar utvecklats. Systemet kan ge viktig infor-

Fasta tillståndets elektronik

mation om orsaken till störningarna (vanliga orsa-

Fotonik

ker är kortslutningar och påkoppling av transfor-

Civilingenjörsexamina
Elektroteknik 135

Mikrovågselektronik
Radio- och rymdvetenskap

matorer eller andra stora laster, t ex elmotorer).

Datateknik 68

Signaler och system

Övrig forskning innefattar utveckling av metoder

Forskarexamina

för att extrahera information från både spänning

Licentiatexamina 42

Digitala bildsystem och
bildanalys
Kommunikationssystem
Kretskonstruktion
Medicinsk elektronik
Reglerteknik
Signalbehandling
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och ström mätt på olika ställen i nätet samt ett
system för att klassificera elkvalitetsmätningar online.

Doktorsexamina 20
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 396
Intäkter (mkr) 344
Antal anställda 362

Nanotuber av kol
fascinerar forskargrupper världen över.
Anledningen till detta
är bl a deras unika
elektriska, mekaniska
och kemiska egenskaper. Beroende på
ordningen av atomerna
i en tub kan den vara
antingen halvledande
eller metallisk.
Håligheten i tubens
mitt kan fyllas och
bilden visar exempel
på koltuber fyllda med
järn. De har tillverkats
vid University of
Sussex och undersöks
nu vid Chalmers.

Fysik och teknisk fysik

Dekanus Mats Jonson

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner och avdelningar:
Astronomi och astrofysik
Experimentell fysik

Nytt utbildningsprogram

mål för en strategisk satsning vid Chalmers. Som

Vid Sektionen för fysik och teknisk fysik har den

ett viktigt led i denna satsning har under 2001 ett

nya studieinriktningen ”Bioteknisk fysik” startats.

nytt centrum för materialanalys inrättats med pro- Kond. materiens elektronstruktur

Inom detta program läser studenterna först en

fessor Eva Olsson som vetenskaplig ledare. Målet

Atomfysik
Fasta tillståndets fysik
Materialfysik
Mikroskopi och mikroanalys

uppsättning baskurser och kan därefter välja att

är att koordinera expertis och utrustning för att

fortsätta med en av följande påbyggnadskurser:

främja materialforskning, utveckling och analys

– Biomaterial & biosensorer

inom både den akademiska världen och ute i indu-

Subatomär fysik

– Bioelektronik

strin. Syftet är att uppmuntra tvärvetenskaplig

Fysisk resursteori

– Molekylär biofysik.

växelverkan och att sporra olika materialrelatera-

Mikroelektronik och
nanovetenskap

Nationellt forskarprogram i
biomaterial

Miljöfysik
Molekylfysik

de verksamheter genom att möjliggöra material- Experimentell mesoskopisk fysik
Fysikalisk elektronik och fotonik
analys av hög kvalitet.
SIMS-laboratoriet

Det nationella forskarprogrammet i biomaterial

Materialvetenskap och mikroelektronik

Tillämp. fasta tillståndets fysik
Tillämpad halvledarfysik – MBE

drivs av SSFs forskarskola i Materialvetenskap vid

Forskare vid Fysik och teknisk fysik leder eller

Tillämpad kvantfysik

Chalmers/GU och finansieras av SSF. Det tvärve-

deltar i flera nationella forskarprogram inom ma-

Vätskekristallfysik

tenskapliga programmet omfattar studier och ut-

terial- och mikroelektronikområdena. Inom pro-

veckling av material som används i medicinsk ut-

grammet Kvantkomponenter och nanovetenskap,

rustning och av andra material som används i kon-

som leds av professor Robert Shekhter med delta-

Fasta tillståndets teori

takt med biologiska system, t ex biosensorer. Pro-

gare från Mikroelektronik och nanovetenskap

grammet är öppet för forskarstudenter samt per-

samt Tillämpad fysik, utforskas nya material och

Matematisk fysik
Tillämpad fysik

soner från industrin och forskningsinstitut. Från

teknologier med tanke på tillämpningar inom

och med i år kan fjärdeårsstudenter från teknisk,

framtidens kvantelektronik och eventuella kvant-

Kondenserade materiens teori

medicinsk, odontologisk och naturvetenskaplig

datorer. Fysikaliska fenomen som uppträder på na-

Material- och ytteori

fakultet delta.

nometerskalan är i fokus och framsteg har gjorts

Ytfysik

inom ett brett spektrum från teoretiska arbeten till

Reaktorfysik
Teoretisk fysik o mekanik
Elementarpartikelfysik

Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik

Nytt centrum för materialanalys

en patentsökt uppfinning av en primärtermometer.

Civilingenjörsexamina
Teknisk fysik 67

Det har utförts flera framtidsstudier i Europa,

Teoretiskt har man påvisat att elektriska och me-

Forskarexamina (varav GU)

Japan och USA för att identifiera de forskningsom-

kaniska egenskaper på nanonivå är sammankopp-

Licentiatexamina 19 (8)

råden som har störst betydelse för framtida utveck-

lade på ett nytt sätt. Uppfinningen är baserad på en

ling av samhälle och industri. En gemensam slut-

temperaturberoende blockering, Coulomb block-

sats var att material och materialteknologi är ett

ad, av strömmen genom en tvådimensionell struk-

nyckelområde. Materialforskningen är också före-

tur av så kallade tunnelövergångar.

◆

Doktorsexamina 28 (8)
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 316
Intäkter (mkr) 302 (77)
Antal anställda 387 (80)
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Dekanus Jörgen Albertsson
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Analytisk och marin kemi
(CHALMERS/GU)
Fysikalisk kemi
Kemisk apparat- och
anläggningsteknik
Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi
Livsmedelsvetenskap

Kemi

robotik samt biologiska och kemiska datorer.
Orwar utsågs år 2000 till särskild forskare vid
Kungliga Vetenskapsakademien. Han är direktör
för programmet Microsystems Bioengineering

Bärkraftig kemiteknik

and Bioelectronics, som är förlagt till MC2 på Chal-

Professuren i bärkraftig kemiteknik ingår i Chal-

mers och som delfinansieras av SSF. Han är även en

mers miljöinitiativ och innehas av W. James Frede-

av grundarna till Cellectricon AB, som utvecklar

rick, vars forskning är inriktad på miljömässigt

högteknologiska screening-plattformar baserade

hållbara framställningsprocesser för kemikalier,

på levande biologi i kombination med mikro-

bränslen och andra material. Speciellt studeras hur

elektronik och mikrofluidik.

Molekylär bioteknik

dessa processer kan ske genom att utnyttja biomas-

Oorganisk kemi

sa i avfall från industrier, samhällen och jordbruk.

Organisk kemi
Polymerteknologi

Huvuddelen av denna biomassa har sitt ursprung

Strukturella intermediärer hos
makromolekyler

i skogsråvara och jordbruk. Trä- och barkavfall från

En av de andra unga forskare som fått 10 mkr från

Skogsindustriell
kemiteknik

skogsindustrin svarar ensamt för 15 miljoner ton

SSF för sin forskning är Richard Neutze. Han och

Kemisk miljövetenskap

torr biomassa per år. Räknat som kolekvivalenter

hans forskargrupp kom till Chalmers från Uppsa-

Teknisk ytkemi
Keramteknologi

motsvarar det 25 % av det fossila bränsle som an-

la för drygt ett år sedan. De fokuserar på studier av

vänds i Sverige. Skogsindustrins avfall är en möj-

s k strukturella intermediärer av vattenlösliga och

lig råvara för såväl bränsle som olika kemikalier

membranbundna proteiner för att se hur struktu-

och material. Tänkbara produkter är vätgas, syntes-

rella förändringar längs en katalytisk reaktionsväg

gas (för framställning av metanol och plast), läke-

medverkar till komplicerade biologiska reaktioner.

medel och organiska kemikalier.

Genom analys med röntgenkristallografi har de

Värmeteknik och
maskinlära

Civilingenjörsexamina
Kemiteknik 106
Kemiteknik med fysik 22

lyckosamt studerat intermediärer av bakterie-rho-

Bioteknik 7
Forskarexamina

Nätverk av nanotuber och behållare

dopsin, som är den enklaste kända ljusdrivna pro-

Licentiatexamina 15

Owe Orwar är en av de chalmersforskare som fått

tonpumpen. Resultaten har bl a publicerats i den

Doktorsexamina 15

10 mkr från SSF. Hans forskargrupp på Fysikalisk

välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature.

Referee-granskade

kemi publicerade i januari 2001 en artikel i Natu-

Gruppen är också en hörnpelare i den s k SWE-

re som beskrev hur mikroskopiska nätverk av na-

GENE-plattformen som är fokuserad på forskning

notuber och sfäriska behållare kan byggas i väts-

inom kristallisation med efterföljande studier av

Underhållna 8

kekristallina faser. Tillämpningar av detta sträck-

funktion och struktur hos membranbundna prote-

Intäkter (mkr) 226

er sig från att förstå hur kemiska rektioner sker i

iner, vilket för närvarande är en av flaskhalsarna

Antal anställda 272

småskaliga rum till komplexa sensorsystem för

inom strukturbiologin.

vetenskapliga artiklar 256
Patent
Beviljade 13

◆

Nanotuber behöver inte bara länka samman vesiklar
(sfäriska behållare), de kan även bilda ett nätverk i
sig själva. Dessa nanotuber kan ha en diameter ner
till ett tjugotal nanometer. Trevägskorsningar av
nanotuber ökar nätverkens komplexitet och kan
skapa system med extremt små volymer.
Komplexa biomimetiska nätverk kan användas
som mikroanalytiska och mikrofluidala system,
där komplexa kemiska och enzymatiska
reaktioner i mycket små volymer kan studeras.
(Bilden är ett montage med kopior av ett
enkelt nätverk bestående av fem vesiklar och
fyra sammanlänkande nanotuber.)
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Fem heta projekt
Institutionen för materialteknik bedriver fem dok-

Laboratorieutrustning för
erosionskorrosionsprovning.

torandprojekt inom området högtemperaturkorrosion. Projekten genomförs i nära samverkan med
industrin och stöds av Kompetenscentrum för
Högtemperaturkorrosion (HTC). I samarbete med
Institutionerna för energiteknik samt termo- och
fluiddynamik studeras genom fältförsök och kontrollerade laboratorieförsök erosionskorrosion i
samband med förbränning i fluidiserande bädd.
Korrosionens mekanismer kartläggs genom karakterisering av materialytornas kemiska sammansättning och yttopografi. I ett licentiatarbete har ökad
oxidtillväxt påvisats hos erosionspåverkat högtemperaturmaterial p g a defektbildning i oxidskiktet.
En annan studie av erosionskorrosionsbeständiga
beläggningar har resulterat i ny metodik för att
kartlägga olika skikts vidhäftningsegenskaper.

För framtida elektronikproduktion
Avdelningen för elektronikproduktion deltar i
SSF -forskarskolan inom elektronikproduktion,
EPROPER, som forskar kring:

– modellering och simulering av nya byggsätt
för mikroelektronik

Maskin- och
farkostteknik

– tillförlitlighetsmodellering och karaktärisering av tillverkningsmetoder för morgondagens mikroelektronikproduktion med
blyfria lod och elektriskt ledande lim.
Avdelningen deltar i två EU-finansierade program,
ett om framtagning av ett nytt koncept för töjningsmätning i realtid av mikrosystemprodukter, och ett
om framtagning av en in-line mikrohärdningsprocess av ledande lim för smart-cardproduktion.

Numerisk hydromekanik

Forskningen stöds av storföretag som Ericsson

Medan bilar och flygplan serietillverkas är de flesta

Radio Systems och Hitachi Chemicals i Japan.

fartyg som byggs unika, vilket ställer krav på korta tider och effektiva projekteringsverktyg. Tradi-

Återvinning av konstruktionsplaster

Dekanus Lennart Josefson
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Elektronikproduktion
Energiteknik

tionellt används tidsödande och kostsam modell-

Marin teknik

I ett forskningsprojekt vid Institutionen för mate-

provning. Viktiga egenskaper som buller, vibratio-

Maskin- och fordonssystem

rialteknik har möjligheterna att förbättra egenska-

ner, vågsvallseffekter, sjöegenskaper och manöv-

perna hos återvunna konstruktionsplaster (t ex

rerbarhet undersöks mer sällan. Med numeriska

polyamid, polykarbonat och ABS ) undersökts.

metoder minskar tid och kostnad, och bättre opti-

Teknisk mekanik

Återinsamlat plastmaterial innehåller ofta olika

mering av fartygskoncept kan göras. Institutionen

Termo- och fluiddynamik

typer av plaster som i allmänhet inte är blandbara

för marin teknik har under lång tid utvecklat nu-

med varandra, vilket utgör ett problem vid återvin-

meriska metoder för beräkning av fartygs hydro-

Maskinteknik 150

ning. I projektet har legeringsteknik använts för att

dynamiska egenskaper. Redan idag har beräkning-

Automation & mekatronik 43

öka blandbarheten och förbättra de mekaniska

ar ersatt en del av den systematiska provningen i

egenskaperna hos blandade konstruktionsplaster.

tidigt projektstadium.

Forskarexamina
Licentiatexamina 33

Det har demonstrerats för blandningar av återvun-

Dock måste noggrannheten förbättras liksom

na konstruktionsplaster från nedmonterade Volvo-

de matematiska modellerna, främst vad gäller

bilar.

turbulens.

◆

Materialteknik
Produkt- och
produktionsutveckling

Civilingenjörsexamina

Doktorsexamina 24
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 272
Patent
Beviljade 6
Underhållna 8
Intäkter (mkr) 306
Antal anställda 315
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Matematik och
datavetenskap

Bättre lösningar för
distribuerade system
Sedan slutet av åttiotalet har det inom data- och ITvärlden skett en förändring från enskilda isolerade system till distribuerade system. Ett distribuerat system är uppbyggt av många olika beräkningsenheter som är fysiskt åtskilda, men är anslutna till

Harmonisk analys

varandra via nätverk – t ex datorer med mer än en

Dekanus Jan Smith

Inom harmonisk analys delas ett okänt förlopp upp

processor (multiprocessordator), nätverk för da-

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner
och avdelningar:

i svängningar av olika frekvenser, varefter man

torstött samarbete, www på Internet, elektronisk

beskriver vad som händer för en frekvens i taget.

handel med värdepapper, system som kontrollerar

Sedan sätts allt samman för att få en beskrivning

sensorer och styrsystem i moderna bilar. Distribu-

av hela förloppet. Detta ger effektiva metoder att

erade system kan bestå av flera lager och kan vara

Matematik/Tillämpad
matematik
Matematisk statistik

behandla vitt skilda problem som matematiskt

relativt komplexa. För att vara användbara måste

motsvarar partiella differentialekvationer.

de styras av distribuerade algoritmer och protokoll

Vid MD-sektionen studerar vi bl a den s k Orn-

som ger användaren en rättvisande bild av syste-

Civilingenjörsexamina

stein-Uhlenbeck-halvgruppen, som hör ihop med

met. Dessa protokoll måste också reagera dyna-

( Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram)

en motsvarighet till värmeledningsekvationen.

miskt på olika fel (mjuk- och hårdvarufel eller in-

Genom att utvidga tidsparameterns värden till

trång) och kunna fungera när systemet ändras, t ex

komplexa tal har vi funnit en ny och skarp sats om

när nya komponenter eller användare tillkommer.

Datavetenskap
Matematik

Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina 13 (1)
Doktorsexamina 13 (5)
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 79
Intäkter (mkr) 192 (51)
Antal anställda 296 (52)

Det EU-finansierade
forskningsnätverket
”Harmonic Analysis” samlade
ett hundratal matematiker från
Europa och övriga världen till
konferens i Göteborg.
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multiplikatorer för denna halvgrupp, liksom upp-

DCS-gruppen (forskargruppen i distribuerade

skattningar för relaterade s k maximaloperatorer.

beräkningar och system) arbetar i första hand med

Arbetet har skett inom ramen för det EU-finansie-

algoritmer och protokoll för kommunikationsnät-

rade forskningsnätverket ”Harmonic Analysis”,

verk, multiprocessor- och realtidssystem samt nät-

som leds från Göteborg och omfattar sju europe-

verk för datorstött samarbete. Gruppen har ut-

iska länder. Inom detta nätverk arrangerades i juni

vecklat effektiva algoritmer för dynamisk resurs-

2001 en internationell konferens i Göteborg med

delning i mobila nätverk. Algoritmerna har betyd-

ett hundratal matematiker från Europa och övri-

ligt bättre feltolerans jämfört med tidigare lösning-

ga världen.

ar. Gruppen har också presenterat flera grundläg-

Inom harmonisk analys samarbetar vi också

gande synkroniseringsprotokoll som kan förbätt-

med matematiker i Australien och Frankrike. Här

ra samarbetet mellan de distribuerade processer-

handlar det om s k singulära integraler på Liegrup-

na i högpresterande parallelldatorer. Dessa proto-

per av lösbar typ.

koll har bättre prestanda än hittills publicerade
lösningar.

◆

Projekt ”China sky”
Av världens tio mest förorenade städer med avseende på luftkvalitet finns tre i Kina. Ett av de största problemen i kinesiska städer är fotokemisk
smog, som uppstår vid reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus.
Inom AGS drivs projektet ”China sky” för att mäta
halter av olika luftföroreningar med hjälp av
DOAS-teknik (Differential Optical Absorption

Spectroscopy). En lampa skickar UV-ljus genom
luften en kilometerlång sträcka och med hjälp av
en spektrometer analyseras hur spektrumet för-

DOAS-systemet demonstreras för Fudan-universitetet och
Environment Protection Bureau i Shanghai.

ändras när ljuset passerar genom luften. På så sätt
kan man bestämma halterna av olika ämnen, t ex
ozon och svaveldioxid. Ett av målen med projektet är att sätta upp 500 instrument i ett hundratal
städer i Kina. För att minimera kostnaderna kommer instrumenten så långt som möjligt att baseras
på kinesisk teknologi, som utvecklas tillsammans
med kinesiska gästforskare på Chalmers. Projektet
är nu inne i en fas där prototyper testas på plats i
Kina. Projektet är en del av Global miljömätteknik
inom Chalmers miljöinitiativ och drivs i samverkan
med Göteborgs universitet, MIT i Boston, universitetet i Heidelberg och Fudan-universitetet i
Shanghai.

Alliance for Global Sustainability, AGS
Under de senaste tio åren har Chalmers gjort en
stor satsning på miljöforskning som finansieras av
Chalmers stiftelse, vilket lett till en stor bredd och
ett avsevärt djup inom denna forskning, särskilt
inom området miljösystemanalys. Denna framgångsrika satsning är en av orsakerna till att Chalmers i maj 2001 blivit medlem i Alliance for Glo-

Miljövetenskap
Youth Environmental Summit
”Ett mycket bra tillfälle att lära sig mer om de globala miljöfrågorna och samtidigt knyta kontakter
med studenter från hela världen”, säger Stefan
Ahlman, doktorand vid institutionen Vatten Miljö
Transport, om den årliga AGS-kursen Youth Environmental Summit (YES) i Braunwald, Schweiz.
Tillsammans med tio andra doktorander och teknologer från Chalmers deltog han i sommarens
möten och diskuterade globala frågor om miljö och
hållbar utveckling tillsammans med studenter från
25 olika länder. Fokus låg på de stora framtidsfrågorna inom teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi. Som ett resultat av deltagandet i YES har det nu bildats en studentorganisation inom AGS vid Chalmers: World Student
Community (WSC).

