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Omslagsbilden visar laserdeponeringsutrustning för att
förånga oxider, främst högtemperatursupraledare, med hjälp
av väldigt korta, intensiva laserpulser av ultraviolett ljus.
Det förångade materialet växer epitaxiellt på ett substrat av
till exempel safir, som hålls vid en temperatur av ca 800 °C.
Av de tunna filmerna skapas mönster för elektroniska kretsar.

Viktigt under år 2002
Trots minskat antal sökande till ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna i landet fyller Chalmers sina platser
Ökad examination av högskoleingenjörer
IT-universitetet fortsätter framgångsrik expansion

Rekordstor examination av doktorer
Andelen examinerade kvinnliga doktorer ökar – uppfyller
Chalmers mål med marginal
Antalet professorer fortsätter att öka
Stora forskningspengar till mikroelektronik och
materialvetenskap
Internationella utvärderare ger MC2 och
Onsala rymdobservatorium höga betyg
Wingquists centrum i produktionsteknik har bildats
Rolls-Royce har valt Chalmers som sitt första
universitetscentrum utanför Storbritannien

Chalmers i ett globalt perspektiv
Världen är idag stadd i snabb förändring och under år

Svensk forskningsfinansiering i obalans

2002 har vi sett många exempel på detta. Världseko-

Forskning, högre utbildning och kompetensutveckling

nomins utveckling har under året påmint oss om hur

är idag helt avgörande för samhällsutvecklingen. Trots

sårbart vårt samhälle är. Börsens utveckling har dras-

att samhällets syn på forskning är annorlunda än för

tiskt påverkat Chalmers möjligheter till förnyelse och

tjugo år sedan, saknas ett tydligt ”kontrakt” med sam-

ställt ökade krav på kostnadsreduceringar. Extrema vädersituationer under året
har påmint oss om det moderna samhällets stora påverkan på miljön.
I Sverige har, börsen till trots, konsumtionen fortsatt varit hög under
året och julhandeln 2002 slog
återigen rekord. Det är dock

hället. Undantaget i Sverige skulle kanske kunna
formuleras som regionernas tro på universitet
och högskolor som motor i utvecklingen av
regionens välstånd. Alla regioner vill ha universitet och alla, åtminstone nästan alla,
högskolor vill bli universitet.
Universitetens villkor i Sverige har
dock ändrats under den senaste

viktigt att vi inser att situatio-

20-årsperioden. Denna föränd-

nen är en helt annan i stora

ring har resulterat i en obalans

delar av världen.

mellan å ena sidan prestationer som vi både förväntas
göra och faktiskt utför, de
kostnader som detta arbete
medför och å andra sidan de
intäkter högskolan får för
detta. Antalet utbildningsplatser och antalet högskolor/universitet har expanderat kraftigt medan de s k
fakultetsanslagen, som är universitetets egna resurser för forsk-

2002 – ett
turbulent år

ning, i stort sett legat still. Dessa
medel har varit själva basen för den
framgångsrika svenska forskningen
och dessa medel har universiteten
kunnat använda för självständigt
prioriterade forskningsinsatser eller
för angelägna kompletteringar av
forskningsprojekt. Denna möjlighet
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Bland annat lider mer än en fjär-

att använda fakultetsmedlen har nu

dedel av världens befolkning av

kraftigt reducerats.

svår undernäring, en tredjedel av

Min slutsats kan verka märklig mot

världens befolkning har inte till-

bakgrund av att Chalmers omsättning

gång till elektricitet och nästan

under de senaste 20 åren, mätt i

var fjärde person är analfabet. Den

dagens penningvärde, har gott och

största utmaningen av alla är

väl fördubblats. Lejonparten av denna

därför att skapa ett uthålligt sam-

ökning (85 %) kommer från externa

hälle – ett ekologiskt, ekonomiskt

forskningsresurser som erhållits i stark

och socialt uthålligt samhälle.

konkurrens hos bl a forskningsråd och

Universiteten måste spela en

stiftelser. Fakultetsmedlen har endast

viktig roll i denna utveckling. Vid

ökat marginellt. Under samma period

Chalmers har vi också visat att vi är bered-

har antalet studenter ökat från 3 000

da att ta vårt ansvar genom ett systematiskt arbe-

till 8 500 och antalet doktorsexamina

te för att stärka vår utbildning och vår forskning och

per år har också ökat från drygt 30 till 130. Detta visar

genom att använda ny kunskap inom områden av

på en fantastisk, stor produktivitetshöjning, vilken vid

relevans för framväxten av ett uthålligt samhälle. Ett

första anblicken ter sig sund och riktig. Vi bör med

tydligt exempel är det stora engagemang som lagts

moderna hjälpmedel och på andra sätt kunna ratio-

ner för att bidra till utvecklingen inom nätverket AGS,

nalisera och nå högre produktivitet inom vissa gränser,

Alliance for Global Sustainability. Detta är något som

men bakom denna utveckling ligger emellertid en

vi alla kan känna oss stolta över.

verklighet som också ger anledning till stor oro.

Högskolan har idag inte egna medel för att tillhanda-

högst betyg fick MC2 på Chalmers. Det stärker oss i

hålla den nödvändiga infrastrukturen. Detta medför,

vår övertygelse om att Chalmers har det bäst utrusta-

att när vi inte längre kan skapa full kostnadstäckning

de processlabbet vid något universitet i världen och

med de externa forskningsresurser våra framgångsri-

dessutom har vi många glimrande forskare inom

ka forskare drar in, så urholkas hela systemet. När den

området.

externa finansieringen var låg och omsättningen

Många av våra forskare har också fått utmärkelser och

mycket lägre, kunde fakultetsmedel användas för att

speciella excellensanslag. Professorerna Björn Jonson

fylla upp de behov som uppstod. Dagens fakultets-

på fysik, Olle Häggström på matematik och Mats

medel är helt otillräckliga för att komplettera upp

Viberg på elektroteknik har av Vetenskapsrådet ut-

till full kostnadstäckning av forskningen. Kvaliteten,

nämnts till excellenta forskare. Ett annat exempel är

svensk forsknings signum, riskerar att sjunka och

professor Owe Orwar, vars forskning uppmuntrats

forskare tvingas avvisa finansiering som inte täcker

med både utmärkelser och ekonomiska satsningar.

alla kostnader. Detta är något som jag ser på med

Hans banbrytande insatser för att utveckla nya analy-

stor oro, men som tyvärr många av våra politiker slår

tiska redskap, som kan användas vid t ex grundläg-

ifrån sig med argument om felaktiga beräknings-

gande biofysikalisk forskning och läkemedelsutveck-

grunder. I verkligheten känner tyvärr alla forskare av

ling, har rönt stor uppmärksamhet.

resursurholkningen och stressen i systemet är idag
mycket stor.
En tråkig men påtaglig konsekvens av resursknappheten är att Chalmers under året har tvingats prioritera bort delar i sådan omfattning, att det för första
gången lett till varsel och uppsägningar.
Om vi inte skall backa oss in i framtiden behöver en
ändring komma till stånd. Balansen mellan universitetens egna fria resurser och resurser av mer riktad
natur är viktig för universitetens framtida möjligheter
att även fortsättningsvis spela en central roll i samhällsutvecklingen. Det är i samspelet och dynamiken
mellan den oberoende och den beroende forskningen som utvecklingen ägt och kommer att äga rum.
I en helt oberoende situation är det lätt att elfenbenstornen åter byggs, medan å andra sidan en ren marknadsanpassning leder till att universiteten upphör att
vara just universitet – vi förlorar vår själ och möjlighet
till de stora upptäckterna. Idag utgör fakultetsmedlen
endast cirka 25 % av Chalmers samlade resurser för
forskning.

Uppmärksammad forskning
Under 2002 har många forskare vid Chalmers visat
framfötterna och erhållit medel från en hel rad finansiärer, t ex från Vetenskapsrådet, forskningsstiftelser,

Framgång för Chalmers innovationssystem

EU och från industrikontrakt. Inom material- och

Parallellt med utvecklingen av en framgångsrik forsk-

mikroelektronikområdena har t ex både stora ram-

ning, har vi fortsatt att vidareutveckla Chalmers eget

anslag och medel för nya centrumbildningar tillfallit

innovationssystem. För samhällsutvecklingen är det

Chalmers forskare.

synnerligen viktigt att kunskap som genereras om-

Området mikroelektronik har av Stiftelsen för strate-

sätts i verksamheter som ger långsiktig tillväxt.

gisk forskning fått 60 mkr under en 5-årsperiod för

Chalmers arbetar därför intensivt med att utveckla

forskning inom höghastighetselektronik och fotonik

ett systemperspektiv som uppmuntrar kompetens-

samt ytterligare 30 mkr för utveckling av nanokom-

utveckling, innovativa verksamheter och entreprenör-

ponenter.

skap.

Vi kan också glädja oss åt att Chalmers mikroteknolo-

Chalmers entreprenörsskola, Chalmersinvest och

gicentrum MC2 kommit mycket bra ut i den utvärde-

Chalmers Innovation i Stena Center utgör tre viktiga

ring som gjorts av internationella experter på upp-

delar som får allt större betydelse för Chalmers lång-

drag av Vetenskapsrådet och Vinnova. De tre största

siktiga utveckling som ett innovativt och entrepre-

halvledarlaboratorierna i Sverige har utvärderats, och

nöriellt universitet.
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Bologna-processen
Under 2002 har också mycket kraft ägnats åt att diskutera och analysera Chalmers utbildning i förhållande till
de förändringar som görs i övriga Europa. Bolognaprocessen, som har till syfte att i Europa skapa större
möjligheter för studenter att röra sig mellan olika universitet, kommer med all sannolikhet att få effekter på
vår utbildningsstruktur. Utvecklingen kommer också att
leda till att studenterna lättare kan byta studieinriktning
eller skapa egna kombinationer med avslutningar som
ger en speciell yrkesprofil eller som är starten på en
forskarutbildning. Chalmers kommer att fortsätta de
hittills framgångsrika ansträngningar som gjorts för
att öka antalet internationella studenter som går våra
masterutbildningar.

Det nya IT-universitetet
Trots att IT -industrin, och främst då telekommunikationsområdet, har drabbats av stora problem, har de
utbildningar som startats tillsammans med Göteborgs
universitet inom ramen för IT -universitetet i Göteborg,
fortsatt att attrahera många studenter. Förutom 60poängsutbildningar startades också ett 120-poängs
kandidatprogram i mjukvaruteknik (Software Engineering and Management). Utvecklingen av utbildningarna
Ett exempel på att Chalmers innovationssystem bär

inom IT -universitetet på Lindholmen öppnar helt nya

frukt fick vi under året när resultatet av Nuteks och

strukturer i samverkan med den industri som etableras

Vinnovas nationella ”Vinn nu-tävling” avgjordes.

på området. Närheten, gemensamma intresseområden

Nya teknik- och kunskapsföretag hade bjudits in för

och samverkan över gränser borgar för att vi skall kunna

att tävla om utvecklingsstöd. Totalt lämnades 429

skapa nya innovativa koncept som fortsätter att attra-

ansökningar in och 20 vinnare utsågs, som vardera

hera ett stort antal studenter.

fick 300 000 kr i bidrag. Av dessa 20 hade hela åtta
anknytning till Chalmers varav sju finns på Chalmers
Innovation.

En framtid i samverkan
Chalmers Lindholmen har fortsatt att stärkas under året
och teknikparken börjar ta allt tydligare form. Chalmers

Positiva inslag i grundutbildningen

Lindholmen är en integrerad och viktig del av Chalmers.

Grundutbildningen är basen för all verksamhet på

Mycket av arbetet där har under året fokuserats på

Chalmers och arbetet med att utveckla olika delar av

utvecklingen av grundutbildningen och på samverkan

vår utbildning har varit intensiv under året. Rekryte-

med de industrier som etablerar sig på Norra älv-

ringen till ingenjörsutbildningarna i landet är fortfa-

stranden.

rande problematisk med ett sjunkande intresse från
våra ungdomar. Chalmers har dock klarat sig bättre än
genomsnittet i landet, vilket vi är glada för.

utgångspunkt, dels i utvecklingen av en internationellt
konkurrenskraftig utbildning, dels i den potential som

För 2002 får det sammanlagda resultatet i grundut-

en regional nära samverkan utgör på Lindholmen.

bildningen anses som gott. Antalet helårsstudenter

Chalmers framtid måste också kunna påverkas från ett

har ökat med över 500 jämfört med i fjol. Glädjande

utifrånperspektiv. Samhällets krav och förväntningar,

nog har också genomströmningen blivit allt bättre

värderingar och ekonomiska randvillkor, kommer i

och studenterna som en gång börjat sina studier

framtiden att påverka våra inriktningar, våra mål och

stannar kvar och fullföljer dem. Detta är förstås delvis

vår organisation.

ett resultat av det rådande konjunkturläget, men vi
ser också resultat av det arbete som de senaste åren
gjorts för att förbättra studenternas situation, både
avseende pedagogik och studiesociala förhållanden.
Medel från Chalmers stiftelse används för att stimulera lärare och studenter att förnya de pedagogiska
metoderna och det studiematerial som används.
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Samtidigt har ett strategiskt arbete inletts som tar sin

Jag är, trots den oro jag har beskrivit, stolt över de
resultat vi presterar både i forskning och utbildning
och tacksam för gedigna insatser från personal och
studenter som tillsammans gör Chalmers till vad
det är idag.
Jan-Eric Sundgren, rektor

Chalmers
Studentkårs syn

på Chalmers
verksamhetsår 2002

Det gångna året har varit turbulent för Chalmers.

utbildningsnivå inom Europeiska

Ett tufft ekonomiskt klimat och organisatoriska dis-

Unionen. Denna process kommer att

kussioner inom högskolan har dominerat samarbetet

få stora konsekvenser för grundut-

mellan Chalmers och studentkåren. Dialogen är öp-

bildningen och inom Chalmers pågår

pen och positiv och samarbetet mellan studentkåren

nu ett intensivt arbete med att ta

och Chalmers är gott.

fram en lokal plan för hur anpass-

Jämställdhet
Som högskola har Chalmers länge blivit kritiserad för
att vara ojämställd. Kvantitativt är detta sant, t ex är
endast en av de nitton nyinstallerade professorerna
kvinna. Om man i stället tittar på inställningen hos
högskolans ledning så blir bilden annorlunda. Kvalitativt har man nått långt på ledningsnivå. En fråga som
högskolan bör arbeta mer med är att försöka sprida
denna inställning till institutionsnivå.

ningen skall genomföras.
Frågan har engagerat högskolans
ledning och den står nu i beredskap
att fatta beslut som kommer att
innebära omfattande förändringar.
Mycket kraft läggs på att som högskola bli väl anpassad till det nya
systemet, men vi i studentkåren
saknar ett mer flexibelt synsätt.
Vad man tenderar att glömma är att

Ekonomi och gränser

processen är lång och i dagsläget

Chalmers är en strikt decentraliserad organisation

utan detaljerade mål. Att nu för fort

med alla fördelar och nackdelar som en sådan medför.

genomföra förändringar kan bli

I besparingstider blir några egenskaper tydligare än

ödesdigert, speciellt då man på det

andra. Det finns en risk att viljan att behålla befintligt

europeiska planet inte har hunnit

maktförhållande inom högskolan leder till lösningar

börja beakta yrkesutbildningarna.

där utbildningens kvalitet bli lidande.
Trots detta har Chalmers ledning tagit fasta på att
undervisningen ska hålla en god kvalitet samt att den
kompletteras med ett rikt socialt liv. Besparingarna
som är gjorda har ännu inte skadat utbildningen på
lång sikt, men ytterligare neddragningar riskerar att
göra det.

Internationalisering
och rekrytering
Trots de besparingar som genomförts under året har
man valt att prioritera internationalisering av utbild-

Studentkårens ordförande
Petter Bergström.

ningen. Det är viktigt för oss studenter att Chalmers
fortsätter att prioritera en internationell profilering
även på utbildningsområdet och vi välkomnar därför

En diskussion om utbildningens organisation har
förts under de gångna åren. Ett förslag innebar i
korthet att man skulle flytta styrningen av grundutbildningen från Chalmers sektioner till ett centralt
organ. Under hösten 2002 kom frågan till ett avslut

detta val. Man har även börjat inse de problem som det
innebär att satsa på internationella studenter och inför
nästa verksamhetsår har man beslutat att bromsa
antagningen av internationella studenter tills en acceptabel servicenivå kan erbjudas dem.

och resulterade snarare i att man formaliserade maktförhållandet mellan dem som är ansvariga enbart för
utbildningen och dem som har helhetsansvar för
sektionens ekonomi. Debatten har varit intensiv och
studenternas och utbildningens bästa har framhävts
av båda sidor. Även om en tydligare ansvarsuppdelning har åstadkommits så hävdar vi att ett köp/säljförhållande mellan dem som samordnar utbildning
och dem som tillhandahåller den hade gett ett bättre
incitament till kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling.

Bostäder
Ett av de problem som kvarstår att lösa innan Chalmers
åter kan börja expandera antagningen av internationella studenter är tillgången på bostäder i Göteborg.
Viktigt att påpeka är att detta problem är gemensamt
för alla inflyttade studenter. Om högskolorna i regionen
vill fortsätta med att rekrytera motiverade studenter så
måste de ta aktiv del i samhällsdebatten samt på andra
sätt hjälpa de befintliga studentbostadsbolagen.
Sammanfattningsvis kan man säga att under året har

Internationalisering av grundutbildningen

yttre omständigheter tvingat högskolan att göra en

Även andra aspekter av grundutbildningen genom-

serie svåra ställningstaganden. Trots det tuffa ekono-

går stora förändringar på Chalmers. 1999 startade i

miska klimatet så har ändå Chalmers valt att prioritera

Bologna en lång process för att öka utbytet på grund-

en hög kvalitet på utbildningen. ❖
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Fokus på
resultat
Övrigt 5 %
Offentliga
stiftelser
7%

EU 2 %
Finansiellt 1 %

Ekonomiskt resultat

Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har

Resultatet för Chalmers, inklusive

minskat med 5 mkr (–4 %). Intäkter från Chalmers

Chalmers Lindholmen högskola,

stiftelse har minskat med 41 mkr (–16 %), minskning-

uppgår till –40 (–58) mkr efter

en beror på beslut om minskade bidrag. Bidrag från

finansiella poster, uppgifter inom

EU har ökat med 14 mkr (39 %), beroende på ökade

parantes avser år 2001. Det nega-

insatser i EU-projekten.

tiva resultatet motsvarar 2 % av

Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarar för

omsättningen. I resultatet ingår avskrivningskostna-

75 % (78 %) av intäkterna till forskning och forskar-

der om 50 (67) mkr som i balansräkningen täcks av

utbildning. Inom grundutbildningen står den största

det aktieägartillskott vilket erhållits till följd av ändra-

finansiären, utbildningsdepartementet, för 86 %

de redovisningsprinciper. Driftresultatet, resultat efter

(83 %) av intäkterna.

finansiella poster exklusive avskrivningskostnader

Stiftelsen
Chalmers 10 %

Utbildningsdepartementet
46 %

Företag
mfl 12 %

som täcks av aktieägartillskottet ovan, uppgår därmed till 10 (9) mkr. Finansnettot uppgår till –22 (1)
mkr, vilket är 23 mkr sämre utfall än föregående år.

Övriga
statliga
17 %

Totala intäkterna år 2002
uppgick till 2 072 mkr.

Finansiellt
2%

Lokaler
17 %
Personal
52 %
Övrigt
21 %

Totala kostnaderna år 2002
uppgick till 2 112 mkr.

ens andel utgör 63 % av intäkterna och har ökat med
en procentenhet jämfört med föregående år.

Försämringen beror främst på att den finansiella

Kostnader

delen av pensionskostnaden har ökat med 20 mkr

Kostnaderna uppgår till 2 112 (2 041) mkr, vilket är en

(se vidare under kostnader nedan) samt på minskade

ökning med 71 mkr (3 %).

ränteintäkter på grund av lägre genomsnittlig
likviditet.

Avskrivningar
8%

Den statligt finansierade utbildningen och forskning-

Personalkostnaderna har ökat med 21 mkr (2 %).
Enligt god redovisningssed skall en del av den tjäns-

Intäkter

tepensionskostnad som skuldföres redovisas som en

Intäkterna har under verksamhetsåret uppgått till

finansiell kostnad. Mellan åren 2001 och 2002 ökade

2 072 (1983) mkr, vilket är en ökning med 89 mkr

denna del med 20 mkr främst beroende på ändrad

(+4 %). Intäkter från utbildningsdepartementet har

ränta, vilket medför att personalkostnaden blir lägre

ökat med 58 mkr (6 %), främst beroende på ökat antal

och den finansiella kostnaden 20 mkr högre. Om

studenter och prestationer. Övriga statliga bidrag har

personalkostnaderna justeras för denna effekt, upp-

ökat med 13 mkr (4 %). Bidrag från företag och andra

går ökningen av de reella personalkostnaderna till 41

organisationer har ökat med 69 mkr (41 %), där

mkr (4 %). Ökningen beror på 2002 års löneavtal.

Wallenbergstiftelsen har ökat med 35 mkr, bland

Lokalkostnaderna har ökat med 8 mkr (2 %), vilket

annat som en följd av ändrade redovisningsprinciper

beror på att ombyggda lokaler tagits i bruk under

avseende bidrag till anläggningstillgångar.

året. Avskrivningskostnaderna har ökat med 5 mkr
(3 %), vilket främst beror på aktivering av tidigare års
investeringar i MC2. Övriga kostnader har ökat med

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

26 mkr (6 %), ökningen avser främst lämnade bidrag

Verksamhetsresultat (antal)

2002

2001

2000

1999

Grundutbildningen examina
Forskarutbildningen: Doktorsexamina

1415
130

1 383
115

1 346
94

1294
104

Forskarutbildningen: Licentiatexamina
Referee-granskade vetenskapliga artiklar
Övriga artiklar

172
1 800
900

140
1 650
900

149
1 750
1 000

133
1650
900

Verksamhetsresultat
Grundutbildningen
Antalet examina uppgår till 1415, vilket är en ökning
jämfört med föregående år. Under året har 755 civil-

Intäkter (mkr)

ingenjörer och arkitekter examinerats, vilket är 44

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag

950
356

892
343

836
341

817
349

Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelsebidrag

238
135

169
140

160
130

163
92

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers

50
212

36
253

36
259

35
237

Antalet doktorsexamina uppgår till 130, vilket är en

Övrigt
Finansiella intäkter

104
27

111
39

115
24

151
8

Examinationen är den högsta någonsin. Antalet kvin-

Summa intäkter

2 072

1 983

1 901

1 852

Kostnader
Personalkostnader

1098

1 077

1 097

1 007

Lokalkostnader
Övriga driftskostnader

349
454

341
428

279
416

261
458

Avskrivningar
Finansiella kostnader

162
49

157
38

159
33

153
25

2 112

2 041

1 984

1 904

– 40

– 58

– 83

– 52

Summa kostnader
Resultat
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till chalmersanknutna organisationer.

examina färre än år 2001.
Forskarutbildningen
ökning med 15 examina jämfört med föregående år.
nor som avlagt doktorsexamen har successivt ökat
och uppgår år 2002 till 38 (29 % av samtliga examina).
Antalet licentiatexamina uppgår till 172, vilket är en
ökning med 32 examina jämfört med föregående år.
Vetenskapliga artiklar
Antalet referee-granskade vetenskapliga tidskriftsartiklar och konferensbidrag uppgår till 1800. Till
detta kommer 900 övriga vetenskapliga rapporter
etc. ❖

Grundutbildningens mål
Chalmers hade som mål att under år 2002 uppnå
8 500 helårsstudenter, vilket med en prestationsgrad på 85 % skulle uppgått till 573 mkr. Detta
ligger mycket nära takbeloppet på 575 mkr. I utbildningsdepartementets uppdrag ingick att utbilda
8 750 helårsstudenter, ett mål som inte skulle kunna
rymmas inom årets angivna takbelopp.
Chalmers mål är också att genom en entusiasmerande och saklig information rekrytera de bäst
lämpade studenterna till sina utbildningar och att
öka mångfalden i sina studerandegrupper.
Chalmers har målsättningen att kontinuerligt förbättra grundutbildningen genom pedagogisk
utveckling och genom insatser för den studiesociala miljön.

Rekrytering och antagning
Chalmers nya rekryteringsprojekt har bedrivits
under sitt första hela arbetsår. Den ökade samordning som sker inom projektet har lett till effektivare
resursanvändning, vilket medfört att Chalmers har
kunnat vara mer närvarande vid mässor och utställningar, i skolor och genom att ta emot besök av
ungdomar.
Chalmers ser det angeläget att öka andelen kvinnor
i sina utbildningar, särskilt inom de områden som av
tradition har liten andel kvinnor. En del ansträngningar görs för att försöka förstå orsakerna till att
kvinnorna väljer bort de tekniska utbildningarna.
De kvinnliga teknologerna är mycket engagerade i
rekryteringsarbetet och deltar flitigt i mässor och
skolbesök. Chalmers har även detta år anordnat
särskilda informationsdagar för kvinnliga gymnasister.
Tekniktävlingar har genomförts för grundskolans
årskurser sex och åtta. Chalmers har även detta år
gjort rekryteringsinsatser tillsammans med övriga
tekniska högskolor. Det är nu tio högskolor som har
examensrätt för civilingenjörsexamen och som

Grundutbildningen

också samordnar sitt deltagande i de stora kunskapsmässorna. Studenter från så gott som alla
utbildningsprogram deltar i rekryteringsarbetet.
Inför hösten 2002 minskade efterfrågan på teknisk
utbildning i hela landet samtidigt som antalet
platser i civil- och högskoleingenjörsutbildningarna
ökade. För Chalmers del minskade antalet förstahandssökande till programmen med cirka 3 %.
Detta hindrade emellertid inte att antagningspoängen till vissa utbildningar ändå steg. Till civilingenjörsutbildningen i teknisk design fanns efter
första urvalet reserver med högsta möjliga meritvärde. Det är tydligt att antagningspoängen håller
på att polariseras så att den stiger för de mest efterfrågade utbildningarna och sjunker för de mindre
efterfrågade.
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Efterfrågan i grundutbildningen 2002, 2001, 2000, 1999, samt 1998.
Förstahandssökande till hösten 1
2002
2001
2000
1999
1998

Nybörjare 4
2002
2001

2000

1999

1998

Civilingenjörer
Int. Masters of Science

2625
1867

2896
1413

3003
943

3153
830

2911
529

1439
390

1491
286

1396
204

1308
139

1253
127

Arkitekter
Högskoleingenjörer 2

643
568

566
658

546
755

395
736

345
838

93
529

89
542

84
605

85
573

77
543

Sjökaptener 3
Påbyggnad

280
320

276
312

326
285

322
275

365
369

56
135

79
185

61
140

124
199

77
124

Tekniskt basår
Varav NT-SVUX-studerande

401
—

405
—

345
—

390
—

433
—

271
—

213
—

188
—

125
9

117
54

1

Antagning och
examination för
högskoleingenjörsutbildningen respektive civilingenjörs- och
arkitektutbildningen
vid Chalmers.
Examinationskurvorna
är förskjutna 3 respektive 5 år jämfört med
kurvan ”Antagna
årskurs ett”, vilket
motsvarar den ungefärliga medianstudietiden.

Efterfrågan på utbildningarna vid Chalmers 2002
uttryckt i lägsta antagningspoäng
(2001 i kursiv stil. ”alla”= alla behöriga antagna)
Betyg

BP

BL

HP

Utbildningar med 180 p
A
Bt
D
E
F
I
It
K
Kf
M
Td
V
Z

19,65
18,33
14,84
alla
18,06
19,33
16,06
alla
alla
16,76
19,93
13,40
17,02

(19,75)
(18,91)
(16,48)
(15,30)
(18,58)
(19,27)
(15,66)
(16,12)
(14,34)
(16,52)
(19,79)
(13,93)
(16,86)

4,64
4,00
3,94
alla
4,00
4,73
3,90
alla
alla
3,80
5,00
3,53
3,20

(4,57)
(3,95)
(3,88)
(3,71)
(4,21)
(4,78)
(3,73)
(alla)
(alla)
(3,67)
(4,60)
(3,15)
(2,95)

1,90
1,50
1,10
alla
1,50
1,70
1,20
alla
alla
1,30
1,90
0,80
1,30

(1,90)
(1,60)
(1,30)
(1,10)
(1,60)
(1,70)
(1,50)
(0,90)
(1,10)
(1,30)
(1,90)
(0,80)
(1,40)

alla
11,33
12,28
alla
alla
alla
alla
alla
13,66
alla

(13,02)
(alla)
(13,14)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)

BP
Betyg från nya
programgymnasiet,
max 20,00

alla
3,55
3,00
alla
alla
alla
alla
alla
3,73
alla

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

alla
0,40
0,80
alla
alla
alla
alla
alla
1,10
alla

(0,90)
(alla)
(0,90)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)

BL
Betyg från gamla
linjegymnasiet,
max 5,00

HP
Högskoleprov,
max 2,00

Utbildningar 180 poäng

Utbildningar 120 poäng

A
Bt

Arkitektur
Bioteknik

Au Affärsutveckling
Bi Byggnadsingenjör

D
E

Datateknik
Elektroteknik

Di Dataingenjör
Ei Elektroingenjör

F
I

Teknisk fysik
Industriell ekonomi

Ki Kemiingenjör
Mi Maskiningenjör

It
K

Informationsteknik
Kemiteknik

Me Mekatronik
Si Sjöingenjör

Kf
M

Kemiteknik med fysik
Maskinteknik

Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

Td Teknisk design
V Väg- och vattenbyggnad
Z

8

Automation & mekatronik

2

Inklusive sjöingenjörer.

3

Inklusive teknologie kandidat
i sjöfart och logistik.
4 Inklusive antagna till
högre årskurser

Arkitekt- och civilingenjörsutbildningar
Förstahandssökande

3500 personer

3000

2500

2000

1500

Högskoleingenjörsutbildningar

1000 personer

Utbildningar med 120 p
Au
Bi
Di
Ei
Ki
Mi
Me
Si
Sk
Sl

För internationella masters,
sjökaptener och påbyggnadsutbildningar redovisas
samtliga sökande.

Antagna
årskurs ett
1000

Förstahandssökande
500

Examinerade
500

Antagna
årskurs ett
Examinerade
0
Hösten 1998 1999 2000
2001 2002

Resultat årskurs 1
40 medelpoäng

2001 2002

Termin 2
Termin 1

0
Hösten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1998 1999 2000 2001 2002

Examinerade

30

150

20

100

10

50

0

0

Antagna 96 97 98 99 00 01 02

Studieresultat för första
årskursens civilingenjörs- och
arkitektstuderande antagna
hösten 1996 till 2002.

Män
Kvinnor

200 personer

A Bt D E

F

I

K Kf M V Z Bi Di Ei Ki Mi Si Sk

Examinerade år 2002.

Chalmers utbildningsplatser fylldes efter en viss
omfördelning mellan utbildningsprogrammen. Såväl

Andel kvinnor årskurs ett
100 procent

Andel kvinnor i procent i
årskurs ett hösten 2002.

högskoleingenjörs- som civilingenjörsutbildningarna
i elektroteknik och i kemiteknik hade svårt med rekry-

90

teringen och fyllde nätt och jämnt sina platser. Detta

80

kompenserades alltså för Chalmers som helhet med
ett överintag på andra utbildningar. Efterfrågan på
tekniskt basår har kontinuerligt ökat och antalet
platser ökades kraftigt vilket ledde till att alla behöri-

Andel kvinnor i procent
bland antagna studerande.

70
60

Andel antagna kvinnor

50

50 procent

40

40

30

30

20

20

de program som redan har stor andel och minskade

10

10

inom elektro- och dataområdena, som redan innan

0

ga kunde antas.
Andelen kvinnliga nybörjare i 180-poängsprogrammen stannade också detta år vid 25 % och sjönk i
högskoleingenjörsprogrammen till 17 %. Utvecklingen var också den, att andelen kvinnor ökade vid

har haft svårt att rekrytera kvinnor.

Arkitekt- och
civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

0

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

Hösten 1998 1999 2000 2001 2002

Rekryteringen till de engelskspråkiga internationella
masterprogrammen har varit synnerligen god. Till de

Genomströmning

19 programmen sökte 1867 personer, varav 913 an-

Chalmers fortsätter sitt arbete med att följa de stude-

togs och 390 sedermera kom till studiestart. Som

randes prestationer per antagningsomgång och

vanligt hade några antagna problem med att få visum

programvis. Det är fortfarande så att bruttostudie-

i tid för att kunna komma till terminsstarten. Detta är

tiden är förhållandevis lång, dels på grund av studie-

ett problem särskilt för personer från en del afrikans-

uppehåll, dels på grund av parallella aktiviteter under

ka länder.

studietiden. För flertalet program är det så att endast
hälften av de antagna är framme vid examen 6 år

Validering och reell kompetens
Under året har ett särskilt projekt bedrivits för att
utarbeta metoder för validering av utländska betyg,
särskilda meriter och reell kompetens. Projektet har
bedrivits med hjälp av de resurser som departementet ställt till förfogande för ändamålet. Insatserna
riktade till invandrade akademiker har i många fall

efter studiestarten. Ett mått som följts under flera år
är medeltalet avlagda poäng för första årskursen.
I denna siffra ingår samtliga antagna, även de som
slutar efter några få poäng. Det finns tydliga tecken
på att medeltalet ökar, sannolikt mest beroende på
att de studenter som stannar kvar i utbildningen
presterar bättre än förut.

skett i samarbete med Länsarbetsnämnden och
Arbetsförmedlingen. Kontakter har också tagits med

Programutveckling

valideringsansvariga inom vuxenutbildningen.

Arbetet med förändringen av civilingenjörsutbild-

Bedömningsansvariga vid Högskoleverket och vid

ningen i industriell ekonomi har fortsatt planenligt.

Verket för högskoleservice har varit värdefulla sam-

Detta programs utveckling har varit en viktig kompo-

arbetspartner.

nent i det arbete som pågår med att anpassa Chal-

Carl Larsson-stipendiet

Ett hundratal invandrade akademiker har fått vägled-

mers utbildningsstruktur till den så kallade Bologna-

ning och stöd att finna kompletterande utbildning

processen.

eller i några fall hela utbildningsprogram. En viktig del

Vid Sektionen för kemi- och bioteknik har kursutbu-

av arbetet har varit att finna vägar till nödvändig

det förändrats mot större kurser med större integra-

komplettering av behörigheten utan att den egentli-

tion mellan olika delar i kemin, men också med inte-

ga studiestarten fördröjts i onödan. Med särskilda

gration av matematiken med kemiämnena. Samban-

insatser från Institutionen för fackspråk och med

den förstärks också av att den enskilde läraren följer

kurser från Chalmers basår har tiden kunnat utnyttjas

en grupp studenter genom flera delar av utbildning-

väl för de sökande.

en i stället för den mer traditionella formen, där varje

En viktig del av projektet har också varit att sprida

lärare undervisar i sin specialitet och sedan lämnar

kunskap inom Chalmers för detta arbete och att

över gruppen till nästa lärare.

uppmärksamma lärare och annan personal på dessa

Chalmers har under flera år haft en pågående utveck-

Johanna Bocian läser sedan
1997 till arkitekt på Chalmers
och har utsetts till en av årets
Carl Larsson-stipendiater med
motiveringen att hon visat på
en osedvanlig och övertygande
konceptuell klarhet och skärpa
i sitt arkitektoniska arbetssätt.
Hennes arbeten kännetecknas
av en stor detaljrikedom och
tydlighet i analyser samt
grafiska såväl som muntliga
presentationer. Stipendiesumman är på 40 000 kronor.

nya studerandegrupper. Seminarier och föreläsningar

ling för att stärka inslagen av perspektivvidgande

har hållits kring tillgodoräknanden av utländsk utbild-

inslag i utbildningen. Alltsedan 1984 har det varit

ning, men också kring de nya krav som en heterogen

obligatoriskt att i civilingenjörsexamen ha ett antal

studentgrupp ställer på utbildningens genom-

seminariedagar eller en kurs inom områdena humani-

förande.

ora och samhällsvetenskap. I december 2002 fattades

Carl Larssons stipendiefond
premierar konstnärlig
verksamhet på de konstnärliga
institutionerna vid Göteborgs
universitet samt vid Sektionen
för arkitektur på Chalmers.
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International Master’s

beslut om att arkitekt- och civilingenjörsutbild-

Kvalitetsarbete

1900 personer

ningarna skall innehålla minst 5 poäng inom nämnda

Chalmers kvalitetsarbete har under 2002 inriktats på

1800

områden. Dessa kurser skall planeras in inom de

fortsatt arbete med Chalmers strategiska satsning på

ordinarie utbildningsprogrammen. Därutöver togs

förnyelse i grundutbildningen (C-SELT), förbättrade

beslut om att studerande på civilingenjörsprogram-

uppföljningssystem, effektivisering av stödprocesser

men skall få tillgodoräkna sig 20 poäng samhälls-

och medverkan i nationella utvärderingar.