◆

Dekanus Oliver Lindqvist
Sektionen för miljövetenskap
är en så kallad immateriell
sektion som utgörs av ett
nätverk av forskare och
doktorander vid alla Chalmers
sektioner. Miljösektionen
samarbetar med Göteborgs
universitet genom den
gemensamma organisationen
GMV, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum.
Anslutna till sektionen
vid Chalmers
lärare och forskare 92
doktorander 40
inom GMV vid
Göteborgs universitet
lärare och forskare 108
doktorander 62

bal Sustainability ( AGS ). Det är en samarbetsorganisation kring global miljöforskning mellan
för närvarande fyra framstående universitet (sedan
tidigare ingår MIT i Boston, ETH i Zürich samt
University of Tokyo). Inom AGS samarbetsprojekt
samlas internationella lag av forskare i tvärvetenskapliga grupper för att tillsammans med företag
och organisationer lösa globala miljöproblem som
hindrar en hållbar utveckling.
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Dekanus Mats Johansson
Sektionens institutioner:
Arbetsorganisation

Teknikens ekonomi
och organisation

Industriell dynamik
Industriell
kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi

Ny struktur i grundutbildningen

Stor vikt har lagts på att bygga upp ett innehåll med

I-sektionens uppgift är att forska och utbilda kring

en klar röd tråd, som kan utvecklas av teknologer,

hur teknik samspelar med sitt ekonomiska och so-

lärare och programledning i samverkan. Det har

ciala sammanhang. Detta synsätt har bl a genom-

resulterat i arbete i lärarlag, som tar fram kurser-

Innovationsteknik

syrat utvecklingen av grundutbildningen i det s k

na i samarbete med teknologerna, samt på ett nytt

Projektledning

IKON-projektet (IKON står för ”I-programmets

system för kontinuerlig kursutvärdering inom ra-

Teknik och samhälle

kvalitets- och nyutveckling”). Projektet syftar till

men för Chalmers pedagogiska satsning.

Transportteknik

att skapa en ny utbildningsstruktur med fokus på

Service management

livslångt lärande genom kontinuerlig reflektion

Utveckling av forskarutbildningen

Civilingenjörsexamina

och utvärdering. Utbildningen, som är femårig från

Sektionen har under året också startat ett föränd-

Industriell ekonomi 61

och med hösten 2001, ger en gedigen kunskapsbas

ringsprojekt inom forskarutbildningen i syfte att

Forskarexamina

och har stora möjligheter till individualisering.

tydliggöra sektionens profilområden. Liksom för

Utbildningen fokuserar på grupparbete och situa-

grundutbildningen läggs ett starkare internatio-

tionsanpassad integration av språk, kommunika-

nellt perspektiv på forskarutbildningen. Dessutom

tion och metodik. Den avslutas med internatio-

fokuseras på att stärka länkarna mellan grundut-

Intäkter (mkr) 107

nella masterprogram som är öppna för såväl I-tek-

bildningen, forskarutbildningen och forskningen.

Antal anställda 113

nologer som andra svenska och internationella

Licentiatexamina 4
Doktorsexamina 5
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 86

studenter.

Forskning kring e-handel
Elektronisk handel och logistikkonsekvenser är ett
stort aktuellt projekt som genomförs gemensamt
av tre svenska tekniska högskolor och med aktivt
deltagande av ett antal företag, t ex Danzas, Kontorab, Luna, SCA, Schenker, Tetra Pak och Volvo.
Syftet är att öka kunskapen om logistiksystem för
e-handel och skapa effektiva system som ger låg
miljöpåverkan. I projektet kartläggs och analyseras den potentiella logistiska utvecklingen inom ehandel ur tre olika perspektiv:
– logistikföretagets perspektiv och de fysiska
flödena tillsammans med informationsstrukturerna
– varuägarens perspektiv där marknadskanalen
hamnar i fokus
– miljöperspektivet som skär tvärs igenom de
två föregående och inkluderar samhällets
intressen.
Resultat visar att det är intressentgrupper bland
leverantörer och köpare som främst har haft nytta av e-handeln. När det gäller logistikföretagen
kan man se att det är en begynnande kanal för att
ta in substituerande produkter på nya marknader.
Existerande företag och varumärken, som använder e-handel som komplement i sin försäljning, är
bland dem som utnyttjar denna distributionskanal
effektivast

◆

Företagsmontrar fyllde I-sektionens
entréhall på årets arbetsmarknadsdagar.
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Önskad spänning och deformation
i nyproducerad sliper.

Väg- och
vattenbyggnad

Inom järnvägstrafiken ökar hela tiden kraven på

Datorsimuleringar ger
bättre byggnader

hastighet och axellast. Det ger upphov till vidare-

Genom att skapa en datormodell av en byggnad

utveckling av betongslipers, vilket kräver nya me-

kan dess utseende och funktion studeras redan

Dekanus Gunnar Gustafson

toder och modeller för detaljerade analyser. En

innan den byggs. Många aspekter – till exempel

Sektionens institutioner :

betongslipers kapacitet avgörs i stor utsträckning

hållfasthet, energiförbrukning, ekonomi och tids-

Byggnadsekonomi

av spännlinornas vidhäftningsegenskaper. Baserat

planering – kan beskrivas med matematiska ekva-

Byggnadsfysik

på en tidigare modell för kamstänger, framtagen

tioner. Datorn kan sedan med numeriska metoder

Byggnadsmaterial

vid Institutionen för konstruktionsteknik, har en

beräkna lösningar till ekvationerna. Lösningarna

Byggnadsmekanik

numerisk modell för skiktet mellan linan och be-

kan ge svar på frågor som: hur mycket last kan ett

Geologi

tongen tagits fram. Modellen har kalibrerats med

golv bära, vilken är den mest ekonomiska formen

Geoteknik

hjälp av resultat från experiment. Arbetet har ökat

på en bro etc.

Ny numerisk modell

kunskapen om de rådande vidhäftningsmekanismerna samt deras influerande parametrar.
Provkroppar för mätning
av 3-slagen linas vidhäftning i betong.

I en doktorsavhandling har nya, effektiva meto-

Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Miljösystemanalys

der för sådana datorsimuleringar presenterats.

Teknisk akustik

Avhandlingen visar hur modeller av hela byggna-

Vatten Miljö Transport

der kan skapas och visas i datorn med s k CAD- och
VR-teknik (Computer Aided Design och Virtual

Reality). Vidare redovisas effektiva metoder för
hållfasthetsberäkningar med FEM (Finit Elementmetod). Genom att koppla modellen och hållfasthetsberäkningen till ett optimeringsprogram kan
den bästa utformningen beräknas. I ett exempel
visas hur materialkostnaden för en vanlig typ av
vägbro kan sänkas med 20 %.

Civilingenjörsexamina
Väg- och vattenbyggnad 97
Forskarexamina
Licentiatexamina 19
Doktorsexamina 17
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 177
Intäkter (mkr) 189
Antal anställda 226

Luftrörelser i lösfyllnadsisolering
Under en byggnads livscykel svarar uppvärmningen för den största delen av den totala energianvändningen. Därför är det väsentligt både för miljön och för den enskilde husägaren att ha god värmeisolering i byggnaden.
Vid Institutionen för byggnadsfysik har luftrörelsers inverkan på isoleringsförmågan hos lösfyllnadsisolering på vindsbjälklag studerats, både teo-

Tredimensionell simulering
av temperaturfältet på ovansidan av ett vindsbjälklag
med homogen lösfyllnadisolering. Vid de röda
områdena kommer varmluft
upp mot ytan och vid blå
områden sjunker luften.
:
(Ill

H.

Gr

önl

und

)

retiskt och experimentellt. Undersökningar av
högpermeabla lösfyllnadsisoleringar har visat att
värmeflödet genom vindsbjälklaget kan öka avsevärt p g a naturlig konvektion, medan påverkan av
vindsventilationen var mindre än vad tidigare undersökningar indikerat. Drivkrafterna för naturlig
konvektion är som störst under vintern och ökar
med ökande isoleringstjocklek. Detta gör att vi i
Sverige, med kalla vintrar och stora isoleringstjocklekar, bör iaktta försiktighet vid användandet av
högpermeabla material.

◆
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Chalmers Lindholmen
Chalmers Lindholmen är ett helägt dotterbolag

Sjöfartshögskolan

med ansvar för Chalmers utbildning av högskole-

Sjöfartshögskolan vid Chalmers Lindholmen är på

ingenjörer, teknologie kandidater och sjöbefäl

väg att bli ett nationellt centrum för utbildning och

samt för högskoleförberedande studier i den tek-

forskning inom sjöfart. Utbildningarna utvecklas

niska basutbildningen. Industrihögskolan inom

för att möta marknadens behov, bl a planeras ma-

Chalmers Lindholmen erbjuder företag kompe-

gister- och forskarutbildningar inom sjöfartsområ-

tensutveckling genom fort- och vidareutbildning

det. Satsning sker även på forskning inom skepps-

Industrihögskolan

av yrkesverksamma. Forskningen vid Chalmers

teknik med inriktning på sjösäkerhet och inom

Kemiteknik

Lindholmen baseras på applikationsnära problem-

logistik genom inrättandet av professurer.

Rektor Bernt Rönnäng
Chalmers Lindholmens
institutioner:
Byggteknik
Data- och elektroteknik
Fackspråk och
kommunikation

Maskinteknik
Matematik
Sjöfartshögskolan

Utbildningar

ställningar och aktuella behov i näringslivet. Chal-

Intresset för sjöfartsutbildningarna har minskat.

mers Lindholmen har 2 200 (2 090) helårsstudenter

I den lokala antagningen fanns 442 (471) sökande.

och 177 (170) anställda. Omsättningen uppgick till

Intresset för årets nya utbildningsprogram Sjöfart

190 (163) mkr.

och logistik, som leder till en teknologie kandidat-

Ingenjörshögskolan
Högskoleingenjör 3 år
Teknologie kandidat 3 år

examen, har dock varit stort med 50 nya studenter.

Ingenjörshögskolan

Sjöingenjörs- och sjökaptensprogrammen har

Tekniskt basår 1 år
YTH-utbildning 1,5 år

Ingenjörshögskolan ger studenterna såväl teknisk

fr o m 2001 anpassats till internationella krav. Fort-

kunskap som övning i kreativ och kommunikativ

bildning av aktivt sjöbefäl sker löpande. Ett till-

Sjöfartshögskolan

förmåga. Många studenter får under studietiden

skott har varit vidareutbildning av marin personal,

Sjökapten 3 år

möjlighet att odla en kontakt med industrin. I fle-

som idag behöver civil behörighet vid internatio-

ra av utbildningarna ingår praktik och 95 % av

nella resor.

Sjöingenjör 3 år
Teknologie kandidat 3 år
Industrihögskolan

examensarbetena sker på uppdrag av företag.

Prestationsgraden på sjökaptensutbildningarna

Kompetensutveckling
av yrkesverksamma
ingenjörer och sjöbefäl

Trots att antalet sökande till landets tekniska

var 0,85 och för sjöingenjörerna 0,93. Antalet utex-

högskoleutbildningar har fortsatt att minska, har

aminerade år 2001 var 78 (54) sjökaptener och 27

Chalmers Lindholmen klarat sig väl i konkurren-

(16) sjöingenjörer.

Examina

sen. Hösten 2001 började 536 (563) studenter på

Examina totalt 463
Högskoleingenjörer 266
Sjökaptener 78
Sjöingenjörer 27
Övriga program 92

högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna. Prestationsgraden på dessa ökade
till 0,89 % (0,85 %). Särskilda insatser för att öka
genomströmningstakten har gjorts under året.

Isbrytaren Atle fungerade
under hösten som både
undervisningslokal och
bostad för studenter på
Sjöfartshögskolan.

Antalet utexaminerade högskoleingenjörer ökade
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 8
Intäkter (mkr) 190
Antal anställda 177

till 266 (260).
Antalet studenter inom den tekniska basutbildningen ökade till 248 (180) genom det nya tekniska basprogram som startade på Angeredsgymnasiet under våren.
Pedagogik och examinationsformer är föremål
för intensiv utveckling. Insikten om studiestartens
stora betydelse för fortsatt studieframgång har
varit vägledande för en särskild satsning under studenternas första termin.
Som ett led i ökad internationalisering startas
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hösten 2002 en ny magisterutbildning (60 poäng)

Industrihögskolan

i International Project Management i samarbete

Industrihögskolan ansvarar för hela Chalmers fort-

med University of Northumbria i Newcastle, Eng-

och vidareutbildning av yrkesverksamma ingenjö-

land. Utbildningen Affärsutveckling och entrepre-

rer, tekniker och sjöbefäl och hanterar enskilda

nörskap inom byggsektorn, som leder till en tekno-

företags kompetensuppbyggnad utifrån aktuella

logie kandidatexamen, kommer med start hösten

och framtida behov. Under året har Industrihög-

2002 att bedrivas på engelska under det tredje läs-

skolan jobbat med att genom samverkansavtal

året. Utländska studenter som har ett år kvar på sin

engagera alla sektioner i uppbyggnaden av Chal-

BSc är välkomna att läsa och ta sin examen på

mers fortbildningssatsning. Några avtal har redan

Chalmers Lindholmen.

tecknats.

Under året har verksamheten inom CHOICE
(Chalmers Open Industry Courses in Engineering)
införlivats i Industrihögskolan, vilket ytterligare
stärkt de pedagogiska möjligheterna när det gäller
att utbilda yrkesverksamma. CHOICE har bland
annat haft uppdrag på Volvo och har tagit fram
kurser på distans för utvecklingsingenjörer inom
fordonsindustrin.
Tillsammans med Scandinavian Center for
Maintenance Management (SCEMM) har en 45 poängsutbildning i underhållsteknik med inriktning
på ekonomi utvecklats. Det är Industrihögskolans
hittills största utbildningssatsning. Dessutom har
ett ramavtal med Sjöfartsverket tecknats om utbildning i nautisk engelska för 80 personer under
perioden 2001-2004.
Årets försäljningsmål har inte uppnåtts p g a
konjunkturläget. Flera utbildningsuppdrag har
förskjutits tidsmässigt och kommer att genomföras under 2002. Industrihögskolans omsättning för

Karl och Martin
hamnade rätt

En plats att träffas på, en social kontaktyta som når även dem som inte är engagera-

2001 var 8,3 (10,5) mkr.

de i någon förening. Det ligger högt på önskelistan för studenterna på Chalmers

Forskning och utveckling
FoU-verksamheten vid Chalmers Lindholmen

Lindholmen, enligt de båda studentrepresentanter vi träffar en gråmulen januaridag
när det blåser snålt vid kajkanten.

baseras i första hand på industrinära problemställ-

– Någonstans där folk kan träffas otvunget efter skolan, där det går att ordna pubar

ningar inom sex olika profilområden:

eller fester. Det behövs helt klart också här på denna sidan älven. För i vardagen är

– Datakommunikation: Forskningsprojektet
CHANEL och det nya datakommunikationslaboratoriet, fjärrstyrning av processer,
övervakning, systemanpassat felskydd,
bildöverföringssystem och användarvänlighet.

det ändå ganska långt till det nybyggda stora kårhuset, säger Karl Wägander, som är
ordförande för högskoleingenjörernas sektion och blivande elektroingenjör. Varför
inte ett flytande sådant, som tar tillvara det speciella läget vid vattnet? Det faller
Martin Hartler i smaken. Han är vice ordförande i Sjöfartssektionen och inne på sitt
fjärde och sista studieår till sjöingenjör.

– Kemiska processer: Studier ur ett systemtekniskt perspektiv baserat på bred kemisk
och kemiteknisk kompetens.

– För oss på Sjöfartshögkolan finns det i och för sig andra mötesplatser, men visst

– Bearbetningsteknik: Chalmers Waterjet Lab
bearbetar mycket hårda material, t ex stål och
moderna konstruktionskeramer, med abrasiv
vattenskärningsteknik.

Folk trivs med sin skola. Mer och mer har ”campus Lindholmen” också befäst sin

skulle en träffpunkt för alla studenter här på Chalmers Lindholmen verka positivt på
sammanhållningen, säger han. Det mesta fungerar annars väldigt bra för studenterna.
ställning gentemot storebror inne i stan. Även på kårnivå finns ett intresse av att ta
emot Chalmers Lindholmen i stora famnen. Något som inte alltid varit lika självklart.
– Den största anledningen är kanske att hela området har visat sig vara attraktivt och

– Mekatronik.

”hett”, säger Karl. Vi har definitivt något att tillföra. Ett annat bidrag till förbättrad

– Visualiseringsteknik.

kommunikation med studenterna på andra sidan älven är att kårstyrelsens represen-

– Säkerhet och logistik inom sjöfart.

tant, så kallad utbildningsansvarig Lindholmen, har varit placerad här under hösten.

Dessutom bedrivs bedrivs forskning inom flera an-

Det har varit mycket lyckat och uppskattat hittills och ett liknande arrangemang

dra teknikområden. Inom till exempel SCeNDT-

kommer att fortsätta även framöver.

projektet arbetar en forskningsgrupp med oförstö-

På uppdrag av rektor Bernt Rönnäng togs ett nytt efterlängtat kursutvärderingssys-

rande provning och inom det teknikbreda projek-

tem fram under året av en arbetsgrupp med både lärar- och studeranderepresentan-

tet ”Smarta hus” studeras hur ny teknik (t ex kom-

ter. Det följer en så kallad kontinuerligt kvalitativ modell.

munikations-,databas-, givar- och reglerteknik)

– Det är naturligtvis ett viktigt kvalitetsmärke för skolan att ha ett utvärderingssys-

kan utveckla fastighetsautomation.

tem som fungerar och är accepterat från alla håll. Studenterna blir mer motiverade

Forskningsuppdragen har ökat under året. Må-

att delta aktivt, säger Martin.

let är att de inom fyra år ska utgöra mer än 10 %

Företagens intresse är stort för Chalmers Lindholmen. I programråden är näringarna

av den totala omsättningen. Antalet forskare öka-

representerade och fungerar som en temperaturmätare för arbetsmarknaden. I stort

de under året till 29 (24).