1500

vetenskap och/eller humaniora inom sin 180-poängs-

Uppföljning av grundutbildningen görs i samarbete

1400

utbildning.

med Linköpings tekniska högskola och utgår från

1700
1600

1300

såväl enkätbaserat material som underlag från ansök-

Nya utbildningar

ningsstatistik, studieresultat och examination. Under

Den med Göteborgs universitet samordnade verk-

året har Chalmers och LiTH enats om en metod att

1000

samheten inom IT-universitet har utökats med ett

utnyttja studiedokumentationssystemet för uppfölj-

antal nya program av vilka Chalmers ansvarar för fyra:

ning. Samtidigt har en standardiserad enkät utveck-

900

– Art and Technology

lats för att fånga in studenternas syn på studie-

– Entertainment Design and Technology

situationen.

1200
Ansökningar

1100

800
700

– Informationssystem i logistik

Studenternas engagemang är primärt i allt kvalitets-

600

– Intelligent Systems Design

arbete som rör utbildningen. Det är därför med till-

500

Alla dessa program bygger på en tidigare högskoleut-

fredställelse man ser ett aktivt studentdeltagande i

400

bildning inom relevant område om minst 100 poäng.

kurs- och programutvärderingar liksom i utvecklings-

Rekryteringen har varit mycket god i synnerhet om

arbetet. Studenterna är representerade inte bara i

man beaktar att det handlar om det problemtyngda

styrelser och kommittéer utan också i högskolans

IT-området.

ledningsgrupp och i dess verkställande utskott.

390

300

286
204

200
100

135

150

157

Rektor och vicerektorerna har återkommande infor-

0
Hösten 97

98

99

00

01

02

Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

mella överläggningar med studentkåren ungefär

Internationella utbildningar

varannan vecka.

Vid Chalmers Lindholmen startade hösten 2002 ett
engelskspråkigt magisterprogram i samarbete med
Northumbria University i Newcastle, England.

Nationella utvärderingar

Programmet, som bygger på 120 poängs utbildning,

Chalmers har under 2002 deltagit i fem nationella

omfattar 60 poäng.

utvärderingar av program och ämnen. Två utvärderingar är slutförda och har lämnat rapporter under

Fem nya internationella masterprogram erbjöds
Chalmers internationella
mastersprogram 2002:
Advanced Materials
Applied Environmental
Measurement Techniques
Automotive Engineering

året. Det gäller matematikutbildningar samt yrkesut-

hösten 2002:

bildningar till sjöingenjör och sjökapten. Den först-

– Electric Power Engineering

nämnda utvärderar endast forskarutbildningen även

– Hardware for Wireless Communications

om grundutbildningen också blir föremål för kom-

– Naval Architecture

mentarer. Matematik i grundutbildningen behandlas

– Radio Astronomy and Space Science

utförligare i de utvärderingar som görs av Chalmers

– Turbulence

olika utbildningsprogram. Båda rapporterna ger

Bioinformatics

Samtliga nya program ligger i likhet med de fjorton

Complex Adaptive Systems

äldre programmen inom områden där Chalmers har

Dependable Computer Systems

stark forskningskompetens. De nya programmen har

Digital Communication Systems
and Technology

haft en god rekrytering redan från början.

respektive utbildning vid Chalmers godkänt, men
fördjupar inte analysen av utbildningsresultaten.
Däremot föreslås ett antal åtgärder för att stärka
utbildningen. För sjöingenjörs- och sjökaptensutbild-

Electric Power Engineering
Engineering Mathematics
Environmentally Sustainable
Process Technology
Hardware for Wireless
Communications
Management of Production
Management of Logistics and
Transportation
Nanoscale Science and
Technology
Naval Architecture
Radio Astronomy and
Space Science
Sound and Vibration
Structural Engineering
Turbulence
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Utbyte med andra länder
Chalmers-teknologer vid
utländska lärosäten
Fjärde året utomlands
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
UNITECH

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

Totalt

2002 VT

HT

2001 VT

HT

2000 VT

HT

1999 VT

HT

39 53
43 55
7
8
— 10
89 126

50 53
50 59
5
7
— —
105 119

50 57
55 47
6
5
— —
111 109

47 49
69 53
9
5
— —
125 107

307 590
104 167
7
7
16 16
— 10
434 790

237 418
99 100
5
7
13 20
— —
354 545

215 291
67 89
17 14
4
5
— —
303 399

191 268
76 59
9 14
— —
— —
276 341

Chalmers
Formula Student
År 2001 startade ett utbildningsprojekt kallat Chalmers

Efter ett mycket intensivt första projektår under

Formula Student. Tanken är att teknologer, främst under sitt

2002 har verksamheten Formula Student på Chal-

sista studieår, skall få möjlighet att under projektbaserade

mers stabiliserat sig och antagit mer normala ar-

former få tillämpa sina förvärvade teoretiska kunskaper på

betsformer. En mycket gedigen insats av ett väl

öppna, praktiska problem. Samlande tema för alla de öppna

sammansvetsat gäng vände det omöjliga till en

problemen är ett ”helbilskoncept” som under projekttiden

solskenshistoria. Med sig hem i bagaget förutom

leds, utvecklas och tillverkas helt och hållet av studenterna.

många intryck och värdefulla erfarenheter hade

Projektåret avslutas med att teknologerna skeppar över sin

formula-gänget en pokal och en prissumma. Priset

bil till England för att delta i en internationell universitets-

var ”FISITA and Formula Student Organisers Prize

tävling, kallad just ”Formula Student”.

for Best Endeavour 2002”. Ett finare och mer passande pris kunde gänget knappast ha fått med
tanke på den massiva kämparinsats som genomförts. (FISITA, Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile)
Nu siktar Formula-projektet framåt, i juli 2003 är
det dags för tävlande igen. Då skall chalmeristerna
inte bara komma dit och deltaga, utan även vara
med och tävla mer på allvar. Nu är projektet också
närmare knutet till utbildningen och integrerat i
fler kurser och fler utbildningsprojekt. Med mer tid,
bättre organisation och mer erfarenhet arbetar man
mer metodiskt och ingenjörsmässigt mot högre mål,
med många nyheter både tekniskt och utbildningsmässigt.
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Samordnat
rekryteringsarbete

ningarna betonas att högskolemässigheten behöver
stärkas och att utbildningen ges en starkare knytning
till relevant forskning. Matematikutbildningens förutsättningar behandlas utförligare än utbildningens
resultat. Bland rekommendationerna märks behov av
mer skriftlig och muntlig framställning samt ökad
pedagogisk förnyelse.
De tre övriga utvärderingarna har ännu inte slutförts
och rapporterna väntas under 2003. Det gäller utvärderingarna av högskoleingenjörsutbildningarna,
forskarutbildningen i kemi samt forskarutbildningen i
miljövetenskap.

Under 2002 har ett chalmersgemensamt studentrekryterings-

Studiesociala frågor

projekt utvecklats för att samord-

Det är i Göteborg i likhet med många andra högskole-

na, effektivisera och öka tydlig-

orter mycket ont om studentbostäder. Särskilt svårt

heten i rekryteringsarbetet. De

var det vid höstterminsstarten och då allra besvärli-

gemensamma aktiviteterna tar stöd

gast för de internationella studenterna. Hösten 2002

i sektionernas rekryteringsgrupper.

avsatte Chalmers därför stora personella och ekono-

På flera sektioner/program ansva-

miska resurser för att kunna anvisa bostad åt

rar studenterna för broschyr- och

ERASMUS-studenter och andra internationella stu-

webbinformation om utbildningen.

denter. Chalmers ledning har under året fortsatt att

Studiebesök och besök på skolor

föra dialog med studentbostadsstiftelserna och kom-

är andra exempel på rekryterings-

munledningen om vikten av studentbostäder.

gruppernas ansvarsområden.

Chalmers inredde också inför hösten studentbostäder

Exempel på skolaktiviteter på

i det egna fastighetsbeståndet på Vasa-området, där

Chalmers under året:

ett tidigare sjukhem iordningställdes till bostäder för

I november anordnades Öppet

internationella studenter.

Hus på Chalmers för många åldrar.

Under året har en enkätundersökning genomförts

”Tekniska tjejrundan” – en aktivitet i samarbete med Tekniska Samfundet – där tekniskt intresserade
flickor får besöka Chalmers och

För tredje året i rad var Chalmers en av de
tolv högskolor/universitet i landet som
anordnade ”Teknikåttan” – en kunskapstävling som engagerar drygt 40 000 av landets
åttondeklassare.

företag i teknikbranschen.
I mars anordnades Chalmersdagar för att informera i första hand
gymnasie- och vuxenstuderande. Detta samarbete med Göteborgs
universitet och Göteborg & Co gav uppskattningsvis 2000 besökare.

bland Chalmers studenter för att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier. Resultaten håller som
bäst på att sammanställas och analyseras. Arbetet
kommer att vara klart i början av 2003, varefter ett
uppföljningsarbete kommer att pågå under hela
2003.
Chalmers har i likhet med tidigare sin studenthälsovård gemensam med Göteborgs universitet genom
ett samordnat uppdrag till Studenthälsan inom Göte-

I maj kom ca 300 flickor från årskurs två på gymnasiet till ”Tjej-

borgs Förenade Studentkårer. Chalmers kan som

dagen”.

stiftelsehögskola inte delta i den studentförsäkring

Externa rekryteringsaktiviteter har bl a omfattat:

som Kammarkollegium erbjuder, utan har upphandlat

Deltagande i större mässor, bl a Saco-mässan i Sollentuna och en

en motsvarande försäkring genom ett försäkrings-

utbildningsmässa i Oslo.

bolag. Det är Chalmers ambition att denna försäkring

Under februari-april deltog Chalmers i Västsvenska industri- och

så långt det är möjligt skall motsvara den som övriga
studenter i landet har.

handelskammarens turné Dialog 2000, som besökte flera orter i Västsverige. I första hand bjöds elever i årskurs åtta i grundskolan och
årskurs två på gymnasiet in. Cirka 11 500 elever besökte utställningen

Resultat

och mötte studievägledare, informatörer och studenter.

Chalmers utbildningsuppdrag för år 2002 var 8 750

I april var Chalmers representerat på Kunskapsveckan i Nordstan –
en nationell kampanj för att synliggöra svensk vuxenutbildning och
fortbildning.

helårsstudenter. Det internt uppsatta målet var 8 500.
Vid Chalmers utförde 8 594 helårsstudenter 7 305
helårsprestationer, varav 11 helårsstudenter och 20
helårsprestationer hänför sig till det s k NT-SVUX-

Deltagande i minimässor, teknikdagar, högskoledagar etc på cirka

uppdraget. Den höga prestationsgraden för de sist-

tjugo orter.

nämnda studenterna beror på att de nu håller på att

Engagemang i två tekniktävlingar för skolungdomar, som

slutföra sin utbildning och alltså examineras på kurser

båda administreras och bekostas av rekryteringsprojektet.

de registrerats vid i ett tidigare skede. Av de redovisa-
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Prestationer och resultat i grundutbildningen 2002, 2001, 2000, 1999, och 1998.
Helårsstudenter
2002 2001 2000

1999

1998

Helårsprestationer
2002 2001 2000

1999

1998

2002

5113

4773

4410

4510

4591

4253

4088

3911

3910

3912

716

762

761

835

781

426
306

309
288

273
280

188
255

169
247

331
275

229
243

193
246

165
213

168
238

138
39

119
37

132
38

83
43

124
48

1475
162

1551
303

1508
220

1432
217

1294
172

1330
174

1389
255

1294
217

1194
223

1044
186

352
78

293
78

276
54

259
42

181
28

Påbyggnad
Tekniskt basår

92
221

106
216

99
147

97
113

177
96

81
167

90
155

83
107

78
95

166
74

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

IT-univesitetet
Övrigt

115
684

—
547

—
634

—
615

—
581

70
624

—
470

—
478

—
496

—
470

—
92

—
94

—
85

—
32

—
124

8594
11

8093
63

7571
136

7427
214

7327
254

7305
20

6919
78

6529
142

6374
191

6258
206

1415
—

1383
—

1346
—

1294
—

1286
—

Civilingenjörer
Masters of Science
Arkitekter
Högskoleingenjörer1
Sjökaptener

Totalt 2
Varav NT-SVUX-stud.
1 Inklusive sjöingenjörer.

Examina
2001 2000

1999

1998

2 Av helårsstudenter år 2002 är 25 % kvinnor respektive 36 % äldre än 24 år.

de helårsstudenterna faller 3,1 % inom områdena

Ekonomiskt resultat

humaniora eller samhällsvetenskap, övriga inom

Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chalmers

naturvetenskap eller teknik. Prestationsgraden 85,0 %

Lindholmen högskola, uppgår för år 2002 till –7 (–7)

skiljer sig endast marginellt från fjolårets, som var

mkr. Intäkterna har ökat med 34 mkr (5 %) jämfört

85,5 %.

med föregående år. Intäkter från Utbildningsdeparte-

Chalmers har utnyttjat 99,9 % av sitt ordinarie tak-

mentet har ökat med 49 mkr (9 %) beroende på ökat

belopp men bara en ytterst liten del (3 %) av resurser-

antal studenter och prestationer. Bidrag och uppdrag

na från Nätuniversitetet. 10 studenter deltog i

från företag och andra organisationer har ökat med

chalmerskurser vid Nätuniversitetet som startade i

3 mkr (25 %). Intäkterna från Chalmers stiftelse har

mars 2002 och är ett samarbete mellan Sveriges

minskat med 15 mkr (–38 %), beroende på beslutad

universitet och högskolor kring IT-stödd distans-

minskning av bidrag.

utbildning.

Den statligt finansierade grundutbildningens andel

Chalmers har under året examinerat 39 arkitekter och

utgör 87% av intäkterna och har ökat med tre

716 civilingenjörer. Detta är en nedgång i antalet

procentenheter jämfört med föregående år. ❖

Stiftelsen
Chalmers
4%

Företag mfl 2 %
Övriga statliga 1 %
Finansiellt 1 %

Övrigt
6%

Utbildningsdepartementet
86 %

Totala intäkterna år 2002
uppgick till 671 mkr.

civilingenjörsexamina med 44 jämfört med 2001.
Det är uppenbart att några studerande för närvarande skjuter upp sin examen på grund av det ansträngda arbetsmarknadsläget. Det ser i dagsläget inte ut
som om Chalmers kommer att kunna uppfylla sitt
uppdrag att för perioden 2001-04 examinera 3 570
arkitekter och civilingenjörer.
Antalet högskoleingenjörsexamina fortsatte att öka,
nu till 317 jämfört med 266 året innan. Under året
examinerades också 78 sjökaptener och 35 sjöingenjörer. 138 studenter fullföljde ett internationellt
masterprogram och fick därmed civilingenjörs- eller

Grundutbildning
Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
Intäkter (mkr)
Utbildningsdepartementsmedel

2002
578

2001
529

2000
486

1999
470

Övriga statliga bidrag & uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag mfl

8
15

7
12

10
10

4
12

Stiftelsen Chalmers
Övrigt

24
38

39
39

56
58

45
68

Finansiella intäkter
Summa intäkter

8
671

11
637

12
632

4
603

teknologie magisterexamen. Dessa ingår inte i antalet
civilingenjörsexamina enligt ovan.
Chalmers har fullgjort sitt särskilda utbildningsuppdrag i kärnkemi med 11 helårsstudenter och 7 helårsprestationer, reaktorfysik med 1 helårsstudent och
1 helårsprestation samt fortbildning för aktivt sjöbefäl med 26 helårsstudenter och 25 helårsprestationer.
En 5-poängskurs i svenska för utländska studerande
genomfördes sommaren 2002. Kursen var mycket
uppskattad.
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IT-universitetet i

Göteborg
Framväxten
IT-universitetet formades under år 2000 av rektorerna

vid Göteborgs universitet och Chalmers som ett
projekt, som nu etablerats i en ny permanent organisation bestående av:
– Ett IT-råd gemensamt för Chalmers och Göteborgs
universitet för att hantera nätverket och samarbetsfrågorna.
– En fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet och
en enhetsstyrelse för forskning och utbildning
inom informationsteknologi vid Chalmers.
– En med Göteborgs universitet gemensam
institution för tillämpad informationsteknologi.