◆

sett ser Karl och Martin positivt på den nära företagskontakten och är själva fyllda
av hopp inför framtiden. De vet att de kommer att vara eftertraktade.
– Det är bara att inse fakta, vi valde rätt sida av älven, säger Karl Wägander med
eftertryck.
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Föreståndare
Olof Engström
Antal anställda 20

MC2
Mikroteknologicentrum
Större delen av den utrustning som tidigare varit
placerat i olika renrum på Chalmers har överförts
till MC2s processlab. Det inkluderar en maskin för
molekylstråleepitaxi utrustad för galliumarsenid
och relaterade material samt laserablationsutrustning för framställning av högtemperatursupraledare.
Med den utrustning som nu är installerad i MC2s
processlab, kan man utföra processning i kiselteknologi, mikromekanik, av lasrar i III-V teknologi,
av höghastighetskomponenter i III-V teknologi
eller kiselkarbid, av supraledande komponenter
samt av vätskekristallkomponenter. Med utrustningar för litografi, dels optisk standardutrustning
och dels två elektronstrålemaskiner, finns goda
möjligheter att skapa mönster för varierande ändamål ner till kvantstrukturer i nanometerområdet. MC2s processlab är nu uppbyggt till en mycket god internationell nivå.
För att upprätthålla säkerheten och säkerställa
effektiviteten i processlabet har alla blivande användare genomgått en renrumskurs. Hittills har
200 användare gått kursen.
MC 2 -byggnaden befolkas för närvarande av

forskare huvudsakligen från sektionerna ED och F,
men dessutom av en mindre grupp från sektion K,
som bedriver forskning inom bioelektronik. Den
senare gruppen har tilldelats medel för att skapa
ett nationellt kompetenscentrum inom bioelektronik, finansierat av SSF. Utvidgning av lokaler för
Med den nya
elektronstrålelitografimaskinen
i MC2s processlab kan man
rita strukturer med dimensioner ned till 10-20 nm på
substrat upp till 300mm
diameter. Den används i ett
brett spektrum av projekt
inom mikro-, nano- och
bioelektronik, fysik, kemi, etc.
Den är placerad i en renrumszon av klass 1, med en
temperaturstabilitet
av +/- 0.1 grad C.
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Processlaboratoriet vid MC 2 togs i bruk under

denna verksamhet har därför planerats. Ett stort

sommaren, då större delen av processutrustningen

intresse från industrin att etablera sig inom MC2s

var installerad. En ny maskin för litografi med

lokaler har medfört att vi i samarbete med Chal-

elektronstråle och med möjligheter att skapa

mersfastigheter AB öppnat en byggnad i Vasa-

mönsterupplösning mindre än 10 nanometer har

området, i omedelbar närhet till MC2-byggnaden,

installerats. Maskinen är för närvarande unik inom

för sådan verksamhet.

universitetsvärlden och ger därmed MC2 ett bra

Industrisamarbetet har fått en lovande start.

utgångsläge i internationell konkurrens. Inköpet

I slutet av 2001 beslutade Philips Semiconductors,

finansierades dels av Knut och Alice Wallenbergs

en av världens ledande leverantörer av elektronik-

Stiftelse och dels av Stiftelsen Chalmers tekniska

komponenter att flytta företagets utveckling av

högskola. Med medel från den förstnämnda fon-

transistorer i kiselkarbid till MC2. Philips lägger ner

den har dessutom nya ugnar för kiselskivor med

en forskningsanläggning i New York och flyttar

diametern 150 mm samt en plasmaetsutrustning

utrustningen till MC2s nya renrum. Vidare har, vid

inköpts och installerats, samt utrustning för pre-

sidan om ett antal mindre åtaganden, ett tyngre

parering av komponenter innehållande vätske-

avtal tecknats med Cellectricon AB, ett avknopp-

kristaller.

ningsföretag med inriktning på bioelektronik. ◆

Onsala
Rymdobservatorium
Centrum för
Astrofysik och rymdvetenskap

SEST Imaging Bolometer Array
(SIMBA)

Den svenska nationella anläggningen för radio-

Ett länge efterlängtat nytt instrument, en s k bolo-

astronomi driver två teleskop i Onsala och ett tred-

meter-array med 37 kanaler, installerades på SEST

je, SEST, i samarbete med Europeiska Sydobser-

(Swedish ESO Submillimetre Telescope) i juli 2001.

vatoriet i Chile på La Silla, 2300 m över havet.

Det arbetar på en våglängd av 1,3 mm och är det

I januari 2001 bildades Centrum för Astrofysik och

första avbildande millimetervågsinstrumentet på

Rymdvetenskap. Det består av Institutionen för

södra halvklotet. För att uppnå största möjliga

radio- och rymdvetenskap (ED-sektionen), Avdel-

känslighet kyls det till bara 0,3 grader över abso-

ningen för astronomi och astrofysik (F-sektionen)

luta nollpunkten.

och Onsala Rymdobservatorium.

Strålning på millimetervåglängder kommer
främst från kallt damm och joniserad gas i olika

Lyckad uppskjutning av Odin

typer av objekt i universum. SIMBA kan ge möjlig-

Raketen med Odin ombord
lämnar raketbasen i
Svobodny.

I februari 2001 skickades satelliten Odin upp i rym-

het att detektera nya stjärnor innan de kommit

den från raketbasen Svobodny i Ryssland och pla-

fram ur sina höljen av förmörkande damm. SIMBA

cerades i en bana runt jorden. Stora delar av nytto-

kan också användas för att söka efter skivor av

lasten, med mottagare för millimeter- och submil-

kallt damm runt närbelägna stjärnor i vilket plane-

limetervågor, har byggts av ingenjörer och forskare

ter håller på att bildas. I en helt annan skala kan

från Onsala. Satelliten är resultatet av ett mer än

SIMBA användas för att detektera extremt avlägs-

tioårigt samarbetsprojekt mellan forskare och

na galaxer i det tidiga universum. Bevis för såda-

rymdstyrelser i Sverige, Finland, Frankrike och

na dammhöljda galaxer kan ändra våra idéer om ti-

Intäkter (mkr) 39

Kanada. Den svenska andelen utgör mer än hälf-

den då galaxerna bildades. Av dessa anledningar är

Antal anställda 27

ten och omfattar astronomisk och aeronomisk

det nya instrumentet mycket efterfrågat.

Föreståndare Roy Booth
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 24

◆

forskning.
Odins precisionsantenn kan peka mot mål i
rymden med en noggrannhet bättre än 0,005 grader och har ett väl fungerande mottagarsystem.
Bland de nya astronomiska forskningsresultaten
finns vattenångeobservationer av stjärnbildningsområdet Orion som klart påvisat strålning från
chockat H 2 O (när en nyfödd stjärna sänder ut en
stark stjärnvind upphettas gas och vattenkoncentrationen ökar kraftigt genom s k chockkemi; strål-

Figuren visar en färgkodad
SIMBA-bild av det välkända
stjärnbildningsområdet
NGC 6334 på ett avstånd av
5500 ljusår. Vi ser en stjärna
framträda i söder och en källa
i norr som fortfarande döljs av
damm, liksom ett anmärkningsvärt dammstråk som
korsar hela bilden.

ningen från vattenmolekylerna kyler den upphettade gasen).
Odin har också påbörjat sitt program för mätning av atmosfären. I juli gjordes mätningar baserade på Odins unika möjlighet att observera vattenånga på 50-90 km höjd i atmosfären. Flera koordinerade mätningar med ballonger, uppskickade från Frankrike och Esrange, genomfördes för
att samla in valideringsdata. Odin gör också mätningar av ozon och klorföreningar i området för
det antarktiska ozonhålet. Under norra halvklotets
vinter och vår skall Odin användas för studier av
ozonförluster på våra breddgrader.
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Information i ord,
bild och ljud
Chalmers Bibliotek
Överbibliotekarie Jan Rohlin
Antal biblioteksbesök 502 881
Öppettimmar per vecka 69
(vid extra öppethållande) 77
Lokala lån 47 303
Fjärrutlåning/kopior 22 459
Inköpta böcker 2316
Tidskrifter i pappersform 1879
Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmers-nätet 4500
Elektroniska databaser
över Chalmers-nätet 160
Nedladdade
fulltextartiklar > 250 000

Det virtuella biblioteket kompletteras med effektiv biblioteksservice i de traditionella, centrala
bibliotekslokalerna, som också erbjuder studieplatser för studenterna. Här finns omfattande samlingar av tryckt material, erfarna bibliotekarier
som ger råd och hjälp och här försiggår merparten
av bibliotekets utbildning i bl a informationskom-

Chalmers Bibliotek tillhandahåller biblioteks- och

petens. Under året har ett studierum som är speci-

informationstjänster inom det tekniskt naturveten-

ellt utrustat för funktionshandikappade, främst

skapliga området, primärt för Chalmers, Göte-

dyslektiker, öppnats.

borgs universitets naturvetenskapliga fakultet och
för IT-Universitetet på Lindholmen. Biblioteket

Anpassning till ändrat studiebeteende

vänder sig också till kunder inom offentlig verk-

En trend de senaste åren är att studenterna utför

samhet och näringsliv, liksom till allmänheten. Bib-

en allt större del av sina studier på chalmersområ-

lioteket erbjuder ett stort utbud av tidskrifter och

det. Trots att antalet studieplatser på campus har

böcker inom Chalmers ämnesområden, såväl i di-

ökat markant är besökstrycket på studieplatserna

gital som i tryckt form.

vid huvudbiblioteket fortsatt högt.
Modern pedagogik med projekt- och uppsats-

Det virtuella biblioteket

arbete förutsätter ofta både grupparbete och bib-

Sökningar i
databaser > 400 000

Nyttjandet av biblioteket sker mer och mer via det

lioteksstöd för informationsinhämtning. Trenden

Kursdeltagare i
informationssökning 2993

virtuella bibliotek som är åtkomligt via webben

är internationell och biblioteken utvecklas till s k

(www.lib.chalmers.se) och som gör stora delar av

”learning resource centres” för studenterna, med-

biblioteksfunktionerna tillgängliga vid varje ar-

an forskarna får sitt biblioteksstöd tillgodosett

betsplats på Chalmers.

väsentligen från det virtuella biblioteket vid ar-

Antal anställda 67

Det virtuella biblioteket erbjuder f n ca 4 500
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betsplatserna.

tidskrifter i digital form samt ett antal kraftfulla

Medvetenheten om resurserna, insikten om hur

referensdatabaser och ett ökande antal böcker –

de är strukturerade samt färdigheten i att utnyttja

främst referenshandböcker.

dem – sammantaget s k informationskompetens –

För användare utanför Chalmers datanät har

är en kunskap som är av största betydelse för da-

biblioteket under 2001 upprättat länkar till ett

gens och morgondagens ingenjörer och forskare.

antal förlag med tidskrifts- eller referensdatabaser,

Chalmers Bibliotek har länge legat vid den inter-

som är tillgängliga mot betalning per användning.

nationella frontlinjen i undervisning av informa-

Länkningar har också införts till vissa kommersi-

tionskompetens på olika nivåer. Det är bibliotekets

ella leverantörer av artikelkopior. Detta ger en

ambition att denna undervisning skall bli ett allt

väsentlig service till externa biblioteksanvändare.

mer integrerat inslag på alla utbildningslinjer.

◆

Arbetsmiljö & säkerhet
Förbättring av arbetsmiljön
Dagens arbetsmiljöarbete innebär höga krav på
riskbedömning och riskinventering. För att möta
dessa krav har ett arbete påbörjats för att vid en
sektion finna risker i den pågående verksamheten
(t ex kräver forskning kring genetiskt modifierade
organismer nya rutiner ur arbetsmiljösynpunkt).
Förebyggande insatser beträffande utmattningsdepressioner har fortsatt i form av en psykosocial enkät, kallad ”chefens verktyg”. Den är ett
redskap för att kartlägga statusen inom respektive chefs ansvarsområde (t ex institution/avdelning), där man i grupp arbetar vidare med de tre
mest angelägna frågorna. Detta arbetssätt har påbörjats vid ett par sektioner.
En utvärdering pågår beträffande arbetet i samverkansgrupperna på sektionerna. Arbetet, som
bedrivits i ett och ett halvt år, har medfört att frågor kring arbetsmiljö, jämställdhet och medbestämmande har decentraliserats. Den centrala samverkansgruppen är fr o m december 2001 även jäm-

Två miljöprojekt, som tagit avstamp 2001 och

ställdhetskommitté. Därmed behandlas arbets-

som kommer att genomföras under 2002, är ut-

miljö- och jämställdhetsfrågorna i ett sammanhang

byggnaden av en modern och miljöriktig avfalls-

med verksamhetsfrågorna.

hantering i samarbete med Chalmersfastigheter

Arbetet med att förbättra tillgängligheten för
rullstolsbundna i befintliga byggnader på chal-

samt ett kompetenshöjande utbildningsprogram
för den tekniskt-adminstrativa personalen.

mersområdet har påbörjats i samarbete med Akademiska hus. Tillgänglighet för alla är en viktig frå-

Säkerhetssamordning

ga vid om- och nybyggnation.

Inom säkerhetssamordningen är det skadeförebyggande arbetet prioriterat. Ansvaret för säker-

Miljömål

hetsfrågorna följer linjeansvaret inom Chalmers.

Chalmers driver sedan ett par år ett projekt för att

I arbetet med att inventera risker och utvärdera in-

omsätta sin innehållsrika miljö- och uthållighets-

träffade händelser medverkar företrädare för

policy i konkret handling. Under 2001 har tio miljö-

verksamheter som är såväl direkt som indirekt

mål fastställts och arbete pågår för att genomföra

engagerade i säkerhetsarbetet.

dem på bästa sätt. Ett exempel är den pristävling

Inom IT-avdelningen har en IRT-grupp (Inci-

om hur man ska minska miljöbelastningen från

dent Response Team) bildats för att arbeta med att

resor till och från arbetet som genomförts under

förebygga och utreda oönskade händelser inom IT-

året. Studenter och anställda har skickat in över

området.

200 förslag som kommer att utvärderas.

Genom sammanställning av inrapporterade

Under året har ett omfattande arbete bedrivits

skador och incidenter har skadekostnaderna för

för att säkerställa att Chalmers uppfyller alla de-

Chalmers beräknats. Skadekostnader och skade-

taljerade lagar och regler som finns inom miljöom-

typer används därefter för att bedöma Chalmers

rådet. Ett exempel på detta är uppbyggnaden av

behov av extern skadefinansiering via försäkrings-

den avancerade verksamheten vid MC2, där ett

bolag. Underlag för beräkning av de totala försäk-

säkerhetsarbete av allra högsta kvalitet bedrivits

ringsvärdet av Chalmers tillgångar hämtas från

under det gångna året. Detta arbete har positivt

årsredovisningen och kompletteras därefter med

påverkat miljöarbetet på hela Chalmers.

separata värderingar av enskilda objekt.

◆
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Människor och
kompetens
Personal, kvalitet och
utveckling

Rekrytering
Under 2001 utannonserades drygt 100 befattningar. Det är nästan en halvering jämfört med
1999. Utannonseringarna avsåg 1 professur (17
under år 2000), 9 befattningar som docent/universi-

Den 31 december 2001 uppgick antalet anställda

tetslektor (17) samt 6 forskarassistentbefattningar

på Chalmers till 2552 personer, vilket motsvarar

(16). Spridningen av annonser sker till största de-

2445 omräknat till heltidstjänster. Därav hade

len via Internet samt i facktidskrifter. Tillgången på

Chalmers Lindholmen 182 anställda, eller 177

sökande är i de flesta fall ganska god.

omräknat till heltidstjänster. Därtill kommer dotterbolaget Chalmersfastigheter med 17 anställda.

Projekt

Jämfört med föregående år har antalet anställda

Under året har ett antal projekt genomförts. Ett av

räknat som heltidstjänster minskat med 45, varav

dessa är förändringar av rutiner som resulterat i

35 var teknisk och administrativ personal. Under-

smidigare administration av doktorandtjänsterna.

visande och forskande personal utgjorde 64 % av

En annan flödesöversyn har resulterat i tydligare

alla anställda.

beskrivning av rekryteringsprocessen och klarare

Vid utgången av 2001 hade Chalmers 141 pro-

policy vid framför allt internationell rekrytering.

fessorer, varav 10 kvinnor. Det är en ökning med

Antal anställda (heltidsekvivalenter) fördelat på
personalkategorier, år 1997
till 2001, samt åldersfördelningen på män och kvinnor
för resp personalkategorier
under år 2001.

10 män och 1 kvinna jämfört med året innan. Ök-

Jämställdhetsarbete

ningen beror dels på nyrekryteringar, dels på be-

Den interna och externa debatten om jämställd-

fordringar från biträdande professor till professor.

heten på Chalmers har fortsatt. För att fördjupa

Antalet doktorander har minskat till 715 (728)

jämställdhetsarbetet projektanställdes en ”genus-

medan antalet forskarassistenter ligger på ungefär

filosof” med uppdrag att granska verksamhets- och

samma nivå som föregående år.

policydokument ur ett jämställdhets- och genus-

Under 2000 accepterade 77 personer erbjudan-

perspektiv. Arbetet resulterade i en kritisk rapport,

de om avtalspension och under 2001 har ytterliga-

som konstaterade att Chalmers hittills bedömt

re 3 personer accepterat sådant erbjudande. Unge-

jämställdhetsframgångar främst efter kvantiteten

fär en tredjedel av de avtalspensionerade har er-

kvinnor bland anställda och studenter. Genus-

satts vilket lett till strukturella förändringar.

aspekter på innehållet i verksamheten har saknats.

Totalt (Antal kvinnor)

Antal

1998

1999

2000

2001

100

50

Kvinnor

0

Män

50

60-69
55-59
45-54
35-44
18-34
100

141 (10)
Professorer

Docenter
Universitetslektorer

Forskarassistenter

104 (5)
46 (3)

112 (14)

111 (11)

115 (16)
108 (27)

86 (19)
58 (4)

Tekniklektorer

43 (3)

Universitetsadjunkter

32 (8)

Annan undervisande
& forskande personal

296 (45)

35 (8)

244 (45)

404 (115)
Adminstrativ
personal

49 (2)

87 (4)

Teknisk personal
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Personalens åldersfördelning

1997

Bitr professorer

✽ En omfördelning år 2000 av
kategorien ”Annan undervisande
och forskande personal” medförde
att grupperna Teknisk personal och
Administrativ personal ökade med
21 resp 36 heltidstjänster.

Personalförändringar

429 (111)
439 (361)

392 (335)
715 (196)

Doktorander
647 (150)
Totalt antal anställda
(därav kvinnor)

2248 2323 2482 2490 2445
(698) (717) (770) (796) (794)

165

480

794

1651

Några inledande försök att integrera genusaspekter i grundutbildningen har gjorts under året.
Till exempel har I-sektionen etablerat en kurs i
genusteori för sina förstaårsstudenter och ED-sektionen har experimenterat med att forma en labkurs med hänsyn till genusaspekter.
Rapporten uppmärksammade också behovet av
att arbeta mot sexuella trakasserier. Ledningen har
därför beslutat att kartlägga förekomsten av sådana och att utbilda utvalda personer på alla sektioner under läsåret 2001/02.
Sammanfattningsvis har jämställdhetsarbetet
på Chalmers fördjupats och har nu en naturlig plats
på agendan. Studentkåren och högskolan arbetar
tillsammans för att steg för steg göra studie- och
arbetsmiljön mer genusmedveten. Motståndet mot
förändring börjar bytas mot nyfikenhet och ett nytt
synsätt.

Personalutveckling
Efter överenskommelse med personalorganisationerna har en utvald grupp administratörer från
alla sektioner arbetat med utveckling av administrationens stöd till kärnverksamheterna. Bland
annat har en fyradagars utbildning i projektadministration genomförts för att bättre kunna
stödja forskning som allt mer bedrivs i projektform. En utvecklingsprocess har också inletts där
trender internt och i omvärlden bearbetas för att
finna strategier för utveckling av de administrativa stödprocesserna.
Inom verksamhetsområdena lokalservice samt
transportlogistik och trafikmiljö har cirka 60 personer, chefer och medarbetare, deltagit i ett projekt, som genomförts med ekonomiskt stöd från
Svenska ESF-rådet som fördelar medel från EUs
satsning Växtkraft mål 3. Handlingsplanen omfattar organisationsutveckling, arbetsledare- och

– En seminarieserie på temat Prefektens
personalansvar har haft som mål att
klargöra ansvar och presentera verktyg
och stödresurser.
För att öka kvaliteten i ledningsprocessen har flera utvecklingsprogram med fokus på grupper kring
nomförts. Programmens syfte är att skapa en arena där deltagarna dels kan bekanta sig med och
utveckla strategiska processer i en akademisk miljö, dels träna teambyggande och personliga ledningsdimensioner.
Högskolans ledningsgrupp har påbörjat ett program för att utveckla både den enskilda individen
och gruppen med fokus på ledning av kritiska strategiska frågor. V-sektionen har startat ett ledarutvecklingsprogram med den strategiska processen
som lärprojekt. Ett motsvarande program kring
verksamhetens organisering har genomförts på Msektionen. Vid andra sektioner har institutionernas
ledningsgrupper kommit i fokus för utvecklingsarbetet.
Som ett led i att träna nästa generations ledare

Professor Anders Sjöberg har
tilldelats Chalmers-medaljen för
sina insatser som rektor 198998 och som styrelseordförande
i Chalmers Lindholmen
därefter.

har vid en sektion en grupp yngre forskningsledare fått i uppdrag att identifiera de utmaningar sektionen står inför samt föreslå hur sektionen kan
förbereda sig för att möta dessa.
För att stödja unga forskare i steget från färdig
doktorand till forskningsledare har ännu ett projektledningsprogram för akademiker (PAK3) genomförts. Ett nätverk för tidigare deltagare har
skapats för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte
över sektions- och institutionsgränserna.

Kvalitetsarbete
För 2001 antog Chalmers ett kvalitetsprogram i
syfte att befrämja en kultur av ständiga förbättringar. Programmet fokuserar på några uppgifter:

jämställdhet och mångfald. Speciell vikt skall läggas på arbetsledarnas roll, ansvar, befogenheter

– inventering av pågående förbättringsarbete

och möjligheter.

Ledarutveckling

– förberedelser för de nya nationella
utvärderingarna av ämnen och
utbildningsprogram.

Under året har flera program genomförts kring

Uppföljning av grundutbildning och forskning för-

ledningsuppdraget på institutionsnivå:

bättras genom projekt som bedrivs i samarbete

– Det strategiska ledarskapet har syftat till att
undersöka innehåll och förutsättningar för
strategiskt ledarskap samt analysera
konsekvenser för prefektuppdraget,

med andra högskolor. Chalmers kvalitetsarbete

– Det personalinriktade ledarskapet har
fokuserat på frågor kring verksamhetsutveckling samt skapandet av en attraktiv
och kreativ miljö,

Chalmers-medaljen utdelas
sedan 1948 till personer som
”genom intresse och värdefull
insats främjat högskolans
verksamhet och utveckling”.

rektor, dekanus och prefekter påbörjats eller ge-

– att skapa förutsättningar för
kvalitetsutveckling genom tydligare
förutsättningar för verksamheten

språkutbildning, dator- och miljöutbildning samt

Årets Chalmers-medaljörer

Professor Eva Selin Lindgren
har tilldelats Chalmersmedaljen för sin roll som
pionjär och föregångare inom
det tvärvetenskapliga miljöområdet genom vilken hon
starkt bidragit till att ge
miljöverksamheten för ett
uthålligt samhälle vid Chalmers
och Göteborgs universitet
internationell renommé och
ryktbarhet.

utvärderas 2001/02. En självvärderingsrapport
lämnades till Högskoleverket under hösten. I rapporten redogörs för de förändringar som skett sedan utvärderingen 1998, men den belyser också
kvalitetsarbetet i sin helhet. Bedömargruppens
rapport kommer under våren 2002.

◆
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Nya professorer
Dan Anderson

Dan Anderson, elektromagnetik
Hans huvudområden är plasmafysik, icke-linjär optik och
mikrovågsurladdningar i gaser. Speciellt intresse ägnas åt
icke-linjära vågfenomena inom dessa områden.
Utnämnd 1 november 2001.

Sven Engström, farmaceutisk teknologi
Speciellt intresse har ägnats lipider och de strukturer dessa
kan ge upphov till i vatten. Framtida verksamhet strävar
efter att förstå läkemedelsberedningars uppbyggnad på det
molekylära och kolloidala planet samt nya läkemedelsformer. Utnämnd 1 september 2001.

Peter Andrekson, fotonik
En grundläggande målsättning med hans forskning är att
förstå begränsningar hos optiska kommunikationssystem
och ta fram nya metoder för att förbättra prestandan hos
dessa system. Utnämnd 1 januari 2001.

Peter Enoksson, mikrosystem
En inriktning är biomedicinska system, som t ex en elektrod
utvecklad speciellt att övervaka EEG (hjärnaktivitet) under
operationer och en mycket känslig lågeffektsaccelerometer
för pacemakeråterkoppling. Utnämnd 1 oktober 2001.

Hans-Olof Andrén, fysik

Peter Andrekson

Han studerar mikrostrukturen hos metalliska material, men
även elektroniska material såsom halvledare och supraledare. Han har byggt en atomsond som medger analys av
alla atomslag. Utnämnd 1 juli 2001.

Per Fahlén, installationsteknik
Forskningen har främst berört mätteknik, kyl- och värmepumpsteknik, värmeåtervinning, ventilation, kvalitetssäkring,
styr- och reglersystem och driftsättning av byggnader.
Utnämnd 1 september 2001.

Peter Apell, fysik
Han har varit speciellt inriktad på geometriska effekter som
påverkar den elektromagnetiska växelverkan mellan atomer,
molekyler och fasta ämnen. Huvudintresset i dagsläget är
biologisk fysik. Utnämnd 1 juli 2001.

William James Fredrick, bärkraftig kemiteknik
Han avser utveckla miljömässigt hållbara tillverkningsprocesser för kemikalier, bränslen och andra material.
Specifika intressen är produktion av dessa substanser från
biomassa. Utnämnd 1 augusti 2001.

Viktor Berbyuk, mekaniska system

Hans-Olof Andrén

Forskningen syftar till att förstå den inneboende dynamiken
i mekaniska system med optimal kontroll och design.
Framtiden fokuseras på dynamisk analys, stabilitet samt
kontroll och optimering av styrda, rörliga robotsystem.
Utnämnd 1 juli 2001.

Tomas Gustavsson, bildanalys
Forskningen inriktas på utveckling av digitala bildsystem
och bildanalys med tillämpningar inom det biomedicinska
fältet. Utnämnd 1 juli 2001.
Essam S Hamdi, elmaskinteknik

Gunnar Elgered, elektrisk mätteknik
Han har koncentrerat forskningen på att förbättra mätosäkerheten för rymdgeodetiska mätningar med hjälp av
radioteleskop och det satellitbaserade navigationssystemet
GPS. Utnämnd 1 februari 2001.

Hans huvudsakliga forskningsintresse rör fältet elektriska
maskiner och drivsystem. Hans avhandling behandlade en
unik konfigurering av asynkronmaskin med slutna rotorspår
för drift av industrifläktar. Utnämnd 1 september 2001.
Filip Johnsson, uthålliga energisystem
Han fokuserar på omblandnings- och strömningsprocesser
i förbränningsanläggningar för energiproduktion och i
framtiden även på nya energitekniker och system som kan
minska utsläpp av växthusgaser. Utnämnd 1 juli 2001.

Peter Apell

Viktor Berbyuk

Sven Engström
Per Fahlén

Tomas Gustavsson

Gunnar Elgered
Peter Enoksson
James Fredrick
Essam S Hamdi
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ny kunskap
Robert Kliger, stål- och träbyggnad
Hans forskning omfattar krav som ställs på träprodukter,
material- och mekaniska egenskaper hos trä, modellering av
fuktberoende deformationer. Utnämnd 1 december 2001.
Per Larsson-Edefors, datorteknik
med inriktning på digitala system
Forskningens mål är att kunna effektivt konstruera
mikrochips som utnyttjar sin maximala potential.
Utnämnd 1 juli 2001.
Mietek Lisak, elektromagnetik
Hans huvudområden är plasmafysik, icke-linjär optik och
mikrovågsurladdningar i gaser. Speciellt intresse ägnas åt
icke-linjära vågfenomena inom dessa områden.
Utnämnd 1 november 2001.
Björn Malbert, uthålligt samhällsbyggande
Han forskar om principer för hållbar stadsutveckling. Det
omfattar analys av lokala förutsättningar och utvecklingsstrategier, relaterade till globala utvecklingsproblem, i
stadsbyggandets planerings- och gestaltningsprocesser.
Utnämnd 1 december 2001.
Lars Nyborg, ytteknologi
Han har intresserat sig för ytteknologiska problemställningar i samband med framställning och kompaktering
av metallpulver. Utnämnd 1 september 2001.

David Sands, datavetenskap
Hans forskningsområde är programspråkssemantik och
dess applikationer och är nu inriktad på datasäkerhet.
Ett mål är att statistiskt verifiera om ett program uppträder
enligt den föreskrivna säkerhetspolicyn.
Utnämnd 1 juli 2001.

Eva Olsson

Jonas Sjöberg, mekatronik
Han har intresserat sig för metoder för modellbygge,
framför allt metoder att skatta olinjära system utgående från
mätdata. Framtida forskning baseras på praktiskt inriktade
industrirelaterade projekt där teori och praktik möts.
Utnämnd 1 september 2001.
Gunnar Skarnemark, kärnkemi
Hans huvudsakliga forskningsintresse är utveckling av nya
radioaktiva föreningar för cancerterapi, samt vätskeextraktion och dess användning för studier av aktinid- och
transaktinidkemi samt separation och transmutation av
radioaktivt avfall. Utnämnd 1 november 2001.

Mats Persson

Göran Wahnström, fysik
Forskningsområde kan karakteriseras som datorstödd
kondenserade materiens fysik, fasta ämnens och vätskors
fysik. Andra intressen är mikroskopisk modellering av
materials hållfasthet och atomistisk beskrivning av
kärnbildningsprocesser i metallegeringar.
Utnämnd 1 juli 2001.
David Sands
Mer information på

Eva Olsson, experimentell fysik
med inriktning analytisk materialfysik

http://www.chalmers.se/HyperText/NyaProf-S.html

Hennes forskning omfattar studier av funktionell struktur
hos elektroniska material och kretsar via analytisk
elektronmikroskopi. Utnämnd 1 september 2001.
Mats Persson, fysik
Forskningen ligger inom ytfysiken, speciellt beskrivningen
av dynamiska processer vid ytor. Han har bidragit till frågeställningar kring bildningen av vätemolekyler i rymden och
manipulering av enstaka atomer och molekyler. Utnämnd 1
juli 2001.

Jonas Sjöberg

Gunnar Skarnemark
Björn Malbert
Per Larsson-Edefors
Filip Johnsson

Göran Wahnström
Lars Nyborg
Mietek Lisak
Robert Kliger
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Chalmers campus
Lokalkostnader i fokus
Under året som gått har allt större fokus riktats
mot att sänka Chalmers lokalkostnader. Effektivare lokalplanering, minskad lokalanvändning (uppsägning av lokaler) samt omförhandling av hyror
är de viktigaste sätten att åstadkomma detta.
Under år 2001 har ca 7 000 m2 lokalyta sagts upp
till följd av ökade kostnader. Bedömningen är att
totalt 15 000-20 000 m2 lokaler kan komma att sägas upp inom en period av två till tre år. Samtidigt
kommer omkring 15 000 m2 att bli lediga på Vasaområdet vartefter sjukvården flyttar ut. De lokaler
som friställs genom uppsägningar kommer att hyras ut till externa företag och organisationer, vilket
är i linje med ambitionen att stärka samverkan
mellan högskola, näringsliv och samhälle.
Den totala hyres- och lokalservicekostnaden för
Chalmers lokaler uppgick för år 2001 till 341 mkr
(279), vilket motsvarar 17 % (15 %) av Chalmers
totala intäkter.
Nödvändiga investeringar i ny- och ombyggda
lokaler medför allt högre lokalkostnader för verksamheten. Inklusive pågående investeringar beräknas hyres- och lokalservicekostnaderna att utgöra

Arkitekterna Gert
Wingårdh och Jonas
Edblad framför det
prisbelönta kårhuset.

ca 19 % av Chalmers beräknade intäkter år 2006.

Det egna ägandet
Chalmers har berikats med ett nytt landmärke – ett

Chalmers eget fastighetsbestånd uppgick vid årets

prisbelönat kårhus, som är ett värdefullt tillskott

slut till 81 000 m2. Fastigheterna ägs och förvaltas

som mötesplats för studenter och anställda och en

av det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter

ny entré mot omvärlden. Med det nya kårhuset har

AB, som även har totalansvar för högskolans lokal-

Chalmers fått en värdig symbol för ett levande

försörjning och lokalplanering.

campus och för Chalmers som en modern, attraktiv och välkomnande högskola.

Det bokförda värdet av Chalmersfastigheters
fastighetsbestånd var vid årsskiftet 984 mkr (915).

I Chalmers ambition att vara internationellt

Chalmersfastigheters omsättning 2001 uppgick till

ledande krävs bland annat attraktiva och funktio-

393 mkr (322), varav koncerninternt 326 mkr (260).

nella studie- och forskarmiljöer. Detta för att att-
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rahera såväl anställda som studenter. Utveckling-

Renovering, om- och tillbyggnader

en av Chalmers två campus – Lindholmen och

Under året har 20 000 m2 ny- och ombyggda loka-

chalmersområdet i centrala Göteborg – går hand

ler tagits i bruk. Det motsvarar en investering på

i hand med målsättningen att bidra till Göteborgs

345 mkr. Chalmers totala lokalförbrukning upp-

utveckling som kunskapsstad. En del i den utveck-

gick vid årets slut till 250 000 m 2 (240 000). Av

lingen är att i ökad utsträckning integrera hög-

lokalytan inhyrs ca 67 % av framför allt Akade-

skoleverksamheten med staden Göteborg och

miska Hus.

göteborgarna samt med näringslivet. Det kan ske

Med kostnadsbesparingar i fokus har endast

genom att i högre grad öppna områdena för akti-

lokalinvesteringar för prioriterade satsningsområ-

viteter riktade till allmänheten samt genom att er-

den påbörjats.

bjuda lokaler till företag och organisationer vars

Sjukvården har under året fortsatt sin utflytt-

verksamhet har beröringspunkter med Chalmers

ning från vasaområdet och ansiktslyftningen av

verksamhet.

området fortsätter. Den varsamma renoveringen

av den gamla överläkarvillan är nu klar. Villan blir
ytterligare en mötesplats för studenter, anställda
och alumner och inrymmer Chalmers alumniverksamhet och Chalmersska Ingenjörsföreningens
Club Avancez.
En renovering av ca 6 000 m2 i Vasa hus 1 har
påbörjats för att förbereda för framtida verksamheter, bland annat Ekocentrum.
Den s k Linsen, som inrymmer café, bibliotek
och studielokaler för ED-sektionen, har färdigställts. Fortsatta ombyggnadsarbeten i ED-blocket
beräknas pågå t o m år 2003.
Bättre och mer handikappvänliga studentarbetsplatser har skapats genom ombyggnation av
hörsalarna HB1-4.
Ett nytt parkeringshus intill Gibraltargatan med
150 p-platser togs i bruk i början av året.

Prisbelönta tillskott
Studenternas efterlängtade nya kårhus invigdes i
september. Sammanlagt har ca 1 500 m2 renoverats
och byggts om och 8 000 m2 är helt nybyggt. Ett
mycket fint erkännande för sin spännande arkitektur fick kårhuset i november, då byggnaden belönades med ”Kasper Sahlinpriset” – Sveriges främsta arkitekturpris.
Tillbyggnaden av Kemihuset erhöll under december Per och Alma Olssons ”Pris för god byggnadskonst 2001”.

Campus Lindholmen
Utvecklingen av campus Lindholmen bedrivs i
samverkan med Chalmers Lindholmen, IT-universitetet och Lindholmen Science Park. Cirka 2 000
m2 lokaler togs i bruk under hösten, då IT-universitetet startades i samverkan med Göteborgs universitet.

Var ska alla bo?
En angelägen framtidsfråga för Chalmers är tillgången på prisvärda student- och forskarbostäder.
Chalmersfastigheter är engagerade i frågan och
har påbörjat studier av två möjliga bostadsprojekt
på campus.

Den yttre miljön
I en återkommande undersökning om Chalmers
campus bland anställda och studenter framkom
återigen behovet om åtgärder för att göra den yttre miljön attraktivare och mer funktionell. Arbetet med tydligare infrastruktur, fler mötesplatser
och grönområden kommer att prioriteras under de
närmaste åren.

◆
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Ledning och
organisation

Chalmers tekniska högskola

Chalmersfastigheter

Chalmers
Lindholmen
högskola AB

AB

AB

AB

Chalmersinvest

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högsko-

Vid Chalmers Bibliotek finns litteratur och tid-

la är det högsta beslutande organet och utser hög-

skrifter inom högskolans alla verksamhetsområ-

skolestyrelsen, beslutar om ansvarsfrihet samt för-

den. Biblioteket har en egen styrelse och leds av en

valtar stiftelsekapitalet.

överbibliotekarie.

Högskolestyrelsen svarar för övergripande pla-

Onsala rymdobservatorium är en nationell

nering, samordning och uppföljning av högskolans

forskningsanläggning som förvaltas av Chalmers.

verksamhet. Under högskolestyrelsen svarar rektor för den samlade verksamheten. Högskolans

Högskolans lokal- och fastighetsfrågor är samlade inom Chalmersfastigheter AB.

ledningsgrupp (HLG), som utformar gemensamma
strategier, består av rektor, vicerektorerna, rektorn

Chalmers Lindholmen

för Chalmers Lindholmen, dekanerna, administra-

Treåriga högskoleingenjörsprogram, teknologie

tiva direktören och representanter för studerande

kandidat, teknisk basutbildning samt Sjöfartshög-

inom grund- och forskarutbildningen.

skolan och Industrihögskolan är organiserade

Fakultetsrådet är ett självständigt representativt
organ för den tekniska fakulteten och behandlar

inom Chalmers Lindholmen högskola, som är ett
dotterbolag.

på eget initiativ viktiga verksamhetsfrågor.

IT-universitetet i Göteborg
Sektioner och institutioner

IT-universitetet är en nybildad internationell nät-

Genomförande av utbildning och forskning sker på

verksorganisation för utbildning och forskning

vetenskaplig grund vid högskolans ca 80 institu-

inom informationsteknologi som Chalmers skapat

tioner. Institutionerna leds normalt av en prefekt.

tillsammans med Göteborgs universitet.