Syftet och visionen

Verksamheten

Dekanus Philip Brenner

IT -universitetet i Göteborg har bildats för att skapa

Verksamhet på Lindholmen har under det gångna

Intäkter mkr 11

och utgöra en kraftsamlande helhet och mötesplats

året omfattat 11 olika magister- och påbyggnads-

Antal anställda 16

för all IT -relaterad forskning och utbildning vid Göte-

program, allt ifrån Art and Technology och Människa-

borgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Datorinteraktion-Interaktionsdesign till IKT och

Uppgiften är att bygga upp ny tvärdisciplinär forsk-

lärande (IKT = informations- och kommunikations-

ning och utbildning som är strategiskt viktig för

teknologi) samt Business Technology. Dessa program

regionen och för det framtida informations- och

bygger på att studenterna har en minst treårig

kommunikationssamhället. Visionen är att IT-universi-

universitets/högskoleutbildning, som kompletteras

tetet i Göteborg om fem år ska vara ett nationellt och

med en 3-4 terminers påbyggnad. Därutöver ges ett

internationellt välkänt centrum för forskning, utveck-

treårigt grundutbildningsprogram Software Enginee-

ling och utbildning inom IT och att det är internatio-

ring and Management. Sammantaget omfattar dessa

nellt ledande inom ett antal nya tvärvetenskapliga

utbildningar 445 helårsstudieplatser.

områden. Detta kan förverkligas genom att:

Forskningen inom ’software engineering and mana-

– Skapa ett nätverk och en samarbetsorganisation för

gement’ och applikationsutveckling med inriktning

forskning och utbildning inom IT-området vid

på mobila tjänster och telematik finansieras med

Göteborgs universitet och Chalmers. Nätverket ska

bidrag från Ericsson. Bidrag från Vetenskapsrådet och

stärka samverkan mellan olika discipliner, initiera ny

KK-stiftelsen möjliggör forskning inom IKT och läran-

verksamhet samt synliggöra och informera om

de, bland annat inom OLC-gruppen (Online Learning

verksamheten såväl internt som externt.

Communities). Under hösten 2002 har även de första

– Bygga upp ny verksamhet i anslutning till Lindholmen Science Park. Denna verksamhet skall omfatta
såväl grund- och forskarutbildning som forskning
och skall kännetecknas av pedagogik och arbetsformer i ständig utveckling, samverkan med näringsliv
och offentlig verksamhet, tvärdisciplinär forskning
och utbildning inriktad på tillämpad informationsteknologi
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doktoranderna antagits. ❖

Syfte
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.

Forskarutbildningen
Mål

För att nå dessa mål har Chalmers valt att särskilt

Målet är att den som examinerats från forskarutbild-

arbeta med att förbättra handledningen, stimulera

ningen på Chalmers skall kunna:

internationaliseringen och öka ansträngningarna att

– formulera vetenskapliga frågeställningar

rekrytera de mest lämpade doktoranderna. En fortsatt

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

utveckling av forskarskolorna och bättre planerade

Nyantagna till forskarutbildning
Totalt
Kvinnor
265
234

231

226

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

187

– kritiskt värdera egen och andras forskning
– samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper
genom ett öppet förhållningssätt till andra
vetenskapsområden
– förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt
– tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
– leda forskningsverksamhet

Rekrytering
Hösten 2002 fanns på Chalmers totalt 1056 (1028)
forskarstuderande med en aktivitet som översteg
10 %. Bland dessa hade 923 (889) studerande en
aktivitet på minst 50 %.
234 (187) personer nyantogs till forskarutbildningen

64

60

66

61
49

år 2002. Den nedåtgående trenden för antagningen
Chalmers har fastställt följande mål i den
strategiska planen:

under de senaste två åren är därmed, åtminstone
tillfälligt, bruten. Nyantagningen i forskarutbildningen

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

har under senare år påverkats av besparingar och en

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

ganden vid Chalmers sektioner.

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

ökad försiktighet inför långsiktiga ekonomiska åta-

1998

1999

2000

2001

2002

Nyantagning till forskarutbildningen på Chalmers
1998 till 2002.

Bland de nyantagna 2002 fanns 61 kvinnor, vilket
motsvarar 26 %. Andelen kvinnor i forskarutbildningen på Chalmers är störst i forskarutbildningsämnen
inom kemi och kemiteknik, miljövetenskap och arkitektur, vilket motsvarar deras intresseinriktningar i

Chalmers har också en överenskommelse med staten

grundutbildningen. För att få fler kvinnor till forskar-

om ett examensmål på sammanlagt 590 examense-

utbildningen arbetar Chalmers bl a med att öka anta-

kvivalenter under perioden 2001-04. I måttet

let kvinnliga förebilder bland lärare och forskare.

examensekvivalent räknas doktorsexamen som en

Utbildningen i genuskunskap, som ges till ledare vid

ekvivalent, doktorsexamen med tidigare avlagd licen-

Chalmers, skall också bidra till att på sikt förändra

tiatexamen som en halv och licentiatexamen som en

attityder och värderingar så att fler kvinnor väljer

halv ekvivalent.

Chalmers.
15

Examinerade
Licentiater, totalt / kvinnor
Doktorer, totalt / kvinnor
172
149
140
133

130
115

111

104

98

94

Chalmers forskarutbildning attraherar många stude-

Studietid

rande med grundutbildning från andra universitet

Den nominella sammanlagda studietiden till doktors-

och högskolor. Bland de nyantagna år 2002 fanns 67

examen inklusive doktorandens medverkan i under-

personer med grundutbildning från annan svensk

visningen i grundutbildningen omfattar fem år.

högskola och 25 personer med utländsk grundutbild-

Medianstudietiden för dem som erhöll doktorsexa-

ning, vilket motsvarar 29 respektive 11 %.

men 2002 var 5,3 år vilket är i nivå med de senaste två

För att synliggöra Chalmers forskning för studenterna

åren. Att ytterligare sänka medianstudietiden torde

i grundutbildningen och peka på möjligheterna med

vara svårt, eftersom även t ex föräldraledigheter ingår.

en forskarutbildning arrangerades i november semi26 21

1998

40

31

42 38

36
28

16

19

1999

2000

2001

2002

Examination inom
forskarutbildningen på
Chalmers 1998 till 2002.

narier, paneldebatt och en posterutställning i Chal-

Studiefinansiering

mers kårhus.

Chalmers har sedan länge haft som policy att anställ-

Andelen doktorandtjänster som finansieras med

ning som doktorand skall vara den huvudsakliga

fakultetsmedel har minskat under senare år. Detta är

finansieringsformen för forskarstudier. Detta är enligt

oroande eftersom det är viktigt att det finns forskar-

Chalmers mening en av de främsta förutsättningarna

studerande inom samtliga områden där det bedrivs

för framgångsrika studier. Antalet personer med

en aktiv forskning. Det stora beroendet av externa

doktorandanställning ökade något under 2002 och

medel har lett till att man, särskilt inom grundläggan-

var 739, varav 27 % kvinnor. Detta motsvarar 80 %

de ämnen, inte kunnat anta nya doktorander trots att

bland dem med en studieaktivitet större än 50 %,

det funnits gott om intresserade sökande med ut-

vilket är en hög siffra.

märkta förutsättningar.

Chalmers ambition är att samverkan med näringslivet

Medianstudietid doktorsexamen

skall öka inom forskarutbildningen, t ex genom fler
5,8

5,6
5,2

1998

1999

2000

5,3

2001

5,3

2002

Medianstudietid till doktorsexamen (inklusive undervisning och eventuellt
studieuppehåll) 1998 till 2002.

Rekordstor examination

industridoktorander. Detta är personer anställda vid

Under 2002 examinerades 130 doktorer och 172

ett företag eller motsvarande och som inom ramen

licentiater vid Chalmers. 101 av dessa doktorer hade

för anställningen vidareutbildar sig till licentiat eller

tidigare avlagt licentiatexamen vid Chalmers som ett

doktor på minst halvtid. Forskningsuppgiften har

etappmål och en avstämning av forskningsresultaten

oftast nära anknytning till industriella problemställ-

efter ungefär halva tiden till doktorsexamen. Exami-

ningar och en biträdande handledare finns vid företa-

nationen är den högsta någonsin och innebär att det

get. Antalet industridoktorander har ökat endast

interna målet i Chalmers strategiska plan om 130

måttligt under de senaste åren och var 159 under

doktorsexamina år 2002 är uppfyllt. Examinationen i

2002. Chalmers tolkar detta som en konsekvens av

forskarutbildningen har under senare år haft en posi-

den rådande konjunkturen inom näringslivet.

tiv utveckling och antalet doktorer som examinerades

Internationella forskarstuderande som vistas tillfälligt

2002 är fördubblat jämfört med tio år tillbaka.

i Sverige för att utbilda sig vid Chalmers kan tilldelas

Examinationen år 2002 motsvarar 164,5 examens-

stipendium. År 2002 fanns 50 forskarstuderande med

ekvivalenter, vilket med förra årets examination (141,5

sådana stipendier.

ekvivalenter) bidrar till att uppfylla Chalmers mål om

Antal anställda doktorander
Totalt
Kvinnor
720

729

720

739

659

195
160

197

203

169

sammanlagt 590 examensekvivalenter under perio-

Kvalitetsarbete i forskarutbildningen

den 2001-04 med 52 %. Om examinationen fortsätter

I Högskoleverkets serie av kvalitetsutvärderingar på

på denna höga nivå de kommande två åren kommer

nationell nivå har forskarutbildningen i matematik,

Chalmers alltså att nå målet. På grund av den minska-

kemi samt miljövetenskap utvärderats. Arbetet med

de antagningen under senare år behöver dock Chal-

självvärdering och platsbesöket av bedömargruppen

mers revidera det interna långsiktiga målet för exami-

ger tillfälle till reflexion kring den egna verksamheten

nationen i forskarutbildningen, dvs att 200 doktorer

samtidigt som det medför betydande arbetsinsatser

skall examineras 2007.

vid sektioner och institutioner.

Andelen nyexaminerade kvinnliga doktorer har under

Inom Chalmers sektioner är kvalitetsarbetet inriktat

senare år successivt ökat och 2002 examinerades 38

bl a på utveckling av forskarskolor, planering och

kvinnliga doktorer. Det motsvarar 29 % av totala

uppföljning av studierna samt handledning. Ett fram-

antalet doktorsexamina och Chalmers mål, att 25 %

gångsrikt sådant projekt är ”Handledningen i fokus”

bland dem som avlägger doktorsexamen 2002 skall

vid Sektionen för kemi- och bioteknik. Ett seminarium

vara kvinnor, är därmed uppfyllt med marginal.

kring kvalitet i forskarutbildningen våren 2002 belys-

42 kvinnliga licentiater examinerades också, en andel

te vikten av att doktoranderna även utvecklas på

på 24 % vilket är i nivå med förra året.

andra områden än den specifika ämneskunskapen,
t ex pedagogisk förmåga, etiskt förhållningssätt,

1998

1999

2000

2001

2002

Antal personer anställda som
doktorander 1998 till 2002.
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ledarskap och samarbete. Den färdiga doktorn bör
också ha internationell erfarenhet och ett uppbyggt
nätverk.

Det pratas en hel del om humanioras
roll i den tekniska utbildningen. Har
det diskuterats även i år? Erik svarar:
”Jodå, även det har diskuterats inom
ramen för XKON och det pedagogiska arbetet på Chalmers. Inom doktorandsektionen lutar vi åt att man inte
ska skapa särskilda organ, utan att
humaniora ska få en naturlig roll i all
teknisk utbildning. Först då får man
en helhet. Skapar man särskilda organ blir de alltför lätt en sorts alibi
för alla andra att inte bry sig om att
integrera humaniora”.

Offensivt och
defensivt år
Frågan om handledningen för doktorander brukar vara på tapeten. Hur har det
varit med det? ”Handledarfrågan är
alltid lika aktuell. Numera ska handledarteam bestående av en huvud- och en
bihandledare bildas. I vissa fall finns
ytterligare en handledare utanför doktorandens forskningsgrupp, för att bredda
infallsvinkeln i handledningen och bättre
kunna hantera eventuella problem inom
gruppen. Jag tror vi är på rätt väg och har
markerat det när årets handledare utsågs.
Priset gick till ett väl fungerande team,
som visat just hur god handledning ska se
ut”, berättar Erik.
”Den största frågan vi arbetat med under året är XKON-projektet”, berättar Erik

Det du säger låter som ett positivt år.

Reimhult som är vice ordförande för doktorandsektionen. Det han pratar om

”Det har varit både offensivt och defen-

avser den s k Bologna-processen och handlar om att harmonisera den högre ut-

sivt. Vi doktorander upplever att diskus-

bildningen i Europa. XKON är Chalmers namn på den egna processen.

sionsklimatet utvecklats klart positivt

”Förenklat handlar det om att få bättre överensstämmelse i utbildningar och

under året – vi uppmärksammas mer och

examensnivåer mellan olika länder. Det kommer bl a att underlätta vid studier i

våra synpunkter efterfrågas i högre grad.

utlandet”, förklarar Erik och fortsätter: ”Det som diskuteras är bl a att i grund-

Den ekonomiska pressen på högskolan

utbildningen skapa en mellanexamen på kandidat-nivå efter tre år och att sedan

innebär dock att vi är tvungna att försva-

ha en tvåårig påbyggnad som leder till en civilingenjörs- eller arkitektexamen.

ra våra positioner. Det gäller t ex bidra-

Möjligheterna att underlätta en övergång från den treåriga högskoleingenjörs-

gen till utlandsvistelse för doktorander

utbildningen till civilingenjörsutbildningen diskuteras också”.

och mentorprogrammet. De negativa

Alldeles okomplicerat är inte allt detta eftersom det finns formella och legala

ekonomiska förtecknen har inneburit en

aspekter som måste omprövas. ”I våra kontakter med doktorander vid andra

uppförsbacke som gjort att vi under det

lärosäten upplever vi att Chalmers ligger långt fram i de här diskussionerna, sam-

gångna året inte lyckats skapa den ar-

tidigt som vi inser att Chalmers knappast kan få igenom förändringarna på egen

betsplats för doktorander vi vill ha, men

hand”, säger Erik. En speciell aspekt som engagerat doktoranderna är doktorand-

vi har ångan uppe och kommer att agera

utbildningens längd. ”En del vill förkorta den till tre år, men där kämpar vi sten-

offensivt för att uppnå våra mål nästa år”,

hårt för att behålla den fyraåriga utbildningen”, säger Erik bestämt.

sammanfattar Erik.
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Chalmers är visserligen en
svensk teknisk högskola,
men idag är det internationella inslaget markant. När
man träffar Alexander Chakhunashvili vid Institutionen
för industriell kvalitetsutveckling slås man direkt av
hans goda kunskaper i svenska språket. Han måste vara
uppvuxen i Sverige är första
tanken. ”Nej”, svarar Alexander, ”svenska språket har jag
lärt mig hemma i Georgien

till Borås 1996 och efter

Internationell
forskarutbildning

studier där åkte han tillbaka

Emellertid fanns ett mätsystemfel i deras process,

För att få en validering/verifiering av resultatet/

hem till Georgien och jobba-

och det hjälpte jag till att identifiera så att det

modellen brukar jag även göra simuleringar på slump-

de för en stiftelse där i två år.

kunde åtgärdas”, berättar han. ”Det kan man göra

mässiga data”, berättar han.

Men han ville tillbaka och

genom att studera variationer i de ursprungsdata

Varför har han då sökt sig till Chalmers? ”Jag hade lite

sökte vidareutbildning. Det

som rapporteras från sensorer och annan testut-

information om Chalmers redan innan jag kom hit och

blev masterprogrammet

rustning. Man skapar styrdiagram som ger besked

sedan var det vänner till mig som tipsade, så jag visste

Management of Production

om allt är som det ska eller om något har gått snett

att det fanns två stora och bra tekniska högskolor i

vid Chalmers.

och måste åtgärdas. Mitt bidrag var matematiska

Sverige. Det som jag tror är den stora fördelen med

Alexander började sin fors-

utvecklingar där jag använde styrdiagram med s k

Chalmers och Göteborg är att människor här är ’relax-

och det som fick mig intresserad var faktiskt Astrid
Lindgrens böcker om Pippi,
Emil och alla de andra figurerna”. Idag har han varit i
Sverige i sammanlagt fyra år.
Han kom som utbytesstudent

karutbildning i april 2001 och

diskreta data, dvs bara 0:or och 1:or som bara ger

ed’. Det känns fritt och informellt här och det trivs jag

den har gjorts möjlig genom

besked om rätt eller fel, inte om hur rätt eller fel”,

med. Sedan hade jag som sagt redan flera vänner i

ekonomiska bidrag från SKF,

förklarar Alexander. ”Generellt kan det i sådana

Göteborg, och sist men inte minst så är ju Göteborg en

Ericsson och ett EU-projekt.

här studier röra sig om 100-150 variabler, men med

fotbollsstad”, säger Alexander, som har ett förflutet i

Hans forskning handlar om

hjälp av statistiska metoder kan antalet dras ned

Dinamo Tbilisis juniorlag när han var 14-15 år gammal.

statistisk styrning och över-

kraftigt, till kanske maximalt fem variabler som

”Sedan ska vi inte glömma att det främsta skälet är att

vakning av produktionspro-

man sedan följer upp med hjälp av styrdiagram.

förutsättningarna att forska är goda här på Chalmers.

cesser. ”För Ericsson har jag

I mångt och mycket får problem-ställningen styra

De ekonomiska förutsättningarna tycker jag också är

studerat ett problem de hade.

utvecklingen av metoden. Ofta testas alltså meto-

bra, men framförallt tycker jag det är roligt här på

Deras produkt testades inn-

den samtidigt som driften ger en återkoppling som

Chalmers och det är viktigt för mig”, säger Alexander

an den skickades till kunden.

förhoppningsvis leder till ytterligare förbättringar.

som avslutning.
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Bolognaprocessen

Chalmers deltar även som partnerhögskola i forskar-

Under året har det pågått en intensiv diskussion om

skolan Genomik och bioinformatik med Göteborgs

hur bl a intentionerna i Bolognadeklarationen kan

universitet som värdhögskola. Bland de 25 doktoran-

användas i utvecklingsarbetet av Chalmers utbild-

der som fått anställning som doktorand inom forskar-

ningar. Diskussionerna har främst fokuserats på

skolan finns sju vid Chalmers.

strukturfrågan och har omfattat samtliga utbildningar

Ett exempel på framgångsrikt samarbete med

vid Chalmers. En av slutsatserna är att grundutbild-

näringslivet i forskarutbildningen är den av KK-stiftel-

ningen bör knytas närmare forskarutbildningen, så att

sen stödda företagsforskarskolan MARCHAL inom

målinriktade studenter skall kunna påbörja en

materialområdet. Under året har den första doktoran-

forskarutbildning under slutfasen av grundutbild-

den avlagt doktorsexamen och fyra doktorander

ningen. Detta kommer att ställa krav på ökad informa-

licentiatexamen.

tion om forskning och forskarutbildning under
grundutbildningen.