Institutionerna är organiserade i åtta sektioner
svarande mot teknikens huvudområden samt en

MC 2

immateriell sektion för miljövetenskap. Sektionen

Mikroteknologicentrum (MC2) har invigts och re-

för matematik och datavetenskap och Sektionen

presenterar kraftsamlingen kring området mik-

för fysik och teknisk fysik är organisatoriskt sam-

roteknologi.

verkande med naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet. Inom kemiområdet finns ett

Centra

nära samarbete med Göteborgs universitet. Miljö-

Centrum för näringslivssamverkan (CNLS) mark-

sektionen samverkar organisatoriskt med univer-

nadsför Chalmers som partner för industriell för-

sitetets samlade vetenskapsområden inom det för

nyelse – forskningssamverkan och kompetens-

Chalmers och Göteborgs universitets gemensam-

utveckling för yrkesverksamma. Centrum för pe-

ma Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum.

dagogisk utveckling (CPU) svarar för centralt stöd

Vid sektionerna finns en sektionsstyrelse som

i pedagogisk utveckling och lärarutbildning. Vid

på strategisk nivå ansvarar för planering av civil-

Chalmers finns sex nationella kompetenscentra

ingenjörs- och arkitektutbildning, forskning och

som finansieras av Vinnova och Energimyndig-

forskarutbildning. Dekanus ansvarar för sektio-

heten.

◆

nens operativa ledning och utgör tillsammans med
vicedekaner sektionsledningen.
Högskolestyrelsen
Fakultetsrådet

Rektor
Vicerektorer

Föreståndare

Föreståndare

Mikroteknologicentrum
MC2

Onsala rymdobservatorium
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Föreståndare
Centra
CNLS, CPU,
kompetenscentra

Rektors kansli

Dekanus
Nio sektioner
A ED F I K M MD Mi V

Överbibliotekarie

Adm. direktör

Biblioteket

Central
administration

Chalmers styrelse

Chalmers
tekniska
högskola AB

Mauritz Sahlin, styrelsens ordförande, direktör
Mårten Carlsson, styrelsens vice ordförande, professor
Peter Alehammar, personalföreträdare SACO, Chalmers
Johan Andersson, Studentkårens ordförande, teknolog, Chalmers
Bahram Atabeyli, personalföreträdare ST/ATF, Chalmers
Mikael Börjesson, suppleant, teknolog, Chalmers
Agneta Granberg, kommunalråd, Göteborg
Bengt Halse, direktör, Saab AB
Bert-Inge Hogsved, direktör, Hogia AB
Peter Jagers, professor, Chalmers
Peter Keresztes, Studentkårens fd ordförande, Chalmers
Göran Lindahl, direktör
Solveig Lindström, kommunalråd, Göteborg
Anders Skyttebol, forskarstuderande, Chalmers
Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers
Conny Sjöström, personalföreträdare SEKO, Chalmers
Jan-Eric Sundgren, rektor, professor, Chalmers
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Förvaltnings
berättelse

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers teknis-

Verksamheten

ka högskola AB får härmed avge årsredovisning samt koncern-

I syfte att ge högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningen en tyd-

redovisning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 decem-

ligare identitet samt ökad självständighet har dotterbolaget Chal-

ber 2001.

mers Lindholmen högskola AB bildats.
Verksamheten startade 1 juli 1999 i samband med att den tidi-

Information om verksamheten

gare bedrivna verksamheten inom Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning

AB, vad gäller högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildning, överför-

och forskning. För den av svenska staten finansierade verksamhe-

des till Chalmers Lindholmen högskola AB.

ten finns ett långsiktigt ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen

Dotterbolaget Chalmersfastigheter AB förvärvades 1 juli 1999

Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB.

från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Verksamheten för
Chalmersfastigheter med dotterbolag är att förvärva, äga, förval-

Ägarförhållanden

ta och utveckla fastigheter och byggnader, att i övrigt svara för

Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 % av Stiftelsen Chal-

inhyrning och uthyrning av lokaler främst för Chalmers tekniska

mers tekniska högskola (Stiftelsen). Stiftelsen kan enligt stiftelse-

högskolas räkning, samt att tillhandahålla tjänster och nyttigheter

förordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.

knutna till lokalförsörjningen för Chalmers.

Till förmån för bolaget har Stiftelsen ställt ut en oåterkallelig

AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskole-

kapitaltäckningsgaranti. Av denna återstod vid årets ingång 38 mkr.

sfären i Göteborg identifiera FoU-resultat som kan komma till

Under perioden har bolaget av Stiftelsen erhållit ett aktieägartill-

nytta i samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential.

skott om 213 mkr. Det erhållna aktieägartillskottet avräknas inom

Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initial-

ramen för den utställda kapitaltäckningsgarantin, vilken därmed

finansiering till förfogande och engagerar sig tillsammans med

tillfullo är förbrukad.

upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte

Aktieägartillskottet har erhållits för att inom högskolan täcka

på god värdetillväxt.

framtida avskrivningskostnader. Dessa avskrivningskostnader har

IT-universitetet i Göteborg AB skall marknadsföra och utveckla

sin orsak i de av Chalmers tidigare tillämpade redovisningsprin-

utbildning och forskning inom det informationsteknologiska om-

ciperna rörande bidrag till anläggningstillgångar, vilka innebar att

rådet. Verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt aktieägaren

erhållna medel för förvärv av anläggningstillgångar redovisades

utan till att främja utbildning och forskning inom det informations-

som en intäkt. Denna redovisningsprincip användes för att upp-

teknologiska området.

nå överensstämmelse med den skattemässiga hanteringen.
From 1 januari 2001 tillämpar Chalmers matchningsprincipen
fullt ut, vilket innebär att erhållna medel för förvärv av anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen. Skulden löses upp i
takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.

Översikt över resultat och ställning
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Resultat
efter finansiella poster
Balansomslutning

Koncernen
I koncernen ingår moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB
samt följande dotter- och dotterdotterbolag:
– Chalmers Lindholmen högskola AB
– Chalmersfastigheter AB med dotterbolagen
Chalmersfastigheter Lindholmen AB samt Emils Kårhus AB
– AB Chalmersinvest med dotterbolagen Chalmers Technology
Licensing AB, Forskarpatent i Västsverige AB samt det
vilande dotterbolaget Elsago AB
– IT-universitetet i Göteborg AB.
Samtliga bolag inom koncernen är helägda.

Medelantal anställda

– 63 000

– 61 685

– 52 830

5 249

3 153 152 2 739 687 1 884 661 1 290 375
2 479

2 515

2 407

2 290

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

Belopp i tkr
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Lindholmen
högskola AB
Koncernen
Chalmersfastigheter
Koncernen
Chalmersinvest
IT-universitetet
i Göteborg AB
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2001
2000
1999
1998
2 015 414 1 937 137 1 835 837 1 678 369

Nettoomsättning
2001
2000
1 782 165 1 767 770

Resultat efter
finansiella poster
2001
2000
– 64 379

– 82 934

190 132

162 641

6 481

– 88

392 909

321 739

2 840

77

5 007

650

– 7 936

21 261

0

0

–6

0

Investeringar

Rörelsens kostnader (inkl Chalmers Lindholmen tom 1999-06-30)

Koncernens investeringar har under året uppgått till 296 (839) mkr.

Belopp i mkr

2001

2000

1999

Därav utgör anläggningsfastigheter 0 (372) mkr, utrustning och in-

Personalkostnader

992

1 017

972

914

Lokalkostnader

303

278

246

255

Övriga driftskostnader
Avskrivningar

408
146

401
147

439
146

379
123

1 849

1 843

1 803

1 671

ventarier 213 (254) mkr samt pågående arbeten 82 (212) mkr.

Likviditet och finansiering

Summa kostnader

1998

Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 504
(528) mkr. Finansiering har skett genom erhållet aktieägartillskott

Resultat och lönsamhet

213 (132) mkr samt genom ökad långfristig upplåning från kon-

Resultatet för Chalmers uppgår, efter finansiella poster, till – 64

cernföretag om 114 (100) mkr.

(– 83) mkr, vilket motsvarar 4% av omsättningen. Rörelseresultatet uppgår till – 67 (– 75) mkr. I rörelseresultatet ingår avskrivningskostnader om 67 mkr som täcks av det aktieägartillskott som erhållits som en följd av ändrade redovisningsprinciper. Rörelse-

Moderbolaget

resultatet för grundutbildningen uppgår till – 15 (– 22) mkr, vilket
är en förbättring med 7 mkr jämfört med föregående år. Resultat-

Översikt över resultat och ställning
Belopp i tkr
Nettoomsättning

2001

förbättringen beror främst på ökad volym i grundutbildningen.
1999

1998

1 782 165 1 767 770 1 763 724 1 678 019

Resultat
efter finansiella poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2000

– 64 379

– 82 934

– 56 372

– 2 455

1 999 362 1 697 650 1 454 905 1 283 136
2 288
2 342
2 329
2 290

Rörelseresultatet för forskning och forskarutbildning uppgår till
– 52 (– 53) mkr. Detta resultat har belastats med huvuddelen av de
avskrivningskostnader som täcks av aktieägartillskott enligt ovan.
Driftresultatet, rörelseresultatet exklusive avskrivningskostnader som täcks av aktieägartillskottet, uppgår till 0 mkr. Detta
motsvarar Chalmers resultatmål och kan ses som ett resultat av att

Rörelsens intäkter

vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt.

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 1 782

Finansnettot uppgår till 3 (– 8 mkr). Förbättringen beror på

(1 768) mkr, vilket innebär en ökning med 1%. Intäkter från stat-

ökade ränteintäkter på grund av högre genomsnittlig likviditet

liga finansiärer har ökat med 43 mkr (4%), främst intäkter direkt

samt ränta från Kammarkollegiet avseende mervärdesskatt.

från utbildningsdepartementet. Bidrags- och uppdragsintäkter från
företag och andra organisationer har ökat med 12 mkr (8%).

Investering

Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har ökat med

Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till

9 mkr (7%). Intäkter från Chalmers stiftelse har minskat med 12

177 (213) mkr.

mkr (– 5%), orsaken är tillfällig intäkt för avtalspensionsprogram
år 2000. Övriga intäkter har minskat med 38 mkr (– 24%), vilket

Finansiell ställning och likviditet

förklaras av ändrad hyresfakturering inom Chalmerskoncernen.

Bolagets likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid
årets slut till 411 (467) mkr. Chalmers tekniska högskola har där-

Rörelsens intäkter (inkl Chalmers Lindholmen tom 1999-06-30)
Belopp i mkr
Departementsmedel

2001

2000

1999

1998

740

699

750

811

utöver en beviljad checkkredit om 50 mkr.
Chalmers utför, enligt avtal, kapitalförvaltning för dotterbola-

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

341

339

349

323

Bidrag/uppdrag från
företag mfl
Offentliga stiftelser

157
139

145
130

159
92

157
71

36

36

35

32

247

259

231

130

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens om forskningsbidrag och

122
1 782

160
1 768

148
1 764

154
1 678

studerande. Efterfrågan på Chalmers utbildning och forskning kan

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Övrigt
Summa intäkter

get AB Chalmersinvest samt för Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum. Avtalet innebär att högskolan för deras räkning förvaltar 21,5 (44) mkr per 31 december 2001.

Framtida utveckling

således förutses vara fortsatt god, även i relation till andra tekniska högskolor. Behovet av omstrukturering av delar av verksam-

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 1 849 (1 843) mkr. Personalkostnaderna har minskat med 25 mkr (– 2%) som en följd av att anta-

heten kommer att leda till icke obetydliga omställningskostnader.
Hyreskostnaderna kommer under de närmaste åren att ytterligare öka sin andel av kostnadsmassan.

let anställda har minskat. Lokalkostnaderna har nominellt ökat
med 25 mkr (9%). Den reella ökningen uppgår till 56 mkr (23%),

Miljöinformation

eftersom Chalmers Lindholmens lokalkostnader ingått i moder-

Högskolan är anmälningspliktig enligt 9 kap i Miljöbalken, p g a att

bolagets lokalkostnader år 2000. Ökningen av lokalkostnaden

användningen av organiska lösningsmedel överstiger 500 kg. Som

beror på större lokalvolym samt höjd standard. Övriga driftkost-

en följd av anmälningsplikten måste Chalmers uppfylla förord-

nader och avskrivningskostnader är i stort sett oförändrade.

ningen om egenkontroll vilket bl a innebär krav på kemikalie61

register och en tydlig ansvarsfördelning inom miljöområdet. Under året har rutiner för detta utformats och gjorts tillgängliga för
alla berörda chefer. Chalmers första tillsyn ägde rum den 5 december 2001. Nytt besök är aviserat till april månad 2002. Anmälan av
verksamheten kommer att göras under första halvåret 2002, dvs i
god tid innan den 31 december 2002 som är sista anmälningsdatum.

Övrigt
Koncernredovisningen har upprättas enligt förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel till 167 736 tkr. För koncernen har avsättning till bundna reserver föreslagits med 2 tkr.

Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:
Balanserat resultat (kr)
Erhållet aktieägartillskott

483 776
213 000 000

Erhållet koncernbidrag

2 800 000

Årets resultat

– 64 378 806

Summa disponibla medel

151 904 970

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla
medlen, 151 904 970 kronor överföres i ny räkning.
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning
i övrigt per 31 december 2001 hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning
Rörelsens intäkter (tkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not
2, 3
4

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Koncernen _____________
2001
2000
2 015 414
1 937 137
5 745
37 957
2 021 159

5, 6
7
8
9

Summa kostnader

1 975 094

– 1 090 672 – 1 106 350
– 319 263
– 278 993
– 435 472
– 431 129
– 176 720
– 169 692
– 12 539
– 11 199

Moderbolaget _________
2001
2000
1 782 165
1 767 770
–
—
1 782 165

1 767 770

– 992 305 – 1 016 654
– 303 022
– 277 643
– 408 085
– 401 287
– 145 694
– 147 099
–
—

– 2 034 666

– 1 997 363

Rörelseresultat

– 13 507

– 22 269

– 66 941

– 74 913

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

– 1 597
42 529
– 90 425

– 821
26 869
– 65 464

–
39 242
– 36 680

—
24 918
– 32 939

– 63 000

– 61 685

– 64 379

– 82 934

–
– 383
– 914

–
– 4 421
279

0
0
–

4 931
0
—

– 64 297

– 65 827

– 64 379

– 78 003

10

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Latent skatt
ÅRETS RESULTAT

62

22

– 1 849 106 – 1 842 683
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
(tkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

Not

12

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten

13
14
15
16

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

18
17

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Summa kortfristiga fordringar

Koncernen _____________
31.12.2001 31.12.2000

Moderbolaget __________
31.12.2001 31.12.2000

1 824
319

0
419

–
–

—
—

2 143

419

–

–

951 115
58 624
651 295
33 091

722 489
71 490
607 148
192 924

–
58 624
565 694
–

—
71 490
541 672
—

1 694 125

1 594 051

624 318

613 162

843
–
26 143
1 280

2 440
—
14 867
1 280

–
38 100
15
1 280

—
36 850
415
1 280

28 266

18 587

39 395

38 545

1 724 534

1 613 057

663 713

651 707

1 109

1 322

1 109

1 242

79 429
392 119
2 390
13 788
66 796
369 449

80 476
165 297
1 800
5 392
70 249
274 577

68 195
489 963
–
14 085
53 627
297 771

63 756
265 169
—
9 674
26 468
212 982

923 971

597 791

923 641

578 049

Kortfristiga placeringar
Räntebärande placeringar

340 862

249 509

340 862

249 510

Kassa och bank

162 676

278 008

70 037

217 142

Summa omsättningstillgångar

1 428 618

1 126 630

1 335 649

1 045 943

SUMMA TILLGÅNGAR

3 153 152

2 739 687

1 999 362

1 697 650

150 000
4 418
—

150 000
4 116

150 000
–
500

150 000
—
500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier à nom 1000 kr)
Bundna reserver
Reservfond
Summa bundet eget kapital

154 418

154 116

150 500

150 500

232 033
—
—
—
– 64 297

85 162

–
484
213 000
2 800
– 64 379

—
– 53 513
132 000
0
– 78 003

Summa fritt eget kapital

167 736

19 335

151 905

484

Summa eget kapital

322 154

173 451

302 405

150 984

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

—
683 321

627 491

651 539

601 662

41 100
566 335
393 596
2 016

0
654 918
280 000
1 102

—
—
—
—

—
—
—
—

1 003 047

936 020

—

—

104 040
18 599
183 685
838 306

103 674
15 540
173 377
710 134

69 379
30 386
165 144
780 509

63 044
56 371
163 658
661 931

1 144 630

1 002 725

1 045 418

945 004

3 153 152

2 739 687

1 999 362

1 697 650

375 568
12 098

373 200
12 254

Inga
67 867

Inga
57 342

22

23

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

– 65 827

21

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

Org nr: 556479-5598
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Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Erhållet koncernbidrag
Årets resultat

Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till koncernföretag
Latent skatt

Chalmers tekniska högskola AB

24
25

63

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Koncernen _____________
2001
2000
– 63 000
– 61 685
244 055
202 583
–383
– 4 421

Moderbolaget __________
2001
2000
– 64 379
– 82 934
199 115
174 722
0
0

180 672

136 477

134 736

91 788

213
– 326 180
0
141 905

604
– 8 782
0
169 846

133
— 345 592
0
100 414

684
0
4 137
166 149

– 3 390

298 145

– 110 309

262 758

Investeringsverksamheten
Investeringar i hyresrätter och liknande rättigheter
Investeringar i goodwill
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Försäljning av investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i koncernföretag
Investeringar i pågående arbeten
Investeringar i andelar i intresseföretag
Minskning av långfristiga placeringar
Ökning av långfristiga placeringar

– 1 824
0
0
0
–
–212 671
7 608
—
– 81 539
0
–
– 11 276

0
– 500
– 371 982
– 11
–
– 253 583
0
—
– 211 628
– 1 330
–
– 2 446

–
–
—
0
9 215
– 177 217
7 608
– 1 250
—
–
400
—

–
–
—
— 11
0
– 213 243
513
0
—
–
0
—

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–299 702

– 841 480

– 161 244

– 212 741

Finansieringsverksamheten
Erhållet koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Checkräkningskredit
Upptagna lån
Amortering av lån

–
213 000
41 100
113 596
– 88 583

–
132 000
0
589 021
0

2 800
213 000
–
—
—

0
132 000
–
—
—

279 113

721 021

215 800

132 000

Årets kassaflöde

– 23 979

177 686

– 55 753

182 017

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

527 517
503 538

349 831
527 517

466 652
410 899

284 635
466 652

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning av varulager
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Högskolan har för tidigare räkenskapsår, tom 30 juni 2000, tillämpat principen
att direkt intäktsföra erhållna bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar.
From 1 juli 2000 har högskolan ändrat redovisningsprincip, innebärande att
erhållna bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar redovisas som en
skuld i balansräkningen. Denna redovisningsprincip användes för att uppnå
överensstämmelse med den skattemässiga hanteringen. Fr o m 1 januari 2001
tillämpar Chalmers matchningsprincipen fullt ut, vilket innebär att erhållna
medel för förvärv av anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen.
Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången
ifråga.
Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning
av matchningsprincipen. Chalmers tekniska högskola AB har valt att utgå från
kostnaderna vid användningen av matchningsprincipen. Bedömning har gjorts
av varje enskilt projekt huruvida detta är pågående eller avslutat per balansdagen. Avslutade projekt har därvid resultatavräknats och påverkat årets
resultat, medan pågående projekt har periodiserats via balansräkningens
fordrings- och skuldkonton. Tillgångar och skulder har, där annat ej anges,
värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. Vad gäller
pågående ombyggnadsprojekt har avslutade projekt aktiverats och därmed har
även avskrivningsperioden påbörjats. På grund av omfattande ombyggnadsarbeten har koncernen enligt god redovisningssed valt att aktivera samtliga till
projektet hörande kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande
kommer reparationer löpande att kostnadsföras.
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Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvstidpunkten.
Chalmers har följt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning
som innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna
har uppdelats i latent skatt under långfristiga skulder, respektive eget kapital
under bundna reserver. Köp och försäljningar mellan moderbolag och
koncernbolag har under året skett till ett värde om 301,7 respektive 17,8 mkr.
I följande noter anges belopp i tkr om inte annat anges.