Ett annat exempel på en framgångsrik företagsforskarskola är FENIX, som bedrivs i samarbete med
Handelshögskolan i Stockholm. Inom ramen för den-

Forskarskolor

na bedrivs en integrerad forskar- och ledarutbildning.

Sedan drygt tio år arbetar Chalmers målmedvetet

16 personer har disputerat hittills, varav sju vid Chal-

med att bygga upp forskarskolor och de flesta dokto-

mers. FENIX stöds av KK-stiftelsen.

rander är idag knutna till någon forskarskola vid sin
sektion eller till någon nationell forskarskola. Erfarenheten visar att forskarskolan ger ökad struktur åt
forskarutbildningen och att kontakten mellan doktoranderna i forskarskolan ökar genom gemensamma
kurser och seminarier.

Internationalisering
Chalmers mål är att alla doktorander skall ges tillfälle
att skapa ett internationellt kontaktnät under studietiden. Detta kan ske t ex genom medverkan i vetenskapliga konferenser, vistelser vid utländska forsk-

Regeringen beslutade under 2000 om en satsning på

ningsinstitutioner eller genom gästforskare vid

sexton nya nationella forskarskolor inom olika ämnes-

Chalmers.

områden. Chalmers utsågs att vara värdhögskola för
en forskarskola i materialvetenskap och till partnerhögskolor utsågs Karlstads universitet, högskolorna i
Dalarna, Borås och i Trollhättan/Uddevalla. I slutet av
2002 omfattade forskarskolan 18 nyrekryterade
forskarstuderande med anställning som doktorand.

Chalmers handledar-pris
2002
Anna Dubois och LarsErik Gadde från Teknikens
ekonomi & organisation har
utsetts till årets handledare
på Chalmers för sitt stora
engagemang och för att i sin
forskargrupp ha skapat en
atmosfär präglad av ett
inspirerande och prestigelöst
arbetssätt, där tillgänglighet
och handledning ges högsta
prioritet. De har byggt upp
en sammanhållen grupp
med välstrukturerad
handledning, som både
stöttar och utmanar
doktoranderna till att växa
som personer och självständiga forskare. De har
också visat prov på utmärkt
förmåga att knyta såväl
nationella som
internationella kontakter,
vilket banat väg för deras
doktorander att bygga ett
värdefullt forskningsnätverk
för framtiden.

Under året reste 114 doktorander till något utländskt
universitet för att delta i någon kurs eller utföra någon del av sin forskningsuppgift. De flesta, 68 studerande, besökte något EU-land och därefter kom USA
med 21 besök.

Därutöver har åtta nya doktorandprojekt beviljats

På motsvarande sätt vistades 72 utländska doktoran-

under 2002. Vid full utbyggnad i slutet av 2003 för-

der tillfälligt vid Chalmers, varav 34 kom från ett EU-

väntas forskarskolan omfatta 35 forskarstuderande

land och 13 från länder i övriga Europa. ❖

med doktorandtjänst.

Teknisk design – ’Industrial Design
Engineering’ – är ett relativt nytt
forskningsområde vid Chalmers. Forskarna
utvecklar metoder och verktyg för att kunna
beskriva, analysera, specificera och utvärdera
produktutformning ur olika aspekter. Forskarna
arbetar även med att integrera utformning och
användaraspekter redan i produktutvecklingsarbetets tidiga faser. Sveriges tre första doktorer
i teknisk design: Peter Schachinger, Li Wikström
och Anders Warell. Foto Per Olof Wikström.
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lärare minskar (se diagram). Detta kan på längre sikt
bli ett bekymmer, eftersom bl a många lärare kommer
att uppnå pensionsgränsen under den kommande
tioårsperioden.
Det s k tenure track-systemet har tyvärr endast använts i begränsad omfattning, främst beroende på
osäkerheten om ekonomin i framtiden. Sektionen för
matematiska vetenskaper, som införde systemet
tidigt, redovisar positiva erfarenheter.

Samverkan med näringsliv
och andra högskolor
Under året utsågs fem nya adjungerade professorer,
dvs personer som har sin huvudsakliga verksamhet
utanför högskolesektorn. Vid årets slut hade Chalmers
31 (30) adjungerade professorer, varav 2 (1) kvinnor.
Av de adjungerade professorerna är 9 knutna till
Sektionen för väg- och vattenbyggnad samt 8 till
Sektionen för maskinteknik.

Forskningen

Antalet adjungerade professorer har bara ökat med
en person sedan föregående år, men antalet kvinnor
har fördubblats från en till två.
Samverkan med andra högskolor har i två fall formaliserats så att vi har utsett två professorer vid andra

Mål
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.

Andelen seniora lärare/forskare ökar

högskolor till gästprofessorer vid Chalmers.

Chalmers har under året fortsatt att rekrytera och

Chalmers utsåg också sin första adjungerade docent.

befordra kompetenta lärare/forskare på alla nivåer i

Det finns planer att på detta sätt långsiktigt knyta fler

den akademiska karriärstegen, även om takten har

vetenskapligt meriterade personer i näringslivet till

varit lägre än de närmast föregående åren. Antalet

utbildnings- och forskningsverksamheten.

professorer ökade med 12 personer. Antalet biträdande professorer förblev detsamma som året innan,
vilket beror på att antalet som befordrats från docent
till biträdande professorer (9 personer) är samma som
antalet befordringar från biträdande professorer till
nivån full professor. Även antalet lärare på docent och
universitetslektorsnivån har ökat något. Vi kan, om vi
ser några år tillbaka, se en tydlig trend att andelen
seniora lärare ökar successivt, medan andelen yngre

Fortfarande låg andel kvinnor
Trots att en rad insatser gjorts för att stimulera sektionerna att anställa fler kvinnliga lärare och forskare går
detta trögt. Antalet kvinnliga professorer har ökat från
10 till 11, men eftersom antalet manliga professorer
ökat från 131 till 147 är andelen kvinnor bland professorerna fortfarande endast 7 %. Chalmers fastställda
mål är att andelen kvinnor bland de professorer som
utses under perioden 2001-04 skall vara 15 % eftersom vi räknar med att flera kvinnor kommer att kvali-

Lärare vid Chalmers, inklusive Chalmers Lindholmen
Totalt antal individer per nivå,
därav kvinnor

0

208
Professorer
och
bitr professorer

166

14
228
9
204

Docenter och
universitetslektorer

35
21
91

20

108
Forskarassistenter

24

26

1998

2002

ficera sig till professorsnivå de närmaste åren. Antalet
10

20

30

40

50

60

kvinnliga biträdande professorer ökade under året
från två till tre.

> 60
55 -59
50 -54
45 -49
40 -44
35 -39
< 34

Rektor beslutade i slutet av år 2001 att under budgetåren 2002-04 avsätta 13,5 mkr till riktade satsningar
för att öka andelen kvinnliga lärare/forskare. Dessa
medel används främst för att behålla kvinnor som

> 60
55 -59
50 -54
45 -49
40 -44
35 -39
< 34

tidigare haft tidsbegränsade anställningar. En mindre
del används för att minska den totala arbetsbördan
för ett begränsat antal kvinnor med särskilt många
och tunga uppdrag.

> 60
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50 -54
45 -49
40-44
35 -39
< 34
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Andelen seniora lärare har ökat den senaste
femårsperioden. Många lärare kommer att pensioneras
under den närmaste tioårsperioden.

I maj 2002 hölls en konferens i nätverket Women in
Physics på Chalmers. Närmare hundra fysiker, såväl

De största forskningsfinansiärerna

kvinnor som män, från olika delar av världen presente-

(mkr)

2002

2001

2000

1999

1998

rade intressant fysikforskning och diskuterade hur fler

Utbildningsdepartementet
Stiftelsen Chalmers

372
188

363
214

350
203

347
192

345
95

Vetenskapsrådet
SSF

126
94

126
106

112
97

111
69

103
56

Vinnova
Energimyndigheten

65
56

70
71

61
50

87
31

95

Wallenbergstiftelsen
EU

52
50

17
36

7
36

12
35

34
32

Volvo
Formas

27
24

24
22

24
19

17
21

24

kvinnor kan stimuleras att välja att fortsätta med forskning inom fysikområdet.

Svårare att finansiera forskning
Under året har svårigheterna att finansiera forskningen
blivit allt tydligare. Beroendet av externa medel är stort
och endast 26% av forskningen och forskarutbildningen finansieras av fakultetsanslaget. Detta har
lett till ökad osäkerhet och mycket tid måste tas från
att producera forskningsresultat till att leta efter besparingsmöjligheter och nya finansieringskällor.
På grund av vikande börskurser har en del av de utlovade särskilda satsningarna från Chalmers stiftelse
dragits ner eller senarelagts. Detta har i första hand lett
till att uppbyggnaden av områdena informationsteknologi och biovetenskap görs i något långsammare
takt.

Excellenta forskare
Tre Chalmersprofessorer uppmärksammades som
excellenta forskare för sina vetenskapliga insatser vid
Vetenskapsrådets fördelning av forskningsmedel; Olle
Häggström för sin teoretiska forskning om fasövergångar, Björn Jonson, för sin forskning inom subatomära system i ISOLDE-programmet och Mats Viberg, för
utveckling av området signalbehandling. Även professor Eleanor Campbell, vid den med Göteborgs

Värdering av forskningsprestationer

universitet gemensamma institutionen för fysik,

Ett särskilt projekt har genomförts i samarbete med

utsågs till excellent forskare för studiet av fullerener

Danmarks tekniska universitet, DTU, för att utveckla

för tillämpningar inom nanoelektronik.

metoder att följa upp forskningen. Ett antal parametrar
har definierats och därefter diskuterats i fyra forskarpaneler. Projektet visar att det går att använda samma
uppsättning parametrar för olika forskningsområden,
men att den värdering som görs måste utgå från det
aktuella områdets förutsättningar. Samarbetet med
DTU har gjort det möjligt att jämföra samma forskningsområden vid Chalmers och DTU, vilket redan i
projektstadiet har lett till fruktbara diskussioner.

Material- och mikroelektronikforskning
Flera forskare har fått anslag i materialvetenskap och
mikroelektronik från Stiftelsen för stategisk forskning,
SSF. 60 mkr anslogs för att utveckla höghastighetselektronik och fotonik med speciell inriktning på
kommunikationstillämpningar. Verksamheten täcker
såväl material och komponenter som system. Chalmers tilldelades 30 mkr för att studera teoretiska och
experimentella aspekter på framtidens komponenter

Vetenskaplig produktion

i nanoskala. Ett särskilt intressant projekt är att ut-

Den vetenskapliga produktionen i form av refereegran- veckla kvantdatorer baserade på supraledande komskade artiklar och konferensbidrag publicerade i pro-

ponenter.

ceedings uppgick under året till 1 800 artiklar, vilket är
150 fler än föregående år. Till detta kom något över 900
vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga skrifter
etc. Det är främst antalet refereegranskade artiklar som
ökat. Vi kan också notera att 35 nya uppfinningar beviljades patent under året.

Chalmers strategiska satsningar
Miljövetenskap och hållbar utveckling

Stöd till Chalmers
etanolforskning
Forskningsprogrammet
”Etanol” är ett av Energimyndighetens större forskningsprogram. Det omfattar
totalt 210 mkr under sjuårsperioden 1998-2004. Syftet är
att stödja forskning och
utveckling av etanolframställning från cellulosainnehållande råvaror och att
demonstrera processen i
större skala.
Energimyndigheten har
under 2002 beviljat 32,2 mkr
i stöd till elva olika projekt
inom ramen för Etanolprogrammet. Nära en
fjärdedel har gått till
Chalmers:
• 5,4 mkr för att under tre år
genomföra projektet
”Hexosfermentering i
växande och icke-växande
cellsystem”. Projektledare:
Lena Gustafsson.
• 2,4 mkr för att under tre år
genomföra projektet
”Kontinuerlig jäsning av
svagsyrahydrolysat till
etanol”. Projektledare:
Mohammad Taherzadeh.

År 1999 avsatte Chalmers stiftelse 100 mkr till Chalmers miljöinitiativ. Samtliga sju professurer är tillsatta.
Två olika grupper har under året följt upp satsningen
med avseende på innehåll och strategi. Den ena

Etik inom forskningen

gruppen, med ledamöter från det internationella

Chalmers inrättade för något år sedan en verksamhets- forskarsamhället, framhåller att de är mycket nöjda
etisk kommitté med uppgift att arbeta med såväl

med att se att så stora framsteg gjorts under den

policies och hållningar i etiska frågor som stöd till

korta period som professorerna varit på plats och att

verksamheten i konkreta fall. Den grundläggande

samverkan med olika intressenter har fokuserats.

principen för Chalmers hållning i etiska frågor är öp-

Med tanke på att finansieringen med stiftelsemedel

penhet, tydlighet och hederlighet. Kommittén anord-

endast är tryggad för en femårsperiod uppmanas

nade under våren 2002 bl a ett uppskattat seminarium

såväl de sju miljöprofessorerna som hela Chalmers att

med doktorander och forskarhandledare på temat:

ytterligare öka integrationen i gemensamma forsk-

Vem bör få heder och ära av forskningsresultaten?

ningsprojekt. Stiftelsemedlen har hittills varit en bra
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Samtliga professorer
inom Chalmers
miljöinitiativ.

Rolf
Wolff
Ann-Marie
Tillman

Jim
Frederick

Christian
Azar

Donal
Murtagh

Björn
Malbert

Filip
Johnsson

Belönad energiteknikforskning
Två chalmersforskare har
tilldelats Gunnar Engströmstipendiet för 2002, vardera
på 50 000 kr. Anna Bergek
doktorerade i teknologimanagement på Chalmers i
år och får stipendiet för sin
forskning om drivkrafter och
hinder för svensk industriell
tillväxt inom tekniker för
förnybar energi. Docent
Torbjörn Thiringer vid
Institutionen för elteknik får
stipendiet för sin forskning
om vindkraftens samverkan
med elnätet.
Gunnar Engströms ABBstiftelse bildades 1983 och
har till uppgift att stödja och
stimulera energirelaterad
högskoleforskning genom att
dela ut ett eller flera
stipendier varje år.

grund för att attrahera externa medel och det är

Gemensamma informationsdagar om bioprogram-

viktigt att detta utvecklas så att miljösatsningen kan

met, där deltagande forskare informerar varandra och

fortsätta växa och vara framgångsrik. Gruppen pekar

där stimulans ges av inbjudna gästföreläsare, har lett

också på den viktiga roll som Chalmers har tagit inom

till större integration och ökad samverkan mellan

den internationella organisationen AGS (Alliance for

programmets olika delar.

Global Sustainability).

Det totala stödet till bioprogrammet var under året

Den andra gruppen som lämnat synpunkter på Chal-

21 mkr av den planerade totalramen på 195 mkr.

mers miljösatsning bestod av representanter för

Övriga forskningsresurser till Chalmers biovetenskap-

näringsliv och offentlig förvaltning. De rekommende-

liga program kommer främst från SSF och

rade bl a en intensiv samverkan med näringslivet för

Wallenbergfinansierade Swegene-programmet, som

att gemensamt utveckla teknik och management

är ett samverkansprogram mellan Göteborgs univer-

som kan implementeras av industrin. De påpekade

sitet, Chalmers och Lunds universitet. Inom ramen för

även vikten av att identifiera strategiska samarbets-

programmet sker flera etableringar av centra för

partners och framtida forskningsområden.

riktade forskningsområden. Bland dessa kan nämnas
Membranproteincentrum, Centre for Bioimaging,

Bioteknik

Centre for Cellular Imaging och Bioinformatik.

Chalmers satsning inom bioteknik växer successivt
inom områden där utvecklingen är multidisciplinär,
dvs forskningsprojekt som drivs i direkt samverkan
mellan fysiker och molekylärbiologer eller mellan
fysiker, kemister och matematiker. Dessa miljöer skapar också gränsöverskridande forskarskolor, där det
via Chalmers biovetenskapliga program finns anknytningar till en mångvetenskaplig miljö. Sammanlagt
finns ett 60-tal doktorander på Chalmers som arbetar
i biovetenskapliga forskningsprojekt och av dessa är
nio direktfinansierade inom programmet.

Flera av forskningsprogrammen har nått mycket
lyckade resultat och har uppmärksammats i omvärlden. Exempel på detta är utvecklingen av optiska
system för att visualisera biologiska processer i mikrooch nanoskala. Andra exempel är grundläggande
studier av biomimetisk karaktär, dvs där härmning av
naturens egna metoder skall ge ökad förståelse för
bioprocesser som i sin tur kan vara en grund för framtida informationssystem. Självorganiserande system
kan skapa strukturer med förutsägbara egenskaper,
liksom biologiska system för hantering av enorma

Unga forskare har fått resestipendier och en ny form
för introduktion av blivande forskarstuderande har

datamängder och höga beräkningshastigheter, s k
biologiska datorer.

införts. Den innebär att studenter oberoende av sin
grundutbildning får pröva forskningsmiljöer inom
olika biovetenskapliga discipliner.