Not 2

Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för
radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom
många områden av astro- och geofysiken. I enlighet med avtalet mellan
svenska staten och Chalmers skall det ekonomiska resultatet vid Onsala
rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Till observatoriet
hör sveriges del i Swedish ESO Submillimetre Telescope, SEST, vid
Europeiska Sydobservatoriet, ESO. Intäkter, kostnader och resultat fördelar
sig enligt följande avseende 2001, föregående verksamhetsår 2000 inom
parentes:
Onsala rymdobservatorium
Submillimetre Telescope
Summa

Intäkter

Kostnader

20 398

21 338

Resultat
– 940

(16 946)

(19 113)

(– 2 167)

– 1 434

4 220

5 654

(4 202)

(3 289)

(913)

24 618

26 992

– 2 374

(21 148)

(22 402)

(– 1 254)

Not 3

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2001

Verksamhetsredovisning

Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildning är uppdelad i grundutbildning och uppdragsutbildning.
Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter,
kostnader och resultat fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande
avseende 2001, föregående verksamhetsår 2000 inom parentes:
Intäkter
inkl fin. intäkter
Grundutbildning

477 345

491 255

– 13 910

(502 554)

(– 21 986)

7 266

7 273

–7

(8 177)

(10 549)

(– 2 372)

Forskning och forskarutbildn. 1 260 418

1 311 177

– 50 759

(1 224 763)

(1 282 048)

(– 57 285)

76 378

76 081

297

Uppdragsforskning

(79 179)

(80 470)

(– 1 291)

1 821 407

1 885 786

– 64 379

(1 792 687)

(1 875 621)

(– 82 934)

Summa

Övriga
anställda

1 476

672 770

1 348

662 264

(0)

Chalmers Lindholmen
högskola AB

1 449

varav tantiem o.d

(0)

56 071

(0)

Chalmersfastigheter AB

905

varav tantiem o.d

1 683

varav tantiem o.d

(546)

IT-universitetet i Göteborg AB

5 853
372

5 513

varav tantiem o.d

(546)

862

4 672

3 784

123

(2 727)

0

(0)

Koncernen totalt

50 780

(0)

0

varav tantiem o.d

1 643
(0)

(0)

AB Chalmersinvest

Not 7

Intäkter och kostnader uppgår till 39 779 tkr för verksamhet vid Chalmers avseende Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Av beloppet utgör grundutbildning 27 068 tkr och forskning och forskarutbildning 12 711 tkr.

Not 4

Styrelse
och VD

varav tantiem o.d

(480 568)

Uppdragsutbildning

Övriga
anställda

Moderbolaget

Kostnader
Resultat
inkl fin. kostnader efter fin. poster

2000

Styrelse
och VD

0

0

(0)

735 066

7 637

717 839

(2 727)

Arvoden och ersättningar till revisorer
Koncernen

Moderbolaget

2001

2000

2001

2000

979
565

910
1 419

692
542

719
1 405

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Övriga rörelseintäkter

Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 5 745 (37 957) tkr.

RRV

Not 5

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

292
0

253
0

291
0

253
0

Övriga revisorer
Andra uppdrag

0

581

0

570

Medelantalet anställda

Moderbolaget

Antal
anställda

2001
Varav
kvinnor

Antal
anställda

2000
Varav
kvinnor

2 288

32 %

2 342

32 %

171

28 %

158

24 %

15
5

33 %
10 %

13
1,5

38 %
33 %

Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

Not 6

0

0%

0

0%

2 479

32 %

2 515

32 %

2001

Moderbolaget
varav pensionskostnader

674 200
1

Chalmers Lindholmen
högskola AB
varav pensionskostnader

57 500

Chalmersfastigheter AB
varav pensionskostnader

3

varav pensionskostnader

4

varav pensionskostnader

325 400

663 600

26 600
3 800
980

Sociala
kostnader
350 600
(132 100)

52 400

22 400
(5 200)

5 500

3 200
(1 000)

3 900

1 600

(290)

0

varav pensionskostnader

Koncernen totalt

Löner &
andra ers.

(1 200)

2 100

IT-universitetet i Göteborg AB

Sociala
kostnader

(7 900)

6 800

AB Chalmersinvest

2000

(105 300)

2

0

(180)

0

0

(0)

740 600

356 780
(114 690)

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner &
andra ers.

Not 8

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande utnyttjas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr samt en ekonomisk livslängd som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.

(0)

725 400

377 800
(138 480)

För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader
avtalspension med 12 (75) mkr.
1

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. För all personal är pensionskostnaden
relaterad till lönen. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att
återgå till sin tjänst som professor vid Chalmers och då under en tid av 24
mån uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor, alternativt om VD
väljer att lämna Chalmers, utgår 12 månaders lön som dock avräknas mot
ersättning från annan arbetsgivare.

2

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD och arbetande styrelseordförande följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i
bolaget. VD:s anställningsavtal innehåller inget åtagande om avgångsvederlag.

3

Följande procentsatser/avskrivningstid används:
Anläggningstillgång
%
Dyrbar vetenskaplig utrustning 6,6-10

År
10-15

Laboratorieutrustning

20

5

Verkstadsutrustning

10

10

Datorutrustning

33,3

3

10-33,3

3-10

Transportmedel

20

5

AV-utrustning

20

5

10-20
10-20

5-10
5-10

10

10

Kontorsutrustning

Möbler och inredning
Övrigt
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

5

20

1,5

67

5

20

20

5

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Avskrivningarnas fördelning:
Koncernen
Goodwill

2001
100

2000
81

Utrustning anskaffad före 930701

8 216

8 064

Utrustning anskaffad efter 930701

152 007

150 553

Lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar

3 651

4 023

12 660

6 885

86

86

176 720

169 692

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma
pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. VD:s anställningsavtal
innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under två år, med avräkning
mot ersättning från annan arbetsgivare.

Summa
Moderbolaget
Utrustning anskaffad före 930701

8 216

8 064

4

Utrustning anskaffad efter 930701

133 827

135 012

VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag
innebärande 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Lokalanpassning
Summa

3 651

4 023

145 694

147 099
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Not 9

Ingående avskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 12 539 (11 199) tkr.

Not 10

Koncernen
Moderbolaget

Not 11

2001

2000

24 179
23 184

25 682
24 692

0

428

6 171

697

– 8 216

– 8 064

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 145 250 – 143 205
21 451
29 667

Ingående anskaffningsvärde

2001
500

2000
0

0

500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500

500

Ingående avskrivningar

– 81

0

Årets avskrivningar

– 100

– 81

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 181

– 81

319

419

Utgående planenligt restvärde

253 583

0

29 516

Försäljningar

– 16 882

– 1 306

Utrangeringar

– 30 008

– 8 201

Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 215
2 675
1 344 628 1 169 632

Ingående avskrivningar

– 592 151 – 446 695

Försäljningar

7 207

938

Utrangeringar

26 464

6 757

Årets avskrivningar

– 152 007 – 150 553

Omstrukturering inom koncernen

– 4 297

Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 13

Anläggningsfastigheter
Investering i anläggningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde

2001

2000

Utgående planenligt restvärde

629 844

577 481

Summa utgående planenligt restvärde

651 295

607 148

172 872

173 997

730 812

120 427

0

371 982

Omklassificering

241 372

238 403

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

972 184

730 812

– 8 323

– 1 352

Försäljningar

Årets avskrivningar

– 12 746

– 6 971

Utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 21 069
951 115

– 8 323
722 489

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

932 743

715 250

Ingående avskrivningar

Skattemässigt restvärde

Moderbolaget
Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Försäljningar

2001

2000

Ingående anskaffningsvärde

3 990

3 990

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 990

3 990

Ingående avskrivningar

– 727

– 770

Årets avskrivningar
Justering av planmässig avskrivning

– 108
0

– 108
151

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 835

– 727

Utgående planenligt restvärde

3 155

3 263

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
Omstrukturering inom koncernen/försäljningar
Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

81 432

81 421

–10 487

0

0

11

70 945

81 432

Ingående pågående nyanläggning

0

29 516

Omföring till utrustning och inventarier
Utgående pågående nyanläggning

0
0

– 29 516
0

– 13 205

– 9 139

– 3 543

– 4 066

1 272

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen/försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa utgående planenligt restvärde

– 15 476
55 469

– 13 205
68 227

58 624

71 490

2001

2000

Utrustning och inventarier

Koncernen

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

172 872

176 760

Omstrukturering inom koncernen

0

– 2 763

Försäljningar

0

– 428

Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

– 6 171

– 697

166 701

172 872

– 697

166 701

172 872

697

0

2

– 8 216

– 8 064

– 145 250 – 143 205

Utgående planenligt restvärde

21 451

29 667

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

1 044 199

807 590

177 217
0

213 243
29 516

Årets investering
Omföring från lokalanpassning
Försäljningar

– 13 136

– 1 070

Utrangeringar

– 30 008

– 5 080

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 178 272 1 044 199

Ingående avskrivningar

– 532 194 – 402 724

Försäljningar

5 528

840

Utrangeringar

26 464

4 702

Årets avskrivningar

– 133 827 – 135 012

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 634 029 – 532 194
544 243
512 005

Summa utgående planenligt restvärde

Not 16

Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående arbeten

Not 17

565 694

541 672

192 924

219 699

81 539

211 628

Pågående arbeten

Ingående anskaffningsvärde

– 241 372 – 238 403
33 091
192 924

Andelar i koncernföretag
Kapital
andel %

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde

– 428

– 6 171

6 171

Omföringar

Investering i lokalanpassning före 930701

0

– 143 205 – 136 268
0
428

Utrangeringar
Investering i lokalanpassning

– 2 598

– 714 784 – 592 151

Årets investering

66

893 365

212 671

Omföring från lokalanpassning

Årets investering

Not 15

1 169 632

Årets investering

Goodwill

Ingående anskaffningsvärde

Not 14

2 692

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Bokslutsdispositioner

Upplösning av periodiseringsfond 0 (4 931) tkr.

Not 12

0

Försäljningar
Utrangeringar

Räntekostnader och liknande poster

Räntedelen av årets pensionskostnad

– 143 205 – 138 958

Omstrukturering inom koncernen

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Lindholmen högskola AB

100

100

1 000

1 000

Chalmersfastigheter AB
100
Chalmers Lindholmen fastigheter AB 100
Emils Kårhus AB
100

100
100
100

25 000
100
1 000

30 000
0
0

AB Chalmersinvest
100
Chalmers Technology Licensing AB 100
Forskarpatent i Västsverige AB
Elsago AB
IT-universitetet i Göteborg AB

100
100

115 000
1 000

7 000
0

100
100

100
100

1 000
1 000

0
0

100

100

1 000

100

Summa

38 100

Not 22

Latent skatt

Latent skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till 2 016 (1102) tkr.

Not 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2001

2000

654 200
82 600

515 200
79 000

Koncernen

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:

Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld

Chalmers Lindholmen högskola AB

556570-6636 Göteborg

Förutbetalda hyresintäkter

22 800

16 400

Chalmersfastigheter AB

556487-9764 Göteborg

Sociala avgifter

26 700

20 300

Chalmers Lindholmen fastigheter AB

556579-3634 Göteborg

Övriga poster

Emils Kårhus AB
AB Chalmersinvest

556566-6046 Göteborg
556275-3193 Göteborg

Summa

Chalmers Technology Licensing AB

556596-4722 Göteborg

Skuld till finansiär

Forskarpatent i Västsverige AB

556526-4917 Göteborg

Elsago AB

556512-5860 Göteborg

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

IT-universitetet i Göteborg AB

556605-9704 Göteborg

Not 18

52 006

79 234

838 306

710 134

649 100

511 030

76 500
22 400

71 300
18 500

Löneskatt

12 800

18 200

Övriga poster

19 709

42 901

780 509

661 931

Moderbolaget

Summa

Andelar i intresseföretag
Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal Bokfört
andelar
värde

Elektron ESI AB

29,5

29,5

384

1 070

Koncernen

2001

2000

Eutech Medical AB

21,7

21,7

1 148

1 999

370 000

370 000

Nanofactory Instruments AB

23,7

23,7

48 035

1 661

Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i
Medeikonos AB, Textile Solutions AB
och LightUp Technologies AB
för fullgörande av aktieägaravtal

0

1 608

Pantsättning av aktier i ADC Telecom

0

1 592

KB Entreprenörsskolefonden 01
Nedskrivningar

802
– 3 092

Resultatandel

– 1 597

Summa

843

Intressebolagens organisationsnummer och säte:
Elektron ESI AB

556560-9426 Göteborg

Eutech Medical AB

556268-8019 Göteborg

Nanofactory Instruments AB

556567-0139 Göteborg

248 700

159 900

68 400

59 400

Upplupna ränteintäkter

22 600

18 200

Övriga poster
Summa

29 749

37 077

369 449

274 577

247 300
22 600

Övriga poster

27 871

35 483

297 771

212 983

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat

150 000

4 116

85 162

– 65 827

302

– 66 129

65 827

Summa

Not 20

2001

2000

591

1 031

Ansvarsförbindelser

159

231

Försäkringsbolaget FPG

11 348

10 042

Summa

12 098

12 254

Moderbolaget
Försäkringsbolaget FPG

10 730

9 524

Generell borgen för Chalmers Lindholmen
högskola AB (belopp per 2001-12-31
respektive 2000-12-31)

57 137

47 818

Summa

67 867

57 342

Eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Erhållet aktieägartillskott

213 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

– 64 297
4 418

232 033

– 64 297

150 000

Aktiekapital Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

78 487

– 78 003

Resultatdisposition

– 78 003

78 003

Erhållet koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott

2 800
213 000

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång

150 000

500

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 21

373 200

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

159 300
18 200

0

375 568

Koncernen
Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB

Moderbolaget
Fordran på finansiär
Upplupna ränteintäkter

Pantsättning av aktier i
Medeikonos AB, LightUp Technologies AB,
Cellectronicon AB, Ctakt AB och Mic Vac AB
för fullgörande av aktieägaravtal
5 568

Not 25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2001
2000
Förutbetalda hyreskostnader

Ställda panter

Summa

Not 19

Fordran på finansiär

Not 24

500

216 284

2001

2000

515 228
485 803

604 091
330 827

Långfristiga skulder

Förfallotidpunkt:
1-5 år från balansdagen
Senare än fem år från balansdagen

Mauritz Sahlin

Mårten Carlsson

Ordförande

Vice ordförande

Peter Alehammar

Johan Andersson

Bahram Atabeyli

Agneta Granberg

Bengt Halse

Bert-Inge Hogsved

Peter Jagers

Peter Keresztes

Göran Lindahl

Solveig Lindström

Ann-Sofie Sandberg

Conny Sjöström

Jan-Eric Sundgren
– 64 379

150 000

Göteborg den 26 februari 2002

Rektor och tillika verkställande direktör

– 64 379

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2002
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Chalmers tekniska högskola AB

Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB
Org.nr 556479-5598
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Chalmers tekniska högskola AB för räkenskapsåret 2001. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets
och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Göteborg den 26 februari 2002
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers.
Av ägarrollen följer att Stiftelsen tillsätter högskolestyrelsen och prövar ansvar för denna. I uppdraget ingår också att vara yttersta garant för att
högskolan fullgör sina åtaganden mot staten och
andra viktiga intressenter samt att främja och stimulera till en ständig utveckling av Chalmers. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för stiftelsens uppdrag.

Ägarinsatser
Ägaransvaret innebär bl a att Stiftelsen tar ansvar
för soliditeten i Chalmers tekniska högskola AB.
Stiftelsen har därför successivt tillskjutit ägartillskott/motsv i den utsträckning som erfordrats för
att konsolidera balansräkningen i detta aktiebolag.
Främsta anledningarna till dessa tillskott har varit
det pensionsåtagande som Stiftelsehögskolan övertagit från staten, samt behovet av att etablera en
reserv för hantering av kostnader för tillförda anläggningstillgångar. Stiftelsen har också fått bidra
till täckning av sådana strukturella underskott i finansiering, som myndighetshögskolor kunnat
täcka med myndighetskapital.
Sedan 1994 har som ägaråtaganden tillskjutits
575 mkr. För år 2001 är tillskottet 213 mkr.

Förnyelsen av Chalmers verksamhet
Stiftelsen bidrar genom särskilda satsningar till
förnyelsen av högskolans verksamhet. Dessa insatser skall vara tidsbegränsade och leda till kvalitet
och förnyelse i verksamheten. Satsningarna skall
inte avse ändamål till vilka reguljär finansiering
finns. Samplanering i förhållande till högskolans
övriga uppdrag skall eftersträvas. Sedan bildandet
har Stiftelsen satsat 1075 mkr, varav 247 mkr under år 2001.

Samverkansuppgiften
De svenska universiteten och högskolorna möts av
allt större förväntningar och har fått en allt tydligare roll när det gäller den så kallade tredje uppgiften, samverkan med det omgivande samhället.
Uppgiften kan omfatta ett spektrum av insatser
med gemensam nämnare att de sker i växelverkan
med det omgivande samhället och syftar till att
göra högskolans resultat och resurser tillgängliga
i samhället i vid mening.

Stiftelsens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sören Mannheimer (ordf.),
Gunilla Almgren, Leif Blomqvist, Ingrid Elam, Gunnar Gustafson,
Lennart Jeansson (vice ordf.), Märta Johansson, Marianne Nivert,
Magnus Rönnmark och Sven-Åke Strandlind samt Jan-Eric Sundgren.
Huvuddelen av styrelsens ledamöter utses av regeringen.
Lärarna utser en ledamot och studenterna utser en ledamot.
Rektor är självskriven ledamot.
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Stiftelsen tar tillsammans med högskolan initi-

komplexa problem. Satsningen genomförs i nära

ativ inom vissa gränsområden för att främja den-

samverkan med Göteborgs universitet och med en

na växelverkan med särskilt fokus på förhållanden

tydlig internationell profil genom Alliance för Glo-

i Göteborg och Västsverige.

bal Sustainibility (AGS).

Utveckling av eget kapital 1994-2001 (mkr)

Satsning år 2001: 11 mkr.

Stiftelsekapital 1 juli 1994

1 580

Biovetenskap

Indexuppräknat enl KPI

1 685

Satsningen syftar till att i samverkan med Göte-

Stiftelsekapital 31 dec 2001

2 315

borgs universitet bygga upp och utveckla bioveten-

Real förändring 1994-2001

+ 630

skaplig forskning och utbildning, där förutsättningar finns för internationell frontlinjeforskning. Sats-

Stiftelsens utdelningar, satsningar och

ningen täcker fyra områden, bioinformatik, bio-

ägartillskott 1994-2001 (mkr)
1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften
Totalt

575
1 075
190
1 840

imaging, molekylär bioteknik och biofysikalisk
kemi. I biofysikalisk kemi ingår bl a bioelektronik,
cellodling på ytor och farmaceutisk teknologi.
Satsning år 2001: 16 mkr.
Informationsteknologi
Satsningen syftar till att etablera nya attraktiva

Stiftelsens satsningar

utbildningsprogram inom informationsteknologi-

Strategiska insatsområden

bildningar och civilingenjörsutbildningar som sats-

Syftar till att etablera nya verksamhetsområden

ningar för IT-universitet. Inom satsningen förstärks

med hjälp av tidsbegränsade satsningar under fem

också basen för forskning och forskarutbildning

till sju år.

och infrastrukturen för IT.