Forskningen inom nanoteknologi bedrivs vid Chalmers mikroteknologicentrum MC2 och utpekas som
ett av de mest lovande satsningsområdena. Konkreta
resultat med manipulering av atomer och system i
denna skala har redan uppnåtts.
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Chalmers
första
adjungerade docent
Anna-Lena Öberg-Högsta utsågs under året till

Tjänsten följer samma mall som adjungerad professor,

Adjungerad docent

Chalmers första adjungerade docent. Anna-Lena

dvs att ett företag är med och betalar för att en kvalifi-

läste till civilingenjör på Chalmers V-sektion mellan

cerad anställd under en begränsad period, ska kunna

1988 och 1992. Året därpå började hon sina dokto-

forska inom ett område som är relaterat till företagets

randstudier och disputerade på våren 1997 inom

verksamhet”, förklarar Anna-Lena och fortsätter:

området omättade jordar och släntstabilitet vid Insti-

”Det jag kan se på ett personligt plan är att det innebär

tutionen för geoteknik. Vad gjorde hon sedan? ”Jag

dubbla lojaliteter och därmed en del merarbete, men

jobbade vidare som forskarassistent, bland annat

samtidigt stora möjligheter som att jag kan utveckla

är en utanför Chalmers
verksam vetenskapligt
meriterad person på
docentnivå som inbjudits
att på deltid medverka i
utbildnings- och forskningsverksamheten på
Chalmers.

med att initiera mer miljörelaterad forskning kopp-

mig själv, att jag bättre kan hålla mig à jour med den

lad till geoteknik. Det handlade mycket om alternati-

senaste forskningen och att jag får intressanta uppslag

va material i mark och anläggningsbyggande”, berät-

till ny forskning samtidigt som jag får möjlighet att

tar hon. Därefter tog Anna-Lena klivet över till nä-

snabbt tillämpa nya forskningsrön i min praktiska

ringslivet, där hon ett tag arbetade med geoteknik

verksamhet.”

och miljörelaterade uppdrag inom NCC Teknik.

”Ett bra exempel på fördelarna med den här samver-

Hösten 1999 tog hon tjänstledigt därifrån för att

kansformen mellan högskola och företag är en två-

forska på Georgia Institute of Technology i Atlanta,

veckors studieresa som jag och en av mina doktorander

USA och väl tillbaka i Sverige höll hon sin docent-

gjorde till Kanada. Kopplingen till Golder Associates

föreläsning i maj 2000.

möjliggjorde besök vid tre av deras kontor och dess-

Tillbaka i Sverige började hon år 2001 på Golder

utom kunde vi studera verksamheten vid tre univer-

Associates AB, som är svenskt dotterbolag till ett

sitet. Den miljörelaterade forskningen i Kanada ligger

stort kanadensiskt/amerikanskt konsultföretag som

flera år före oss, så det var mycket inspirerande”,

bl a jobbar med anläggningstekniska och miljörelate-

berättar Anna-Lena.

rade frågeställningar. ”Företaget finns i alla världs-

”En annan aspekt av den adjungerade docenturen är

delar och av företagets ca 3 000 anställda har omkring

att jag kanske i någon mån kan vara en kvinnlig före-

en tredjedel forskarbakgrund”, säger Anna-Lena.

bild för alla de teknologer som idag studerar på Chal-

Vad har det då inneburit att bli adjungerad docent?

mers, inte minst de på väg- och vatten. Och jag anser

”Främst är det en samarbetsform mellan högskolan

att det är viktigt att det finns sådana förebilder på nära

och näringslivet som bygger på ömsesidig nytta.

håll”, avslutar Anna-Lena vårt samtal.
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Informationsteknologi
För att bättre kunna samordna Chalmers satsning på
utbildning och forskning inom IT-området bildades i
januari 2002 den nya Sektionen för data- och informationsteknik, D&IT. Sektionen består av de två institutionerna Datavetenskap, som är gemensam med
Göteborgs universitet, och Datorteknik, som kom från
en hårdvaruorienterad verksamhet vid Sektionen för
elektroteknik. Omorganisationen har underlättat
integreringen av både utbildning och forskning inom
mjuk- och hårdvaruområdet, med möjligheter till fler
gränsöverskridande forskningsprojekt.
De båda institutionerna svarar också för merparten av

– Kommunikationssystem med en mycket omfattande
verksamhet inom bl a trådlös kommunikation och
ultrabredbandsteknik.
– Reglerteknik, som för svensk industri bedriver mycket
viktiga tillämpningar inom kemiska och biologiska
processer samt inom motor- och fordonsindustrin.
Gruppen arbetar med både fysikalisk och
experimentell modellering och utvecklar matematiska
algoritmer för analys och design.
– Bildanalys, med tillämpningar inom bl a medicin, är ett
annat viktigt område av gränsöverskridande karaktär.
– Signalbehandling där en mängd tillämpningar inom
trådlös kommunikation studeras, t ex radarsystem,
motoranalys, biomedicin och detektion av landminor.

undervisningen vid den med Göteborgs universitet
gemensamma Enheten för forskning och utbildning
inom informationsteknologi (IT-universitetet). Här har
man under 2002 bland annat startat en 3-årig utbildning i ’Software Engineering and Management’. SamColin Fudge, innehavare av
Konung Carl XVI Gustafs
professur i miljövetenskap
år 2002-2003.

Professor prisad av SVR
Gunnar Gustafson, professor
i geologi, har fått motta
Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbunds
(SVR) pris för sina insatser
inom undervisning och
forskning.
Juryns motivering:
– För utomordentligt goda
insatser gällande undervisning och forskning.
– Som dekanus för sektionen
har Gunnar Gustafson
utvecklat verksamheten
positivt inom hela Vområdet.
– Med stor framgång drivit
på och utvecklat undervisning i management
inom Centrum för
management inom
byggsektorn vid Chalmers.
– Gunnar Gustafson är en
omvittnat skicklig pedagog
och har genom egna
insatser och i samarbete
med andra utvecklat
pedagogiken i undervisningen vid Chalmers.

arbetet mellan forskning och utbildning vid Datavetenskap och Datorteknik parat med den industriella
utvecklingen och tillväxten på Lindholmen, kommer

Vid Institutionen för marin teknik har inrättats ett ”University Technology Centre” (UTC) i samarbete med RollsRoyce. Detta är det första centrum som placerats vid ett
universitet utanför Storbritannien. Forskningen kommer
att ha speciellt fokus på förståelse för, och optimering
av, interaktionen mellan framdrivning, roder och skrov.

förhoppningsvis att få stor betydelse för både etable-

Fordonssäkerhet

ring och utveckling inom såväl globala storföretag

Chalmers har sedan länge haft en särskild profil inom

som för nyföretagande. De branscher som är mest

området fordonssäkerhet och ett mycket konstruktivt

aktuella för detta samarbete är fordonsindustrin och

samarbete med underleverantörer inom fordons-

företag inom telekommunikation, logistik och biotek-

industrin. För att tydliggöra detta områdes bredd inrät-

nikområdet. Till detta kommer också utvecklingen

tades under 2002 ett centrum för fordonssäkerhet,

inom media och design med digitala verktyg och

Göteborg Vehicle Safety Centre.

system.

Ett exempel på att detta område uppmärksammats är

För att stärka kompetensen inom mjukvaruområdet

att professorn i trafiksäkerhet, Per Lövsund, under året

har den vetenskapliga plattformen förstärkts med

belönades med Frisinger-stipendiet för den forskning

flera nyrekryteringar inom områdena mjukvaruteknik,

som han bedrivit inom området teknisk trafiksäkerhet.

människa-datorinteraktion, visualisering samt grafik

Bl a har man vid avdelningen försökt finna principer för

och bioinformatik.

att förebygga skador, t ex genom skyddssystem som

Förstärkningen finansieras till största delen av Chal-

skall fungera för olika trafikanter vid skilda typer av

mers stiftelses IT-satsning, inklusive delar av satsning-

kollisioner.

en inom bioteknik. Även Stiftelsen för Strategisk
Forskning är en viktig delfinansiär.

Wingquist-laboratoriet
Produktionsteknik är ett område med många olika

Exempel på andra framgångsrika områden

tillämpningar vid en teknisk fakultet. För att samla

Signaler och system

kompetensen i området och öka synligheten och kon-

Institutionen för signaler och system är exempel på

takterna med näringslivet bildades under året det sk

hur verksamheter som har starka interna samband

Wingquist-laboratoriet med målet att bli ett internatio-

kan integreras för att skapa en vetenskapligt samord-

nellt centrum för produktframtagning och produktions-

nad och starkare verksamhet, samtidigt som stöd-

teknik. Laboratoriets profil skall vara forskning om pro-

funktioner och administrativa kostnader minskas.

duktframtagning och processteknik genom modelle-

Institutionens forskning har fått mycket goda vitsord

ring, simulering och verifikation med användning av

beträffande handledning och förmåga att anpassa

virtuell teknik.

vetenskapliga problemställningar till industrins behov. Institutionen omfattar cirka 70 personer upp-

SVR delar varje år ut ett pris

delade på sju forskargrupper. Bland dess forsknings-

till en civilingenjör som
genom stor ingenjörskonst
eller på annat sätt utmärkt
sig med betydande byggarinsatser.

områden kan nämnas:
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Hydromekanik

– Automation med inriktning på flexibla
produktionssystem med tillämpningar inom
robotceller, produktionslinjer och kemiska batchprocesser.

Tillämpningarna i laboratoriet täcker systemmodellering, robust design, industriell och teknisk design samt
flexibel produktion och automation. I uppbyggnadsarbetet togs stor hänsyn till verkstadsindustrin där både
bilindustrin och elektronikindustrin har stora behov och
där integration av processerna är viktiga för att nå kvalitet, god design och konkurrenskraft.

Laboratoriet omsätter cirka 20 mkr med över 20

När nya anslag beviljas tas sällan hänsyn till de höga

doktorander och nästan lika många seniora forskare.

kostnader som är förknippade med en renrumsfacilitet,

Laboratoriet är också en nod i ett internationellt

vilket får till följd att samtliga projektstöd är kraftigt

samarbete med University of Michigan vilket utnytt-

underdimensionerade. För att i någon mån råda bot på

jas för samarbete såväl i grundutbildningen som i

detta problem har utvärderingsgruppen föreslagit två

forskningen.

åtgärder: specialisering mellan de tre laboratorierna
och bildandet av ett nationellt nätverk.

Kompetenscentra
Alla Chalmers kompetenscentra har under året påbörjat den tredje fasen av den tioåriga projekttiden.
Resultaten från forskargrupperna manifesteras med
seminarier, workshops, vetenskapliga publikationer
och doktorsexamina. En viktig konsekvens av de
uppnådda resultaten är att kompetenscentren stärker
sin potential både i industrisamarbete och i det internationella forskarsamhället när det gäller ansökningar inom EUs sjätte ramprogram. En annan viktig del av
arbetet inom Chalmers kompetenscentra är förberedelser för en övergång till en självständigare organisationsform med väsentligt ökad grad av självfinansiering.

Materialområdet
Stiftelsen för strategisk forskning har genomfört en
halvtidsutvärdering av de forskningsprojekt, som ingår
i SSFs materialsatsning. Resultatet visar bl a tre starka
materialkonsortier som leds av forskare med grupper
vid Chalmers och GU. Områdena behandlar komplexa
oxidmaterial för supraledning med framtida avancerade tillämpningar inom elektronik, kolnanorör med
direkt patenterad tillämpning och hög innovationsfaktor, samt ett konsortium för teoretisk modellering och
simulering av fysikaliska, kemiska, materialvetenskapliga system i kondenserad fas. Utlåtandena var mycket
positiva och styrker väl materialforskningens position i
Göteborg.

Utvärderingar

Onsala Rymdobservatorium

Mikroteknologicentrum, MC2

Onsala Rymdobservatorium har tillsammans med ett

Under hösten 2002 genomförde Vetenskapsrådet i

antal nationella centra i landet utvärderats på initiativ

samarbete med Vinnova en utvärdering av tre ren-

av Vetenskapsrådet. Den internationellt sammansatta

rumslaboratorier i Sverige som huvudsakligen an-

expertgruppen konstaterar att Onsala har utvecklat en

vänds inom området mikroelektronik, Ångström-

världsledande teknik inom radio-, millimeter- och

laboratoriet i Uppsala, Halvledarlaboratoriet vid KTH i

submillimeter-astronomi, som används i både mark-

Stockholm samt MC2 vid Chalmers. Utredarna konsta-

och rymdbaserade teleskop. Den utveckling som be-

terar att mikro- och nanoteknologier i olika tillämp-

drivits vid SEST-observatoriet i Chile och en planerad

ningsområden kommer att erbjuda nya möjligheter

aktivitet inom ALMA-programmet anses innebära

till stora vetenskapliga upptäckter och innovationer

betydande vetenskapliga möjligheter för svenska

för industriell utveckling. De bedömningar som har

astronomer. Rapporten ger starka lovord för den ve-

gjorts i rapporten har därför bredare och mer långt-

tenskapliga nivån i många av Onsalas projekt, där flera

gående tillämpningar än bara mikroelektronik.

är relaterade till kemiska processer och andra fenomen.

Utvecklingsstipendium till
Chalmersprofessor
Biträdande professor Mikael
Kubista på Sektionen för
kemi- och bioteknik har
tilldelats Stiftelsen SKAPA:s
utvecklingsstipendium på
300 000 kr för sin DNAbaserade analysmetod som
snabbt kan påvisa och
mängdbestämma nukleinsyra. Analysmetoden underlättar diagnostiken inom
sjukvården vilket medför
säkrare och mer effektiv
behandling av patienter.
Metodiken erbjuder också
intressanta tillämpningar
exempelvis inom livsmedelsindustrin. Metoden leder till
kostnadsminskningar genom
snabbare analyser.

Utvärderingsgruppen bestod av fyra internationella
experter inom mikroelektronik som bedömde laboratorierna utifrån flera kriterier, bl a nuvarande status
och framtida potential för renrummet samt processutrustningens status i laboratoriet, där MC2 i samtliga
fall fick högsta betyg. Så var också fallet vad gäller
renrummets personal samt ledning och organisation.
Karakterisering och mätteknik hamnade något lägre,
men återigen högsta betyg beträffande tillverkning
av mikrostrukturer i multimaterial, nanostrukturfabrikation samt beredskap för mångdisciplinära

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

aktiviteter. MC2s styrkeområden anses vara hög-

Uthålligt byggande
Urbana VA-system

hastighetselektronik, optoelektronik, litografi och en-

Ljudlandskap för bättre hälsa

elektronutrustning. Rekommendationen till MC2 är,
att grundat på denna vetenskapliga kompetens, satsa

MISTRA-program i vilket Chalmers deltar
Batterier och bränsleceller

på att bli ett världsledande centrum inom mikro- och

Centrum finansierat av Teknikbrostiftelsen i Göteborg

nanoteknologi. MC2 är unikt i Sverige och bör ha en

Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods (SCEIFF)

fokusering på höghastighetselektronik och litografi i
nanoskala.

Forskarskolor vid Chalmers finansierade av
företag och KK-stiftelsen
FENIX – management
MARCHAL – materialvetenskap
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Observatoriet bedöms vara väl organiserat och drivas
effektivt. Onsala får ett särskilt omnämnande för sin
undervisning och demonstrationer för allmänheten.
Panelen iakttog också en stark koppling mellan högskolan och observatoriet, vilket ansågs vara av ömsesidigt värde för utvecklingen.
Expertgruppen anser också att Vetenskapsrådet bör
tillsätta ett vetenskapligt nationellt råd i astronomi för
att utforma och driva en nationell strategisk utveckling i
astronomi. I denna strategi bör Onsala spela en central
stödjande roll för svensk och nordisk astronomi. Expertpanelen ansåg att det är angeläget att observatoriet får
ett bättre budgetutrymme, vilket bl a bör underlättas av
den föreslagna nationella strategiska planen för astronomi. Panelen gav därför ett kraftfullt stöd för en sådan
utveckling.

Forskningsprogram där Chalmers är värd finansierade av SSF
Bioinformatik
Elektronikproduktion (E-PROPER)
Farkoststrukturer (IVS)

Ekonomiskt resultat

Flerfasströmning
Högfrekvenselektronik

Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chalmers

Kvantkomponenter och nanovetenskap
Materialforskarskolan med delprogrammen Biokompatibla material,
Polymera konstruktionsmaterial och Elektrisk utomhusisolation

mkr. I resultatet ingår avskrivningskostnader som, i

Lindholmen högskola, uppgår för år 2002 till –33 (–51)

Nationellt nätverk i tillämpad matematik (NTM)
Nukleinsyraforskning

erhållits som en följd av ändrade redovisningsprinciper.
I Chalmers totala resultat uppgår dessa kostnader till 50

Produktionsteknik (PROPER)

(67) mkr, varav huvuddelen avser forskning och forskar-

SSF-program där Chalmers deltar
Biomedicinska forskarskolan i Göteborg (GGBS)

utbildning. Intäkterna har ökat med 55 mkr (4 %) jämfört

Centre in Combustion Science and Technology (CeCoST)
Energisystem

och andra organisationer om 66 mkr, där Wallenberg-

Engineering Design Research and Education (ENDREA)
Forest Products Industry Research College (FPIRC)

av ändrade redovisningsprinciper avseende bidrag till

Fotonik
Integrerade elektroniksystem

mkr beroende på ökade insatser i EU-projekten. Statliga

med föregående år. Ökningen avser intäkter från företag
stiftelsen har ökat med 35 mkr, bland annat som en följd
anläggningstillgångar. Bidrag från EU har ökat med 14

Kemisk processdesign och reglering (CPDC)
Konkurrenskraftigt byggande

intäkter har ökat med 21 mkr, främst från utbildnings-

Livsmedelsproduktion med framtidens teknologier (LiFT)
Marin forskning (MASTEC)

stiftelserna har minskat med 5 mkr. Bidrag från Chalmers

departementet. Bidrag från de offentliga forskningsstiftelse har minskat med 26 mkr, beroende på beslutad

Personal Computing and Communication (PCC)
Realtidssystem (ARTRES)

minskning av bidrag. Chalmers tio största forsknings-

Samarbetsprogram i mikroelektronik
Selektiv framställning av finkemikalier och läkemedel

ning och forskarutbildning. I tabell på sidan 21 finns

finansiärer svarar för 75 % (78 %) av intäkterna till forskredovisning av dessa finansiärer.

Trämekanik
Träteknologi

Den statligt finansierade forskningen och forskarutbild-

Teknisk-vetenskapliga beräkningar
Visual Information Technology (VISIT)

ningens andel utgör 51 % av intäkterna och har minskat
med en procentenhet jämfört med föregående år. ❖

Forskarutbildning och forskning

Övrigt
5%

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
Intäkter (mkr)

2002

2001

2000

1999

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag & uppdrag

372
348

363
336

350
331

347
345

Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelsebidrag

223
135

157
140

150
130

151
92

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers

50
188

36
214

36
203

35
192

Övrigt
Finansiella intäkter

66
19

72
28

57
12

83
4

1 401

1 346

1 269

1 249

Summa intäkter
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balansräkningen, täcks av det aktieägartillskott som

EU 4 %
Finansiellt 1 %

Offentliga
stiftelser
10 %
Stiftelsen
Chalmers
13 %
Företag mfl
16 %

Utbildningsdepartementet
26 %

Övriga statliga
25 %

Totala intäkterna år 2002 uppgick till 1401 mkr.