Miljövetenskap

Satsning år 2001: 47 mkr.

Satsningen syftar till att ge Chalmers en internatio-

Mikroteknologi

nell tätposition grundad på forskning inom uthål-

Satsningen syftar till att genom initial finansiering

lig samhällsutveckling med ett brett perspektiv på

bidra till att investeringen som gjorts i anläggning-

miljöproblemen. Satsningen är särskilt inriktad på

en för mikroteknologi resulterar i verksamhet av

miljösystemanalys som grund för lösningar av

högsta klass inom mikro- och nanoteknologi.

området. Dessa program utgör såväl ingenjörsut-

Satsning år 2001: 38 mkr.

Riktade satsningar
Stiftelsens riktade satsningar kompletterar de strategiska satsningarna och syftar till att på grundval
av plan och förslag från rektor och högskolestyrelsen utveckla ett befintligt område eller utveckla ny
strategi. Prioriterad satsning avser grundutbildningens förnyelse och kvalitet.
Satsning år 2001: 135 mkr.

Samverkan
Satsningarna syftar till att högskolans resultat och
resurser kommer hela samhället till godo. Exempel
på sådana satsningar är forskningssamverkan med
de regionala högskolorna, Universeum och Kulturprojektet Röda Sten. Största satsningarna under
året har avsett utveckling av kårhuskomplexet och
utveckling av teknikinnehållet vid Universeum.
Satsning år 2001: 6 mkr.

Universeum innehåller mycket modern
miljöteknik: solenergi, energilagring,
återvinning och återanvändning med mera,
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Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får härmed

Resultat och lönsamhet

avge årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret

I resultaträkningen visas posten ”redovisat bokföringsmässigt

1 januari till och med 31 december 2001.

resultat”. Denna post består av Stiftelsens intäkter och kostnader.
Intäkterna omfattar utdelning från aktier och avkastning från

Förvaltningsberättelse

obligationer samt erhållna gåvomedel. Kostnaderna omfattar ad-

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola trädde i funktion den 1 juli

ministrationskostnader, förvaltningskostnader, kostnader för ut-

1994. Stiftelsens har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers

lagda uppdrag samt realiserade kapitalförluster.

tekniska högskola AB verka för att detta bolag bedriver utbildning

Det redovisade bokföringsmässiga resultatet uppgår till – 27

och forskning på en internationellt hög nivå samt att verka för att

mkr (547). Stiftelsens fria vinstregleringsfond har upplösts med 141

bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål

mkr, Stiftelsens gåvomedelsfond har tillförts 5 mkr och Stiftelsens

samt att som en uppdragsgivare till bolaget finansiera uppdrag som

utdelningsfond har tillförts 96 mkr. Dessutom realsäkras det bund-

stiftelsen bedömer vara av värde för bolaget.

na stiftelsekapitalet genom att 13 mkr avsätts för att bevara det

Stiftelsen har utfärdat en oåterkallelig kapitaltäckningsgaran-

bundna stiftelsekapitalets reala värde.

ti gentemot Chalmers tekniska högskola AB . Kapitaltäcknings-

För att den ekonomiska redovisningen för Stiftelsen Chalmers

garantin har under 1999 utökats från 200 mkr till 300 mkr. Stiftel-

tekniska högskola skall bli fullständig så kompletteras resultaträk-

sen har i januari 2001 beslutat lämna ett ovillkorat aktieägartill-

ningen med den orealiserade värdeförändringen av Stiftelsens till-

skott om 213 mkr till Chalmers tekniska högskola AB för att täcka

gångar under posten ”Förändring av ej realiserade övervärden”.

effekter vid övergång till ny redovisningsmodell för anläggningar

De orealiserade övervärdena har under året minskat med 230 mkr.

finansierade med bidrag. Aktieägartillskottet avräknas inom ra-

Det utfall som därefter framkommer benämns i resultaträkning-

men för den utställda kapitaltäckningsgarantin vilken därmed till

en ”Real förändring av eget kapital” och uppgår till – 270 mkr

fullo är förbrukad.

(– 154).

Vidare har Stiftelsen utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om ca 566 mkr avseende Chal-

Direktavkastningen uppgår till 98 mkr (90). Realisationsförlusten uppgår netto till –116 mkr (462).

mers tekniska högskola ABs (537) och Chalmers Lindholmen högskola ABs (29) pensionsåtagande.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen fortsatt finansieringen av
de tidsbegränsade satsningar som bedrivs inom Chalmers och som

Avkastningen på Stiftelsens totala kapital uppgår till – 9 % (– 5)
och avkastningen på det förvaltade kapitalet uppgår till – 10%
(– 6). Chalmers internt uppsatta jämförelseindex för den förvaltade portföljen uppgår för 2001 till – 7 % (–3).

Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers. Särskilda satsningsområden är miljövetenskap, biovetenskap, informationsteknologi

Aktieandelen utgör 66 %, penningmarknadsinstrument 30 %
och likvida medel 4 %.

och mikroteknologi.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer upp-

Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 997 mkr (1 214)
och fritt eget kapital uppgår till 1 415 mkr (1 929). Förändringen

gående till 7 mkr. Gåvorna har erhållits för att delfinansiera om-

under året framgår nedan, mkr:

och tillbyggnaden av kårhuskomplexet samt som bidrag till forsk-

Eget kapital ingående balans

ningsverksamheten vid Chalmers.

Avsättning för att realsäkra kapitalet

Stiftelsens administration, som tidigare utförts genom uppdrag

Avsättning till gåvomedelsfonden

3 142
13
5

till Chalmers tekniska högskola AB, hanteras fr o m 1 januari 2001

Avsättning till utdelningsfonden

i egen regi, varvid berörd personal (fyra personer) övergått till an-

Minskning av orealiserat övervärde

– 230

ställning i Stiftelsen.

Upplösning av vinstregleringsfonden

– 141

Lämnat aktieägartillskott

– 214

Stiftelsens placeringsverksamhet

Lämnad utdelning

– 260

Stiftelsen har tecknat avtal med sex kapitalförvaltare om diskre-

Eget kapital utgående balans

2 412

tionär förvaltning av stiftelsekapitalet. Avtalen baseras på en av
styrelsen fastlagd kapitalplaceringspolicy. En mindre del av kapi-

96

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.

talet hanteras i egen förvaltning.
Stiftelsen har under året gjort en översyn av kapitalförvaltningen. Översynen har lett fram till beslut om vissa revideringar
vad gäller fördelning på tillgångsslag och förvaltningsuppdragens
utformning. Implementering sker successivt under 2002.

1

Bilagan kan rekvireras från stiftelsens kansli.
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Utdelning från stiftelsen

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i AB

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas för att finansiera sats-

Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000 med nominellt värde 50

ningar som Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveck-

kr. Alla aktier har samma röstvärde.

ling. Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar som görs skall

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i Chal-

vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskol-

mersfastigheter AB. Antalet aktier är 25 000 med nominellt värde

ans verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka

1 000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.

reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat satsningar
inom Chalmers tekniska högskola AB om 247 mkr. Dessa avser

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i Chalmers Lindholmen Högskola AB. Antalet aktier är 1 000 med nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i IT-

projekt och investeringar inom följande huvudområden:

universitetet i Göteborg AB. Antalet aktier är 1000 med nominellt

– Miljövetenskap, 11 mkr

värde 100 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.

– Biovetenskap, 16 mkr

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 100% av aktierna i SSPA

– Informationsteknologi, 47 mkr

Sweden AB. Antalet aktier är 160.000 med nominellt värde 100 kr.

– Mikroteknologi, 38 mkr

Alla aktier har samma röstvärde.

– Riktade satsningar, 135 mkr, exempelvis design, deltagande i
EUs forskningsprogram, förnyelse av grundutbildningen,
fortbildningsprogram, avtalspensionsprogrammet, sektionssatsningar inom olika områden samt insamlingsverksamhet
med därtill hörande alumnverksamhet.
Stiftelsen har vidare under verksamhetsåret enligt tidigare överenskommelse lämnat ett driftbidrag om 4 mkr till Chalmers Lindholmen högskola AB för att täcka bolagets avtalspensionskostnader samt ett bidrag om 3 mkr till Chalmers Lindholmen Fastigheter AB för att täcka bolagets underskott verksamhetsåret 2001.
1997 reserverade Stiftelsen 60 mkr för utveckling av samverkan
med de mindre och medelstora högskolorna i Västsverige. Verksamheten inleddes 1998 och har under 2001 bedrivits vid högskolorna i Trollhättan-Uddevalla samt vid högskolan i Skövde. Under
verksamhetsåret har 10 mkr upparbetats i samverkansprogrammet.
Stiftelsen har reserverat 10 mkr för ett projektprogram vid
Universeum under åren 2001-2004. Under året har Stiftelsen lämnat ett bidrag om 1 mkr att användas till ett antal projekt kring
teknik och naturvetenskap.
2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65 mkr för delfinansiering av
Chalmers kårhusprojekt. Under året har 5 mkr lämnats som bidrag
till Chalmers tekniska högskola AB för att täcka bolagets kostnader.
Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har ca 500 tkr lämnats som
bidrag till studerande vid Chalmers.
Totalt har Stiftelsen delat ut 260 mkr under året.

Personal
Stiftelsens personal består av fyra personer, två män och två kvinnor. Ersättning till styrelsen har utgått med 575 tkr. Kostnadsersättning för resor har utgått med 11 tkr. Inga andra ersättningar eller
förmåner har utgått till styrelsen.

Koncernredovisning
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100% av aktierna i
Chalmers tekniska högskola AB. Antalet aktier är 150 000 med
nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
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Närstående organisationer
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska
högskola AB har följande närstående organisationer:
– Stiftelsen Chalmers Industriteknik
– Stiftelsen Medicin och teknik
– Stiftelsen Chalmers Advanced Management Programs
– Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum
– Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
– Lindholmen teknikpark AB.
I dessa organisationer har Stiftelsen och högskolan bestämmande
inflytande vad gäller utseende av styrelse och revisorer.

Resultaträkning
Rörelsens intäkter (tkr)
Not
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
27
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster 2
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Återbäringsmedel från SPP
Realiserade kapitalförluster

3, 4

5
6
7

Koncernen ____________
2001
2000

2 171 841
5 745

2 080 441
499 816

0

461 859

2 177 586

2 580 257

104 927

557 007

– 1 139 789 – 1 148 776
– 319 551
– 278 993

–3 158
– 288
–1 904
– 10 493
– 60

0
0
– 2 642
– 6 933
0

– 115 970

0

– 131 873

– 9 575

– 26 946

547 432

– 471 665
– 180 727
– 131 429
0

– 465 481
– 173 047
– 11 199
13 510

7
– 2 243 161 – 2 063 986

Summa kostnader
Redovisat bokföringsmässigt resultat
Förändring av ej realiserade övervärden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde

8

– 229 717

– 691 155

– 229 717

– 691 155

9

– 13 000

– 10 500

– 13 000

– 10 500

– 269 663

– 154 223

– 308 292

– 185 384

– 1 612
42 898
– 70 909

– 746
26 943
– 49 962

– 337 915

– 209 149

229 717
– 5 185
140 675
– 95 544

691 155
– 19 927
– 429 880
– 87 125

229 717
– 5 185
140 675
– 95 544

691 155
– 19 927
– 429 880
– 87 125

– 68 252

– 54 926

– 383
– 914

– 4 421
279

– 69 549

– 59 068

Real förändring av eget kapital
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

10

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Upplösning av bunden vinstregleringsfond
Avsatt till gåvomedelsfond
Upplösning av/avsatt till fri vinstregleringsfond
Avsatt till utdelningsfond
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Latent skatt
ÅRETS RESULTAT

Stiftelsen ____________
2001
2000
22 639
28 115
74 809
61 652
7 479
5 381

8
11
12
13

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799
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Balansräkning
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799

TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

Not

14

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten

15
16
17
18

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

19
20
29
30

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 615 196

1 296
231 163
1 442 226
1 280

2 908
400 877
1 544 533
1 280

14 806

18 028

0

216

0

172 100

172 100

203 020
1 442 226

298 144
1 543 533

397 301
14 355

284 317
14 355
2 312 449
2 312 449

1 213
1 618

1 492
7 234

2 831

8 726
19 419

17 615

94 526
14 673
72 618
395 353

95 283
6 246
75 345
533 882

24 782

258 998

577 170

710 756

44 201

276 613

32

792 743
250 230
1 622 974
5 037 301

684 593
493 432
1 897 507
5 480 748

451 881
84 751
580 833
2 810 051

522 950
212 646
1 012 209
3 324 658

9
8
22

980 000
17 144
4 722

967 000
246 861
3 614

980 000
17 144

967 000
246 861

1 001 866

1 217 475

997 144

1 213 861

97 985
1 826 785
– 510 124
250 128
– 69 549

95 696
2 181 461
– 348 326
97 304
– 59 068

97 985
1 826 785
– 510 124

95 696
2 181 461
– 348 326

1 595 225

1 967 067

1 414 646

1 928 831

2 597 091

3 184 542

2 411 790

3 142 692

683 513
2 920

627 491
0

192

0

686 433

627 491

192

0

607 435
2 016

654 918
1 102

609 451

656 020

111 181

106 646

5 284
185 076
842 785

16 440
175 291
714 318

7
392 411
5 284

7
165 297
16 440

367

222

1 144 326

1 012 695

398 069

181 966

5 037 301

5 480 748

2 810 051

3 324 658

379 568
577 763

377 200
513 143

Inga
565 665

Inga
538 764

31

21

11
12
13
22
22

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Summa avsättningar

23

Summa långfristiga skulder

33
34
24

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

74

1 721 413

216

2 229 002

Summa fritt eget kapital

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

732 743
71 490
618 039
192 924

2 229 218

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

961 200
58 624
668 498
33 091

1 967 626

Summa bundet eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Latent skatt

419

3 583 241

Summa kortfristiga fordringar

Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Balanserat resultat
Årets resultat

2 143

1 690 771

Summa varulager och pågående arbeten

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond
Bundna reserver

0
419

Stiftelsen _____________
31.12.2001 31.12.2000

3 414 327

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 824
319

28

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterföretag
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen ____________
31.12.2001 31.12.2000

25
26

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten (tkr)
Real ökning av eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Lämnade aktieägartillskott
Betald skatt
Utdelning

Koncernen ____________
2001
2000
– 337 915
2 294

– 209 149
– 52 865

– 383
– 1 500

Stiftelsen ____________
2001
2000
– 269 663
– 154 223
13 192
– 214 000

10 500
– 133 000

– 4 421
– 496

– 260 240

– 269 865

– 337 504

– 266 931

– 730 711

– 546 588

0
5 895
133 586
– 108 150

– 1 947
0
768 235
– 101 388

131 631

137 266

232 412
0
71 069
216 103

691 628
– 96 760
0
63 431

– 174 542

535 235

– 211 127

111 711

– 1 824
0

0
– 500

0
– 566
0
– 222 259
9 768
– 81 539

344
– 373 621
– 11
– 255 847
0
– 211 628

–216

0

169 714
0
102 307
0
3 222

80 771
– 39 568
0
– 3 670
0

95 124
0
101 307
–112 984

118 705
– 37 238
0
– 103 977

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 21 177

– 803 730

83 231

– 22 510

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0
– 47 483

488 995
0

– 243 202

220 500

– 127 896

89 201

493 432
250 230

272 932
493 432

212 646
84 751

123 445
212 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av varulager och pågående arbeten
Minskning av varulager och pågående arbeten
Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga placeringar
Minskning av kortfristiga placeringar
Ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i hyresrätter och liknande rättigheter
Investeringar i goodwill
Minskning av investeringar i aktiverade
utvecklingskostnader med villkorslån
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i pågående arbeten
Minskning av investeringar i obligationer och
räntebärande placeringar
Investeringar i aktier och obligationer/konvertibler
Minskning av investeringar i aktier och obligationer
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernen

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda

Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning
av matchningsprincipen. Tillgångar och skulder har, där annat ej anges,
värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. Vad gäller
pågående ombyggnadsprojekt har avslutade projekt aktiverats och därmed har
även avskrivningsperioden påbörjats. På grund av omfattande ombyggnadsarbeten har koncernen enligt god redovisningssed valt att aktivera samtliga till
projektet hörande kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande
kommer reparationer löpande att kostnadsföras.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar stiftelsens egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvstidpunkten.
Chalmers har följt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning
som innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har
uppdelats i latent skatt under långfristiga skulder, respektive eget kapital
under bundna reserver.

2001

2000

Styrelse
Övriga
och VD anställda

Styrelse
Övriga
och VD anställda

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

585

(varav tantiem o.d)

2 501

(0)

SSPA Sweden AB

29 129

(0)

Chalmers tekniska högskola AB

(0)

Chalmers Lindholmen högskola AB

56 071

(0)

Chalmersfastigheter AB

5 853

(0)

AB Chalmersinvest koncernen

372

(546)

IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

50 780

862

4 672

3 784

123

(2 727)

0
0
6 642 766 696

(varav tantiem o.d)

1 643

(0)

1 683

(varav tantiem o.d)

1 348 662 264

(0)

905

(varav tantiem o.d)

24 865

(0)

1 449

(varav tantiem o.d)

1 109
(0)

1 476 672 770

(varav tantiem o.d)

0

(0)

544

(varav tantiem o.d)

496

(546)

0
0
9 242 742 704
(2 727)

Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola följer i sin redovisning kraven på god
redovisningssed enligt bokföringslagen. Årsredovisningen upprättas i enlighet
med årsredovisningslagen och består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. Som huvudprincip gäller att fordringar
och skulder periodiseras i bokslutet så att resultaträkningen speglar resursförbrukningen.

Not 5

Arvoden och ersättningar till revisorer

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
RRV

Realiserade vinster
Realiserade förluster
Intäkter från anläggningstillgångar
som är engagemang
Summa

Andra uppdrag

0
579 942
0 – 118 083
37 957
499 816

Not 6

4

50 %

0

0%

79
2 288

19 %
32 %

71
2 342

18 %
32 %

Laboratorieutrustning
Verkstadsutrustning

171

28 %

158

24 %

Datorutrustning

15

33 %

13

38 %

Kontorsutrustning

AB Chalmersinvest koncernen

5

10 %

1,5

33 %

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0%

0

0%

2 562

31 %

2 586

31 %

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Not 4

2001
2000
Löner, andra ersättningar
Löner och Sociala Löner och Sociala
och sociala kostnader
andra ers. kostnader andra ers. kostnader
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 3 086
935
496
92
(varav pensionskostnader)

(333)

29 673

(varav pensionskostnader)

Chalmers tekniska högskola AB

(varav pensionskostnader)

IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

76

15 697

674 200 325 400

663 600 350 600

(105 300)

(132 100)

57 500

26 600

52 400

(7 900)

6 800

(varav pensionskostnader)

AB Chalmersinvest koncernen

25 974

(5 789)

(varav pensionskostnader)

Chalmersfastigheter AB

14 680

(0)

(3 799)

(varav pensionskostnader)

Chalmers Lindholmen högskola AB

96
17

304

262

12

9

0

0

0

0

729

581

729

0

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen.
2000
Varav
kvinnor

SSPA Sweden AB

125
48

Avskrivningar

Antal
anställda

Koncernen totalt

1 058
1 461

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande utnyttjas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr samt en ekonomisk livslängd som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.

2001
Varav
kvinnor

Antal
anställda

Chalmersfastigheter AB

1 198
637

Övriga revisorer

0
579 942
0 – 118 083
0
461 859

Medelantalet anställda

Chalmers Lindholmen högskola AB

Stiftelsen
2000

Andra uppdrag
5 745
5 745

Nettorealiserade kapitalvinster
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Summa

SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB

2001

Revisionsuppdrag

Stiftelsen

Not 3

Koncernen
2000

Ernst & Young AB

Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster
Koncernen
2001
2000

Not 2

2001

3 800

22 400
(5 200)

5 500

(1 200)

3 200
(1 000)

Följande procentsatser/avskrivningstid används:
Anläggningstillgång

%

År

Dyrbar vetenskaplig utrustning 6,6-10

10-15

33,3

3
3-10

Transportmedel

20

5

AV-utrustning

20

5

Möbler och inredning

10-20

5-10

Övrigt
Byggnadsinventarier

10-20
10

5-10
10

Investering i lokalanpassning
Byggnader

20
20-67

5

20

20

5

Goodwill

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Koncernen
Avskrivningarnas fördelning:

2001

2000

Goodwill
Utrustning anskaffad före 930701

100
8 216

81
8 064

Utrustning anskaffad efter 930701

155 278

153 179

(290)

(180)

Byggnader

0
0
773 359 372 395

0
0
751 870 393 589

(118 822)

(144 269)

3 900

5
1,5-5

Markanläggningar

Lokalanpassning

980

5
10

10-33,3

1 600

2 100

20
10

Markanläggningar
Summa

3 651

4 023

13 396

7 614

86

86

180 727

173 047

Not 13

Stiftelsen
Avskrivningarnas fördelning:

2001

2000

Utrustning anskaffad efter 930701

60

0

Summa

60

0

Not 7 Övriga rörelsekostnader/realiserade kapitalförluster
Koncernen
2001
Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 12 539
Nettorealiserade kapitalförluster
Avsättning för framtida utgifter i forskningsprojekt
Summa

2000
11 199

115 970

0

2 920

0

131 429

11 199

Stiftelsen
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Summa

Avsatt till utdelningsfond

Utdelningsfonden visar den del av Stiftelsens resultat som enligt det skattemässiga avkastningsbegreppet skall utgöra beräkningsgrund för det så kallade
80 % rekvisitet. I genomsnitt skall under en femårsperiod 80 % av detta
resultat delas ut för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Avsättning till utdelningsfond motsvarar det skattemässiga avkastningsbegreppet, i huvudsak utdelningar och ränteintäkter minskat med förvaltningskostnader. Beloppet förs till
det under fritt kapital redovisade kontot Utdelningsfond. Åtminstone 80 % av
denna del av årsresultatet skall således, för att bibehålla skattefriheten på
avkastningen, användas för att uppfylla Stiftelsens ändamål.
Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt följande:
2001

2000

Ingående balans
Avsatt till utdelningsfonden

– 348 326 – 167 909
95 544
87 125
– 260 240 – 269 865

159 227

0

Årets utdelning

– 275 197
–115 970

0
0

Under året beslutad ej utbetald utdelning
Överfört från gåvomedelsfonden
Utdelningsfond utgående balans

0

0

2 896

2 323

– 510 125

– 348 326

Not 8 Förändring av ej realiserade övervärden / vinstregleringsfond
Vinstregleringsfonden under bundet eget kapital, visar summan av Stiftelsens
vid boksluts-tillfället orealiserade vinster, i huvudsak värdeuppgång på aktier
vilka ännu inte avyttrats. Bakgrunden till denna redovisning är syftet att inte
kunna dela ut orealiserade vinstmedel från Stiftelsen. Stiftelsen har aktiverat
orealiserade övervärden enligt följande:
2001

Not 14

2001

2000

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

500
0

0
500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500

500

Goodwill

2000

Förändring

Ingående avskrivningar

– 81

0

Marknadsvärde

2 810 051 3 325 003

– 514 952

Årets avskrivningar

– 100

– 81

Bokfört värde

2 792 907 3 078 142

– 285 235

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 181

– 81

– 229 717

Utgående planenligt restvärde

319

419

2001

2000

Orealiserat övervärde

Not 9

17 144

246 861

Avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets reala värde

I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får
förbrukas, sker en årlig avsättning till kapitalkontot som mätt efter konsumentprisindex åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital. I
balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital redovisade kontot Uppindexerat stiftelsekapital. Under året har konsumentprisindex
ökat med 1,3 (1,1) %.

Not 10

Räntekostnader och liknande resultatposter

Av de finansiella kostnaderna utgör ca 24,2 (25,7) mkr räntedelen av årets
pensionskostnad.

Not 15

Anläggningsfastigheter

Investering i anläggningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde

749 588

137 564

Årets investering

566

373 621

Omklassificering

241 373

238 403

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

991 527

749 588

Ingående avskrivningar

– 16 845

– 9 145

Årets avskrivningar

– 13 482

– 7 700

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 30 327

– 16 845

961 200

732 743

2001

2000

Ingående anskaffningsvärde

3 990

3 990

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 990

3 990

Ingående avskrivningar

– 727

– 770

– 108

– 108

Utgående planenligt restvärde

Not 11

Avsatt till gåvomedelsfond

Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och
vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i
samband med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen skall använda medlen
till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål. Stiftelsens gåvomedelsfond har
förändrats enligt följande:

Not 16

Investering i lokalanpassning

Investering i lokalanpassning före 930701

2001

2000

95 696

78 092

Årets avskrivningar

Avsatt till gåvomedelsfonden

5 185

19 927

Justering av planmässig avskrivning

Överfört till utdelningsfonden

– 2 896

– 2 323

97 985

95 696

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Gåvomedelsfond ingående balans

Gåvomedelsfond utgående balans

Avsättningen förs till det under fritt eget kapital redovisade kontot Gåvomedelsfond. Redovisning sker under fritt eget kapital då det ursprungligen
varit gåvogivarens syfte att Stiftelsen skall använda dessa medel för ett
specifikt angivet ändamål.

Investering i lokalanpassning efter 930701

Not 12

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Avsatt till fri vinstregleringsfond

Vinstregleringsfonden under fritt eget kapital visar de vinstmedel som kan men
inte behöver delas ut för att uppfylla skattelagstiftningens krav på utdelning.
Som framgår under utdelningsfonden nedan måste viss del av avkastningen
under en femårsperiod utdelas för att inte skatteplikt i sin helhet skall inträda
för Stiftelsen. Stiftelsens vinstregleringsfond har förändrats enligt följande:
2001

2000

Ingående anskaffningsvärde
Omstrukturering inom koncernen
Årets investering

151

– 835
3 155

– 727
3 263

81 432

81 421

– 10 487

0

0

11

70 945

81 432

Ingående pågående nyanläggning

0

29 516

Omföring till utrustning och inventarier

0

– 29 516

Utgående pågående nyanläggning

0

0

– 13 205
– 3 543

– 9 139
– 4 066

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Vinstregleringsfond ingående balans
Upplösning av/avsatt till vinstregleringsfonden

2 181 461 1 884 581
– 140 675
429 880

Omstrukturering inom koncernen

Lämnade aktieägartillskott

– 214 000 – 133´000

Vinstregleringsfond utgående balans

1 826 785

2 181 461

0

1 272

0

– 15 476

– 13 205

Utgående planenligt restvärde

55 469

68 227

Summa utgående planenligt restvärde

58 624

71 490

Utgående ackumulerade avskrivningar

Till den fria vinstregleringsfonden förs realiserade kapitalvinster med avdrag
för övriga kostnader och lämnat aktieägartillskott. Anledningen till att dessa
medel inte förs direkt till utdelningsfonden är att de inte ingår i det skattemässiga avkastningsbegreppet.
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Not 17

Not 20

Utrustning och inventarier
2001

Koncernen

2000

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

172 872

176 760

0

– 2 763

0
– 6 171

– 428
– 697

166 701

172 872

– 143 205 – 138 958

– 102 307

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 442 226 1 544 533

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

1 543 533 1 506 295
– 101 307

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 442 226 1 543 533

0
0

428

Not 21

6 171

697

Koncernen

– 8 216

– 8 064

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

29 667

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
1 220 732

942 872

Årets investering

255 847

222 259

Omföring från lokalanpassning
Försäljningar
Utrangeringar

0

29 516

– 17 189

– 1 977

– 30 008

Omstrukturering inom koncernen

9 626

– 8 201
2 675

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 405 420 1 220 732

Ingående avskrivningar
Försäljningar

– 632 360 – 484 809
7 421
1 469

Utrangeringar
Årets avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar

26 464

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Orealiserade övervärden
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyror

– 2 598

– 758 373 – 632 360

248 700
68 500

159 900
59 400

30 100

18 200

30 953

49 482

395 353

533 882

17 144

246 861

7 520

12 062

Summa
Stiftelsen
Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

118

75

24 782

258 998

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets
resultat

3 614
1 108

97 304
– 60 176

– 59 068
59 068

Summa

Not 22

Del av eget kapital

Ingående balans
Omföring årets resultat
Förskjutning av eget kapital inom koncernen

647 047

588 372

Årets resultat

Summa utgående planenligt restvärde

668 498

618 039

Utgående balans

Not 23

Utrustning och inventarier

2000
246 900

Övriga poster

Utgående planenligt restvärde

Stiftelsen

2001
17 100

Upplupna ränteintäkter

6 757

– 155 278 – 153 179
– 4 620

37 238

2 692

– 145 250 – 143 205
21 451

38 568

Årets investering/försäljning

Försäljningar
Utrangeringar

2000

1 544 533 1 505 965

Årets investering/försäljning

Omstrukturering inom koncernen

Årets avskrivningar

2001

Ingående anskaffningsvärde

Omstrukturering inom koncernen
Försäljningar
Utrangeringar

Aktier och konvertibler

Koncernen

213 000
– 69 549
4 722

250 128

– 69 549

Latent skatt

Den latenta skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 2 016 (1 102) tkr.

Omstrukturering inom koncernen anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Omstrukturering inom koncernen avskrivningsvärde

411
210

0
0

– 191

0

430

0

Not 24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Skuld till finansiär

2001

2000

654 200

515 200
79 800

– 323

0

Semesterlöneskuld

83 800

Försäljningar

169

0

Förutbetalda hyresintäkter

22 800

16 400

Årets avskrivningar

– 60

0

Sociala avgifter

29 200

23 000

– 214

0

216

0

Övriga poster
Summa

52 785
842 785

79 918
714 318

2001

2000

0

189

192 924

219 699

Semesterlöneskuld

81 539

211 628

Sociala avgifter

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Stiftelsen

Not 18

Pågående arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående arbeten

Not 19

– 241 372 – 238 403
33 091

192 924

Obligationer och räntebärande placeringar

Förvaltararvode

Övriga poster
Summa

33
222

2001

2000
2 000

372 000

372 000

0

1 608

0

1 592

Årets investering/försäljning

– 169 714

– 80 771

Fastighetsinteckningar

231 163

400 877

Pantsättning av aktier i MedEikonos AB,
Textile Solutions AB och LightUp Technologies AB
för fullgörande av aktieägaravtal

Ingående anskaffningsvärde

298 144

416 849

Pantsättning av aktier i ADC Telecom

Årets investering/försäljning

– 95 124 – 118 705

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

203 020

Pantsättning av aktier i MedEikonos AB, LightUp
Technologies AB, Cellectricon AB,
Ctakt AB och Mic Vac AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Summa

78

0
367

2 000

2000
481 648

298 144

0

Företagsinteckningar

2001
400 877

Stiftelsen

0

91

Not 25 Ställda panter
Koncernen

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

276

5 568

0

379 568

377 200

Not 26

Not 32

Ansvarsförbindelser
2001

2000

Investeringsåtaganden i InnovationsKapital Fond 1 AB

591

1 031

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

159

231

Försäkringsbolaget FPG

577 013

510 931

Summa

577 763

513 143

Koncernen

Kortfristiga placeringar

Stiftelsen har placerat 452 (523) mkr i obligationer och andra räntebärande
värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 33

Skuld till dotterbolag

Skuld till Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen

Skuld till Chalmersfastigheter AB
Skuld till Emils Kårhus AB

Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti avseende Chalmers tekniska
högskola AB:s och Chalmers Lindholmen
högskola AB:s pensionsåtagande

Summa
565 665

500 889

0

37 875

565 665

538 764

Not 34

Oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti gentemot
Chalmers tekniska högskola AB
Summa

Stiftelsen har utfäst två stycken kapitaltäckningsgarantier om sammanlagt
300 mkr. Garantierna har under 2001 ianspråktagits med 213 mkr i samband
med att Stiftelsen lämnade ett aktieägartillskott med syfte att täcka effekter vid
övergång till ny redovisningsmodell för anläggningar finansierade av bidrag.
Kapitaltäckningsgarantierna är därmed till fullo förbrukade.

Not 27

Beviljade ej utbetalda bidrag

Satsning för att stärka högskoleverksamheten i Västsverige

2001

2000

390 389

165 297

788
1 234

0
0

392 411

165 297

2000
5 284

14 940

0

1 000

Bidrag till Kårhusprojektet vid Chalmers
Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten
Summa

109

500

5 284

16 440

Övriga intäkter

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2000 erhållit gåvor och
bidrag för att delfinansiera projektet ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt
för att främja den vetenskapliga forskningen vid Chalmers.

Not 28

Andelar i koncernbolag

Dotter- och dotterdotterbolag

Kapital Rösträttsandel % andel %

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Lindholmen högsk AB

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
100

100
100

Chalmersfastigheter AB

100

100

25 000

0

Chalmers Lindholmen fastigheter AB

100

100

100

0

Emils Kårhus AB

100

100

1 000

0

AB Chalmersinvest

100

100

115 000

0

Chalmers Technology Licensing AB

100

100

1 000

0

Forskarpatent i Västsverige AB
Elsago AB

100
100

100
100

1 000
1 000

0
0

100

100

160 000

27 000

100

100

1 500

SSPA Sweden AB
Inprotech AB

150 000 145 100
1 000
0

Summa

0
172 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers tekniska högskola AB

556479-5598 Göteborg

Chalmers Lindholmen högsk AB

556570-6636 Göteborg

Chalmersfastigheter AB

556487-9764 Göteborg

Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB

556579-3634 Göteborg
556566-6046 Göteborg

AB Chalmersinvest

556275-3193 Göteborg

Chalmers Technology Licensing AB

556596-4722 Göteborg

Forskarpatent i Västsverige AB

556526-4917 Göteborg

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Elsago AB

556512-5860 Göteborg

beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2001.

SSPA Sweden AB

556224-1918 Göteborg

Inprotech AB

556147-3074 Göteborg

Not 29

Fordringar hos koncernföretag

Lån till Chalmersfastigheter AB
Lån till SSPA Sweden AB
Lån till Emils Kårhus AB
Summa

Not 30

Göteborg den 27 februari 2002

2001

2000

324 493

280 000

3 705

4 317

69 103

0

397 301

284 317

Fordringar hos koncernföretag

Räntefordran Chalmersfastigheter AB
Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristigt lån till SSPA Sweden AB
Kortfristig fordran Chalmers tekniska högskola AB
Summa

Lennart Jeansson

Gunilla Almgren

Leif Blomqvist

Ingrid Elam

Gunnar Gustafson

Märta Johansson

Marianne Nivert

Magnus Rönnmark

Sven-Åke Strandlind

Jan-Eric Sundgren

Ordförande

Andra långfristiga fordringar

Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum 14 355 (14 355) tkr.

Not 31

Sören Mannheimer

2001

2000

16 800

15 540

54

75

0

2 000

2 565

0

19 419

17 615

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2002
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Org.nr 855100-5799
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola för år 2001. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på
annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet.

Göteborg den 27 februari 2002
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Resultat senaste
tio åren

Chalmers i siffror, inklusive Chalmers Lindholmen högskola

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96 1

1997

1998

1999

2000

2001

Utbildning
Civilingenjörs- och
arkitektutbildning

970
4162
3868
722

1020
4551
3963
728

1055
4806
3991
627 2
12

1045
4929
4125
933
20

1045
4836
4241
774
48

1075
5129
4428
859
67

1105
5007
4318
829
124

1155
4953
4288
878
83

1185
4963
4350
799
132

1225
5370
4560
799
119

Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Master of Science-examina

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsprogram
Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

635
1050
—3
277

725
1308
1022
359

715
1449
1177
279

715
1410
1203
301

825
1492
1358
347

705
1620
1433
280

705
1659
1425
329

720
1775
1565
408

840
1875
1618
415

885
2070
1799
463

256

254
178

473
341

407
318

582
459

571
443

661
515

699
521

733
561

653

560

902
190
146
69
77

942
171
171
72
99

988
146
192
84
108

947
165
188
81
107

993
192
212
79
133

1044
218
244
115
129

1054
231
209
98
111

1019
265
237
104
133

1024
226
243
94
149

1028
187
255
115
140

Forskarstuderande 4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav doktorsexamina
varav licentiatexamina

1124
815
1939

1166
801
1967

1237
833
2070

1284
772
2056

1293
791
2084

1452
796
2248

1484
839
2323

1617
865
2482

1587
903
2490

1577
868
2445

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 7
Teknisk och administrativ 7
Totalt

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

Forskarutbildning

Ekonomi
Intäkter (Mkr) 5
355
778
413
1133
523

56
12
32

1
2

3
4
5
6
7

389
878
484
1267
523

55
12
33

495
828
480
1323
533

561
876
529
1437
563

524
895
544
1419
554

570
1079
745
1649
636

551
1156
811
1707
666

603
1249
902
1852
713

632
1269
919
1901
724

637
1346
983
1983
736

Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

– 18

31

–9

1

–3

– 52

– 83

– 58

Resultat efter finansiella poster
(Mkr)

57
18
20
5

55
17
22
6

57
18
19
6

57
15
21
7

55
15
23
7

54
14
24
8

56
14
22
8

54
17
21
8

Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader pga byte till kalenderår. Här redovisas de första 12 månaderna.
Minskningen 93/94 förklaras helt av tekniska problem med utskrift av examensbevis.
Ett oförändrat antal teknologer uppfyllde de formella kraven för examen.
Uppgift kan ej lämnas.
Fr o m 1999 redovisas antal forskarstuderande med aktiviteten minst 10 %.
Fr o m 93/94 redovisas intäkter (inkl finansiella). Tidigare redovisades kostnader.
Fr o m 93/94 redovisas, utöver lokalhyror, även underhåll.
En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal
har ökat med 57 heltidstjänster år 2000.

Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%) 6
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
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