Fortbildningen
Industrihögskolan är Chalmers operativa enhet för

I början av 2002 ingick Industrihögskolan ett avtal med

fortbildning och uppdragsutbildning. Industrihög-

branschorganisationen SCEMM (Scandinavian Center

skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla model-

for Maintenance Management). Samarbetet gäller

ler för att stödja företag i deras kompetenssäkring

utbildningen ”Underhåll för bättre ekonomi, 45 poäng”,

och att förfina det flexibla lärandet där flera olika

den till omfattningen största satsningen som hittills

typer av pedagogik samspelar. Under 2002 har orga-

gjorts inom Chalmers fortbildningsverksamhet.

nisationen stärkts för att klara framtida storskalig

”Logistik och transportekonomi, 5 poäng” är en annan

leverans av fortbildning för näringslivet.

större utbildning som genomförts under 2002 och som

Systemleverantörsskapet för Volvo Personvagnar

fortsätter med lyckat resultat. Beställare är Volvo Logis-

fortskrider, bl a med kurser i mekatronik som rönt

tics. Utbildningen är utformad av Institutionen för

stort intresse. Samarbeten finns även med Göteborg

transportteknik vid Chalmers och Företagsekonomiska

Energi, Saab Automobile, Strömstads gymnasium och

institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs univer-

Sjöfartsverket.

sitet. Under 2003 kommer en fördjupningskurs att ges.

Den rådande lågkonjunkturen har medfört en fortsatt

Internationalisering

svag orderingång från svensk industri. Industrihögskolans omsättning för 2002 var 12,6 mkr. Målet är att
omsättningen inom en femårsperiod ska uppgå till
50 mkr.

Baserat på Industrihögskolans kompetens inom
flexibelt lärande och ’e-learning’ samt ett samarbete
med Institutionen för maskin- och fordonssystem har
distansutbildningen ”Global Automotive Safety

Nyheter

Engineering” sålts till General Motors. Tjugo av deras

KK-stiftelsen har tagit initiativ till att ge små och

anställda från sex nationer har deltagit.

medelstora tillverkande företag i hela Sverige skräd-

Industrihögskolan, Institutionen för industriell mark-

darsydda utbildningar i innovativ produkt- och pro-

nadsföring och Industrihögskolans finska motsvarig-

cessutveckling. Det femåriga programmet heter

het, DIPOLI vid Helsinki University of Technology, har

Prodesign (Industriell produktframtagning) och har

påbörjat ett samarbete om en utbildning i European

en budget på 50 mkr. Chalmers har fått det övergri-

Industrial Management. Tjugofem personer har tagits

pande ansvaret för projektet, som sker i samarbete

ut att gå kursen.

med Göteborgs universitet, Ingenjörshögskolan i

Ett samarbete mellan University of Cambridge, utbild-

Jönköping, IVF, KTH, Luleå tekniska universitet och

ningsföretaget MPL International i Cambridge och

Umeå universitet. Prodesign ger företagsanpassade

Industrihögskolan har inletts. Målet är att i Cambridge

utbildningar inom områdena konstruktionsteknik,

genomföra tvärvetenskapliga seminarier med viss

produktplanering och design, produktionsteknik och

kontinuitet för personal vid svenska företag.

Avgiftsfria fortbildningslinjer
som startade hösten 2002
MBA – Master’s Course in
International Business
40 poäng helfart
Industriell marknadsföring
20 poäng halvfart
Projektledning
20 poäng halvfart
Kollisionssäkerhetsteknik
20 poäng halvfart
Rymdmiljö och satelliter
5 poäng kvartsfart

Kurser, lägre studietakt
än helfart (antal)
Studerande 255
Helårsstudenter 69
Helårsprestationer 55

Avgiftsbelagd
fortbildning (mkr)
Technology
management
(CHAMPS)

11,0

Teknik
(Industrihögskolan,
Sida, CIT och Sjösäkerhetscentrum)
Totalt

20,4
31,4

Avgiftsfri fortbildning
Fortbildningslinjer
Fristående kurser
Lärarfortbildning
Totalt

4,6
14,7
0,15
19,45

’lean production’.
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Samarbetet ger lärare från Chalmers och University of

Chalmers Industriteknik, CIT, organiserade under

Cambridge möjlighet att utbyta kunskaper och erfa-

året fortbildning inom områdena energi, miljö och

renheter.

bioanalys.

I september presenterade Industrihögskolan ett
konferensbidrag kring hur man skapar bästa möjliga

CHAMPS

förutsättningar för ett lyckat samarbete mellan hög-

Under 2002 har CHAMPS genomfört öppna utbild-

skolan och industrin vid EAIR Forum, en internationell

ningsprogram inom sex av sina sju programområ-

konferens i Prag.

den: Technology Management, R & D Management,
Production Management, Supply Chain Manage-

Övrig uppdragsutbildning

ment, Innovation Management och Change Mana-

Sektionen för väg- och vattenbyggnad gav under

gement.

2002 två utbildningar på uppdrag av Sida. Dessa

Två konsortieprogram har genomförts: Creating

kurser samlade 54 deltagare från 29 länder i Afrika,

New Business och Panorama Project Management

Asien och Latinamerika. Den första kursen genom-

med fyra respektive sex konsortiärer. Företags-

fördes under fyra veckor i maj-juni och behandlade

specifika utvecklings- och genomförandeuppdrag

småskaligt utnyttjande av grundvatten från kristallin

för sju kunder har bedrivits under året.

berggrund. Den andra kursen, som genomfördes för
tionde gången under sex veckor i september-oktober,

Avgiftsfri fortbildning/lärarfortbildning

var fokuserad på mer storskaligt utnyttjande av

Hösten 2002 startade fem fortbildningslinjer med

grundvatten som vattenförsörjning för urbana om-

sammanlagt 155 deltagare. Gymnasielärarkursen

råden.

”Teknik, människa och samhälle”, som omfattar

Sjösäkerhetscentrum/Sjöfartshögskolan vid Chalmers

5 poäng under ett läsår, startade med 44 deltagare.

Lindholmen genomförde under året fortbildning och

Antalet personer som läser fristående kurser ur

behörighetsförlängande utbildning för aktivt sjöbefäl

grundutbildningen var omkring 400. Till höstens

enligt Chalmers uppdrag från utbildningsdeparte-

kursstart kom det in 350 anmälningar till dessa

mentet. Det handlar om teoretiska tekniskt/nautiska

kurser och ca 250 antogs till minst en kurs. Med hjälp

kurser och säkerhetsinriktade kurser. Sjösäkerhets-

av det nya antagningssystemet SALSA blev det

centrum ansvarar för utbildningsplattformen Aurora,

lättare att se hur många som sökte fristående kurser

där bl a Stena Line säkerhetsutbildar sin sommar-

ur grundutbildningen. ❖

personal.
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En ny enhet med ansvar för pedagogisk utveckling på
Chalmers bildades i april 2002. Då slogs det gamla
Centrum för pedagogisk utveckling (CPU ) samman
med Chalmers Medialab. Behovet av att kombinera
kompetenser inom pedagogik och didaktik med
kompetenser inom området digital gestaltning har
under de senaste åren blivit allt tydligare. Den nya

Pedagogisk
utveckling

enheten som har uppdraget att tillgodose detta
behov har fått namnet Centrum för kunskapsbildning
och kommunikation (CKK). Enheten fungerar som en
vetenskaplig institution med både utbildningsansvar
och forskning. Den arbetar med att utveckla nya
kreativa lösningar, där IT-mediets möjligheter inom
utbildning och kompetensutveckling står i centrum.
På CKK bedrivs forskning inom högskolepedagogik,
digital gestaltning, VR (virtual reality) och visualisering. CKK har ett djupgående samarbete med Göteborgs universitet både vad gäller de nya forskarutbildningarna på den konstnärliga fakulteten och de
nya magisterprogrammen på IT -universitetet.

Grundutbildningskonferens
Chalmers Grundutbildningskonferens hölls den 13-15
augusti 2002 och riktade sig till alla på Chalmers med
intresse för grundutbildningsfrågor. Den chalmersinterna konferensen var fokuserad på utvecklingsarbete inom grundutbildningen och erbjöd ett forum
RePU-projekt (Referensgruppen för Pedagogiska
Utvecklingsprojekt) och alla andra utvecklingsinsatser
inom grundutbildningen. Konferensen byggde på
presentationer av projekt, där presentationerna skulle

Kurser

var frågor om kommande insatser, bl a diskuterades

CKK har under större delen av året haft ansvaret för

resultaten som uppnåtts inom ramen för C- SELT samt

de pedagogiska kurser som erbjuds lärarna på Chal-

planeringen inför fas två av projektet.

na för lärare har företagits och de nya kurserna har
organiserats i moduler för största möjliga flexibilitet.
Lärare och doktorander erbjuds 10-poängskurser och
kortare kurser. Deltagarantalet under året har sammanlagt varit 179 personer, varav 87 forskarstudrande. Totalt har cirka 18 % av Chalmers lärare deltagit
i kurserna. Av de nyanställda lärarna har 13 % deltagit.

Grundutbildningens kvalitet
Arbetet med C-SELT har tydliggjort behovet av vad
som konstituerar högkvalitativ grundutbildning.
Detta för att kunna bedöma effekten av olika utvecklingsinsatser. Under 2002 har en metod för uppföljning av grundutbildningen tillsammans med Linköpings tekniska högskola fått allt fastare form, med
bland annat identifiering av gemensamma kvalitets-

CKK deltar också aktivt i grundutbildningen på Chal-

mers och på IT-universitetet, t ex med kurser inom

indikatorer. En endagskonferens om detta arbete
arrangerades i december i Jönköping.

Teknisk kommunikation på Chalmers och inom magisterprogrammet ”IKT och lärande” på IT -universite-

Pedagogisk portfölj

tet i Göteborg. CKK har också ett eget magisterpro-

Arbetet med att beskriva innebörden i begreppet

gram på IT -universitetet som heter EDT, Entertain-

pedagogisk skicklighet har fortsatt och rektor har

ment Design and Technology.

under året fastställt en ”Pedagogisk meritportfölj”.

C - SELT
Chalmers har under lång tid uppmuntrat och stött

Syftet är i första hand att synliggöra pedagogiska
meriter på ett överskådligt sätt så att de kan få den
vikt de skall ha vid befordran och rekrytering. ❖

pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete har
utvecklats till en strategisk Chalmers-gemensam
insats för att utveckla grundutbildningen benämnd
C -SELT (Chalmers Strategic Effort on Learning and

Teaching). Detta projekt startade 2001 och ska pågå

Kurser under 2002, antal deltagare
Högskolepedagogik för chalmerslärare

18

Teaching and Learning in Higher Education
Forskarhandledning för nyblivna handledare

44
16

fasen av projektet avslutades i december 2002 och

Framträdande, tal och röst
i undervisningssituationen

14

har i huvudsak behandlat fyra särskilt angelägna

Doktorandkurser

områden, bland annat examinationens betydelse och
innovativa lärandeformer. Erfarenheterna från den

Pedagogik för doktorander
Becoming a University Teacher

första fasen har lett till en delvis annorlunda inrikt-

Summa deltagare

6-7 år framåt. Det omfattar totalt ca 50 mkr som Chalmers stiftelse ställer till förfogande. Projektet lyder
under vicerektorn för grundutbildningen. Den första

Chalmers pedagogiska
stipendier utdelas för att
markera betydelsen av goda
undervisningsinsatser. Årets
stipendiater är:

för kollegiala diskussioner om projekt inom C -SELT,

var skriftligt dokumenterade. Ett annat viktigt tema

mers. En grundlig revision av de pedagogiska kurser-

Chalmers belönar
goda pedagoger

62
25

Martin Brundin för sitt stora
personliga engagemang och
sin goda förmåga att skapa
förståelse för matematikens
kärna. Han är doktorand vid
Institutionen för matematik.
Jonny Lindström som lyckats
öka intresset för matematik
och teknik hos studenterna
som går tekniskt basår. Han
har även skapat ett stimulerande studieklimat som har
ökat studenternas prestationer
och förståelse för ämnet. Han
är universitetsadjunkt vid
Chalmers Lindholmen.
Per Medbo är forskarstuderande vid Institutionen
för transportteknik och har i
kursen Modellbyggnad och
simulering skapat ett stort
intresse för ämnesområdet
genom att tillämpa mycket
uppskattade pedagogiska
metoder och utnyttja modern
teknik
Steve Svensson får det
pedagogiska stipendiet för
andra gången, vilket är ett
kvitto på hans stora pedagogiska engagemang och
välplanerade upplägg av
kurserna som engagerar
eleverna. Han är tekniklektor
vid Chalmers Lindholmen.
Åke Wiklund är adjungerad
professor och belönas för sin
humanistiska, konstnärliga
och anti-auktoritära undervisningsstil samt förmåga att
entusiasmera och motivera
sina elever.

179

ning av projektet under den fas som börjar 2003.
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Dialogen
med samhället
Chalmers i media

John Holmberg, som expertmedverkanden vid världs-

Växelverkan med det
omgivande samhället

Allmänhetens intresse för forskning tycks öka för

toppmötet om miljö i Johannesburg, Sydafrika.

varje år. Tecken på det är t ex vetenskapsprogram-

Flera debatter som Chalmers hållit har fått stor upp-

Mål

mens utökade sändningstider i radio/TV och lanse-

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.
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.

märksamhet, t ex en om problemen med byggfusk

ringen av tabloidtidningen Dagens forskning.

arrangerad tillsammans med Kungliga Ingenjörs-

Med sammanlagt 120 pressmeddelanden och cirka

vetenskapsakademien och en annan som hölls i

2 500 artiklar i svensk press var Chalmers lika närva-

samband med lanseringen av Chalmers satsning på

rande i medierna som tidigare. För att bättre nå ut

biovetenskap.

internationellt genomförde Informationsavdelningen

Chalmers årligen återkommande William Chalmers-

en första studie av medialandskapet i övriga delar av

föreläsning, som hålls på skolans födelsedag den

världen och lanserade nyheter på engelska kopplade

5 november, väckte stort intresse. Professor Owe

till Chalmers nyheter på webben. Tre exempel på

Orwar berättade om sin spännande och framgångs-

nyheter som fått internationell spridning:

rika forskning i gränslandet mellan biovetenskapen

– Rolls Royce har valt Chalmers för sitt första universitetscentrum utanför Storbritannien lockade av
Chalmers excellenta forskning inom marin teknik.

och nanoteknologin. Han hade kallat sitt föredrag

– Det respekterade tyska Fraunhoferinstitutet har
utsett Chalmers till första europeiska partner
utanför Tyskland. Chalmers framstående matematiska forskning har lagt grunden till det nya
Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik.

skapscentrumet Universeum, som ligger granne med

– Onsala rymdobservatorium främst bland nationella
anläggningar, vid sidan av MAX-laboratoriet i Lund,
enligt en internationell expertkommitté tillsatt av
Vetenskapsrådet.

”Livs levande nanoteknik”.
Chalmers är en av grundarna till det nationella vetenLiseberg och det snart färdigbyggda Världskulturmuséet i Göteborg. Under 2002 anställdes docent
Sten Ljungström från Chalmers som förnyelseledare
för att stimulera barns och ungdomars nyfikenhet på
teknik och naturvetenskap.
Medan intresset för forskning växer möter utbildningsfrågorna svalare intresse i media. Ett undantag
var tidskriften Moderna Tider, som i en utvärdering av

Journalisttjänsten Expertsvar permanentades under

högre utbildning rankade Chalmers arkitekturutbild-

året. Den drivs i Vetenskapsrådets regi och är framta-

ning som landets främsta.

gen med hjälp av bl a Chalmers. Under året kopplades
tjänsten till några av sina motsvarigheter i omvärlden,
Alpha Galileo i Storbritannien, InformationsDienstWissenschaft i Tyskland och Profnet i USA.

Tack vare insatserna från Chalmers forskare och studenter riktas varje år starkt ljus på Chalmers under

Chalmers magasin har vunnit allt större internationell

Göteborgs internationella vetenskapsfestival. År 2002

genklang. Alumner världen över har visat stor upp-

lockade festivalen 80 000 besökare och Vetenskaps-

skattning för tidskriften, som nu sprids i drygt 32 000

rådet beslöt att bli den femte huvudmannen för

exemplar. Detsamma gäller skriften Ny kunskap, som

festivalen.

populärt presenterar årets installerade professorer
och deras forskning. Flera ambassadörer har beskrivit
skriftens förtjänster i kontakterna med näringslivet i
utlandet.
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Chalmers för göteborgarna

Valborgsmässoaftonen varje år är ytterligare ett tillfälle då Chalmers syns och hörs på Göteborgs gator
och torg. Då drar Cortègen tusentals åskådare till
centrum. För att bidra till en trevlig atmosfär efter

Chalmers miljöforskare har under året varit engagera-

Cortègen arrangerade Chalmers i samverkan med

de i den internationella samhällsdebatten främst

kommunen framträdanden av musiker och sångare

genom samverkan inom Alliance for Global Sustaina-

från Chalmers på olika platser i centrum. Kvällen

bility (AGS) med andra framstående universiteten på

avslutades med ett imponerande fyrverkeri iscensatt

miljöområdet. Svenska regeringen valde två chal-

av kårföreningen Pyrot, flerårig sverigemästare i

mersforskare, professor Christian Azar och docent

pyrotekniska kaskader.

Chalmers innovationssystem

Chalmersinvest

Chalmers har sedan sjuttiotalet varit en pionjär i att

AB Chalmersinvest har under 2002 investerat ca 3,7

lyfta fram innovationsprocesser och groddföretagan-

mkr i de fyra groddföretagen Vehco, Accinity, Alfa-

de baserad på ny kunskap. Sedan 1998 har uttrycket

sensor och Secureon. Dessutom har tilläggsinveste-

Chalmers innovationssystem använts för att beteckna

ringar på ca 2 mkr gjorts i fyra andra bolag samt ett

ett antal verksamheter – Chalmers Innovation,

investeringsåtagande gjorts i entreprenörsskolans

Chalmersinvest, Chalmers Entreprenörsskola m fl .

fond.

Under 2002 har ett samordnat arbete skett för att
ytterligare integrera innovationssystemet i Chalmers

Chalmers Entreprenörsskola

forsknings- och utbildningsprocesser. Systemet har

Vid Chalmers Entreprenörsskola drevs under 2002

fått en utökad roll både i regionen och på Chalmers.

åtta projekt, varav fyra avses ombildas till bolag.

Bland annat har ett program för att öka kompetensen

Under året ackumulerade projekten 1,7 mkr i mjuka

kring inkubatorsprocesser startats av Västragötaland-

lån. Tre av dessa projekt vann 300 000 kr vardera i den

regionen och driften lagts på Chalmers Innovation.

”Vinn-nu”-tävling som Vinnova och Nutek anordnade

Inom Chalmers innovationssystem pågår pilotprojekt

för första gången. I denna nationella tävling medver-

rörande strategisk IP (Intellectual Property). Begrep-

kade drygt 400 nystartade företag. Av de 20 bolag

pet strategisk IP är sådan intellektuell rätt till en upp-

som fick pris har åtta anknytning till Chalmers, varav

finning eller till ett forskningsresultat, som på sikt

sju finns på Chalmers Innovation. De 63 studenter

förväntas få betydande framtida industriell betydelse.

som gått Chalmers Entreprenörsskola sedan 1997

Samtidigt är grunden för strategisk IP att man har en

hade per september 2002 varit huvudansvariga för

världsledande forskningsposition i ett område där

att starta 18 företag med totalt 114 anställda och en

man vill skydda forskningsprocesserna mot kopiering

omsättning för årets första tre kvartal på 34 mkr.

och samtidigt säkra tillträde till internationella

Bland bolag som innovationssystemet bidragit till kan

forskningssamarbeten för strategisk IP.

nämnas Vehco – ett telematikföretag som erbjuder

Strategisk IP gäller sålunda i första hand forsknings-

medelstora åkerier metoder för effektivare och miljö-

områden där unika resultat och forskningsmetoder

vänligare transporter. Vehco härstammar från Chal-

utvecklas som i sig är patenterbara. Sådan patentverk-

mers Entreprenörsskola 2001 och har under 2002

samhet kräver en typ av hantering som är ny för

attraherat riskkapital i två omgångar, bl a från

universiteten, som är dyrbar att uppehålla, men som

Chalmersinvest, och finns nu på Chalmers Innovations

också är nödvändig att kunna hantera för att delta i

inkubator på Lindholmen.

det vetenskapliga samarbetet med forskare inom den
internationella spetsforskningen.

Chalmers Technology Licensing

De inom Chalmers innovationssystem samverkande

Vid Chalmers Technology Licensing (CTL) har 21

aktörerna arbetar alla för att identifiera kommersiali-

projekt utvärderats under 2002. Av dessa har sju

serbara produktidéer, att skapa ett sammanhållet

resulterat i fortsatt engagemang, varav två inom

program av stödjande aktiviteter för sådana ideer och

dotterbolaget ECSIBEO. Därutöver är CTL engagerat i

slutligen nyttiggöra och kommersialisera dem.

sju projekt sedan tidigare. ECSIBEO har under året
direkt bidragit till att dra in minst 2 mkr i externa

Chalmers Innovation

medel till Chalmers forskning och beställningar av

Stiftelsen Chalmers Innovation, belägen i Stena Cen-

material och optionsavgifter har givit 0,3 mkr i kund-

ter, har tagit in åtta företag till inkubatorn* och av

intäkter. CTLs operativa verksamhet förflyttades i

dessa har tre företag ”examinerats”. Chalmers Innova-

slutet av året till Chalmers Industriteknik.

tion har valts ut som ett pilotfall i Vinnovas nationella
inkubatorprogram. Sedan starten 1999 har 34 företag

Chalmersfysiker till
Vetenskapsrådet
Lars Börjesson är
professor i fysik vid
Chalmers och har i juli
tillträtt en nyinrättad post
som biträdande huvudsekreterare på halvtid för
Vetenskapsrådets ämnesråd
Naturvetenskap och teknikvetenskap. Sett till antalet
ansökningar och ekonomi
är detta det största
ämnesrådet inom
Vetenskapsrådet med en
budget på en dryg miljard
kronor per år. Förutom
direkt forskningsstöd (cirka
2 050 projekt och 325
forskaranställningar)
hanteras också flera
nationella och internationella åtaganden och
medlemskap i forskningsorganisationer.

ingått i Chalmers Innovation. Dessa företag har idag
ca 200 anställda och omsatte 2002 ungefär 60 mkr.

* Inkubator är ett begrepp som sammanfattar

Cirka 550 mkr i privat ägarkapital och 40 mkr i offent-

stödjande verksamhet vid startandet av nya

lig finansiering har investerats i företagen.

företag. Det handlar bl a om hjälp med kom-

Förstapristagaren i affärsplanetävlingen Venture Cup
– Alfasensor – har sitt ursprung i forskning på Chalmers och har drivits igång som bolag vid Chalmers
Innovations förinkubator. Totalt fyra av de elva fina-

petens, kapital och kontor. Tyngdpunkten
ligger på kompetens som avser affärsutveckling, juridik och ekonomi, där viktiga aspekter
är patent-, licensierings- och kontraktsfrågor.

listerna i Venture Cup har anknytning till Chalmers.
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Chalmers Careers Service
Genom arbete med rekryteringsfrågor och karriärplanering för chalmerister och företag fungerar Chalmers Careers Service som en länk mellan högskola
och arbetsliv. Verksamheten gjorde en nystart under
andra halvåret och förstärktes med medarbetare med
rekryteringserfarenheter. Rekryteringstjänsten har
skapats och testats, vilket innebär att Careers Service
kan åta sig rekryteringsuppdrag från företag och
andra organisationer som har behov av att rekrytera
chalmerister. Ett par uppdrag har genomförts.
Databasen är grunden för rekryteringstjänsten och
har utvecklats under hösten för att kunna utgöra ett
effektivt sökverktyg. Vid årets slut hade 2 425 chalmerister lagt in sin kompetensprofil i databasen. Webbsidan hade vid samma tid haft 57 530 besökare.
Individuell vägledning och olika slag av gruppaktiviteter har genomförts för att tillgodose chalmeristers
behov av karriärplanering, intervjuträning mm. Kurser
har tagits fram och hållits i egen eller annans regi, t ex
Stipendium för
akademiskt ledarskap

Alumni- och marknadskontakter

”Söka-jobb”-kurser. Careers Service har deltagit vid

Verksamheterna inom alumni, ’fundraising’ samt

Chalmers arbetsmarknadsdagar (CHARM) och liknan-

Chalmersprofessorn Hans
Bjur har tilldelats Janne
Carlssons stipendium på
50 000 kr för sin förmåga att
inspirera studenterna till nya
grepp inom arkitektur och
stadsbyggnad och för sina
bidrag till att öka insikten
hos politiska beslutsfattare
och näringsliv om
arkitekturens och stadsbyggnadens betydelse liksom
vikten av samverkan mellan
arkitektur och teknik för
utvecklingen av vårt byggda
samhälle.

strategisk marknadsföring och kommunikation bilda-

de arrangemang på de olika sektionerna. På grund av

de under året enheten Alumni- & marknadskontakter.

rådande arbetsmarknadsläge har fokus i alla aktivite-

Med stöd av den nya enheten har Chalmers ledning

ter varit på chalmerister som är i slutet av utbildning-

under 2002 utökat och fördjupat sina kontakter med

en eller som precis tagit examen. Ur denna målgrupp

Chalmers strategiska samarbetspartner. En rådgivan-

har Careers Service under andra halvåret på olika sätt

de kommitté med ledande representanter från nä-

träffat och bistått 340 chalmerister.

ringslivet har bildats för att öka möjligheterna till
donationer och forskningsbidrag inom forskningsområden som är centrala för både Chalmers och närings-

Samverkan med näringslivet

livets utveckling. Chalmers samarbetspartner Stena

I samverkan mellan politiker, näringslivet och akade-

AB blev under året den första svenska företagsmed-

min byggs ett nytt kunskaps- och utvecklingscentrum

lemmen i Alliance for Global Sustainability – ett inter-

kallat Lindholmen Science Park upp på Lindholmens

nationellt miljöforskningsforum med ledande repre-

gamla varvsområde. Samarbetet är unikt och bygger

sentanter från akademi och näringsliv.

på att ett kommunalt fastighetsbolag utvecklar infra-

Under året har nya tjänster och erbjudanden utvecklats till alumnerna. Chalmers MasterCard med ett
antal förmåner lanserades strax före sommaren.
Kortet är det första i sitt slag i Norden och ger
alumnerna en möjlighet att stödja Chalmers, då Handelsbanken avsätter 0,5 % av köpesumman till särskilda projekt inom grundutbildningen. Kontakten med
de yngre alumnerna har intensifierats genom ett
antal aktiviteter i samarbete med Chalmersska
Ingenjörsföreningen.
I samverkan med alumner i USA bildades under året

sig i denna miljö. De företag som flyttar in gör det i
avsikt att starta samarbete i närmiljön eller i gemensamma projektmiljöer med olika företag och forskargrupper från universitet och högskola. De branscher
som är aktuella är relaterade till bilindustri och telematik, mobilt internet, logistik och, på längre sikt,
design. Utvecklingen av ett programförslag har pågått under större delen av 2002. Programmet kallas
Intelligent Vehicle Transport Systems, IVTS. Ett stort
antal företag ingår i etableringen med Volvo Cars,
AB Volvo och Ericsson som de största och med flera

US Friends of Chalmers. Stiftelsen, vars syfte är att öka

konsultföretag inom IT -området, bl a Caran, Semcon

kännedomen om Chalmers i USA och finna finansiellt

och Teleca. Projektet är benämnt Open Arena Lind-

stöd för högskolans utveckling, fick under året sin

holmen och kommer att ha ett upplägg som stämmer

första miljondonation.

överens med Vinnovas idé om regionala tillväxtavtal.

Chalmers Globalfond, som lanserades 2001, har delat

Inom fem år förväntas 10 000 arbetsplatser att finnas i

ut ett antal stipendier under 2002 för att bidra till

området. Inkluderat boende, service, företag, utbild-

Chalmers internationalisering. 405 000 kr gick till

ning och forskning kommer området att ha en storlek

masterstudenter från tredje världen, examens- och

som en medelstor svensk stad.

projektarbeten i Australien, USA och Europa samt till
”Formula Student”, bilprojektet på maskinsektionen.
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strukturen i samverkan med företagen som etablerar

Liknande ansatser fast i mer avgränsade områden har
Chalmers organisationer för
näringslivssamverkan

också skett med näringslivet i Västra Götaland inom

Centrum för näringslivssamverkan marknadsför
Chalmers såsom en partner för industriell förnyelse – forskningssamverkan och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

– Plast i ett uthålligt samhälle är ett exempel där
petrokemisk industri i Stenungsund samt ett stort
antal mindre företag har bildat ett nätverk med
chalmersforskare.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) marknadsför, säljer och genomför kommersiellt tillämpad forskning och utveckling samt skräddarsydda
kompetensutvecklingsprogram.

– Innovativa Livsmedel i Västsverige är ett projekt som
har fokuserat på en satsning inom Functional Foods
för bättre utnyttjande av livsmedelsråvaror i detta
fall inom sillindustrin och för utveckling av havre
som foder och livsmedel. Aktörer är fiskeindustrin,
lantmännen och livsmedels- och biovetenskapliga
forskningen på Chalmers och Göteborgs universitet.

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.

andra branscher:

– Microwave Road är ett programförslag kring en
företagsgrupp med mycket avancerad
mikrovågsteknik, där de flesta sedan länge har ett
nära samarbete med Chalmers.
– Inom Biomedicinsk utveckling i Västsverige planeras
ett samarbete i regionen med en stor grupp företag
inom området medicinsk teknik. Projektet bygger på
starka kompetenser inom området vid Göteborgs
universitet och Chalmers.

Intäkter från näringslivet
Under 2002 hade Chalmersgruppen, inklusive
CHAMPS och CIT, totalt 167 mkr i intäkter och bidrag

från näringslivet för doktorandutbildning, uppdrags-

Stor satsning på sill
som functional foods.
Ett nytt regionalt forskningsprojekt har startat under
året under ledning av AnnSofie Sandberg, professor i
livsmedelsvetenskap,
vetenskaplig ledare för
Centret för Functional Foods.
Det handlar om att ta fram
kunskap så att functional
foods kan utvecklas utgående
från sill och andra marina
råvaror. Projektet är ett
tydligt exempel på samverkan
mellan forskning, näringsliv
och samhälle men också över
fakultetsgränser.
Förutom Livsmedelsvetenskap vid Chalmers och
Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet medverkar Svenska Västkustfiskarna samt 12 företag inom
fiskeriberedning i Bohuslän.
Projektet har en budget på 12
miljoner kronor, varav Västra
Götalandsregionen står för 3
miljoner, Fiskeriverket (via
EU:s strukturfonder) för 6
miljoner kronor och Formas
för ca 3 miljoner kronor.

forskning, vetenskapliga konsultationer samt kompetensutveckling av yrkesverksamma ingenjörer och
sjöbefäl. Detta är en ökning på 40 mkr, jämfört med
2001, varav 21 mkr avser Chalmers.

Stiftelsen IMIT (Institute for Management of
Innovation and Technology) bedriver och främjar
forskning inom området teknik och industriell
förnyelse och administration samt medverkar i
vidareutbildning för bland annat Chalmers.

104 mkr av dessa 167 mkr kommer från kommersiella
uppdrag. Resterande 63 mkr kommer såsom bidrag.
Den största enskilda företagsgruppen som kund/
bidragsgivare är Volvo med sammanlagt 26 mkr. ❖

Nyskapande och
gränsöverskridande
Johan Linton är
forskarstuderande vid
Arkitektur på Chalmers. Han
är såväl civilingenjör i teknisk
fysik och arkitekt som
teknologie licentiat. Han har
tilldelats Stiftelsen Skapande
Människas stipendium på
50 000 kr för sitt ”med stark
integritet pågående arbete
med att i gränssnitten mellan
olika vetenskapliga discipliner
undersöka tänkande och
skapande såväl teoretiskt som
praktiskt”.
Stiftelsen Skapande Människa
delar varje år ut två stipendier
för att uppmuntra unga
konstnärer och forskare att
arbeta nyskapande och
gränsöverskridande i möten
mellan konst och vetenskap.
Stiftelsen stöds av
Riksbankens Jubileumsfond.
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Internationella
samarbeten
Chalmers fortsätter att utveckla sin internationella

Nytt internationellt utbildningsprogram

profil. Under 2002 har detta främst skett genom fort-

Chalmers Lindholmen har tillsammans med North-

satt koncentration på kraftfulla nätverk (t ex UNITECH

umbria University i Newcastle, England, etablerat ett

International och AGS), utveckling av valda bilaterala

gemensamt utbildningsprogram som leder fram till

kontakter och stöd till samverkan med företag i andra

en magisterexamen från Chalmers och en Master of

länder.

Science från Northumbria. Utbytet har föregåtts av
täta kontakter på lärar- och ledningsnivå, vilket bland

Internationellt pris till
Chalmersforskare

Kraftfulla nätverk

Christian Fager, som är
forskare vid Institutionen
för mikroelektronik vid
Chalmers, har vunnit priset
”Best Student Paper” i stark
konkurrens bland 24 nomineringar från mer än 200
ordinarie bidrag vid IMS
2002 International Microwave Symposium i Seattle,
USA. Konferensen är den
största inom området för
radio- och mikrovågsteknik
och samlade 10 000
deltagare.

varit framgångsrikt. Det har rönt uppmärksamhet

Chalmers första år inom UNITECH International har

annat omfattat en brittisk kvalitetsgranskning av den
aktuella utbildningen på Lindholmen.

bland studenter och utbytet har fungerat väl. Chal-

Internationalisering

mers har även deltagit med föreläsare i den inledan-

Under en lång följd av år har Chalmers haft avsevärt

de veckan som 2002 hölls vid RWTH (Rheinisch-West-

fler inkommande internationella studenter än ut-

fälische Technische Hochschule) i Aachen.

resande chalmerister. Chalmers hade under 2002 över

Samarbetet inom AGS, där Chalmers blev medlem
2001, har fördjupats och Chalmers deltar aktivt i AGS
utbildningsverksamhet, i alliansens ledning och administration och i följande forskningsprojekt:
• Dynamics of Green Innovation
• Delivering research results to
the educational process
• Sustainable urban development
• China Sky
• Rural distribution networks
• Air pollution control in Kathmandu Valley
• Emission and distribution of
platinum group elements
• Sustainable buildings in developing countries
• Yellow dust

1000 internationella studenter inskrivna medan ungefär 200 chalmerister studerade utomlands. Merparten av de inkommande studenterna deltog i de internationella masterprogrammen.
Chalmers hade under 2002 nästan 100 avtal inom
Sokratesprogrammet. Inom dessa avtal deltog knappt
100 chalmerister och mer än 250 europeiska studenter kom till Chalmers. Inom Sokrates lärarutbytesprogram har två kemitekniker deltagit i utbyte med
tre olika universitet.
Chalmers bilaterala utbytesprogram har genom åren
fått allt större tonvikt på Asien, Nordamerika och
Australien. Ett 50-tal chalmerister har deltagit i dessa
utbyten.
Chalmers har för första gången deltagit i UNITECHutbytet med 10 in- respektive utresande studenter.

Chalmers deltog i AGS årsmöte i Costa Rica och har
även en aktiv roll i YES (Youth Encounter on Sustainability), vilket är AGS sommarskola som hålls i Schweiz
för studenter från hela världen.

Nordenutbytet inom Nordtek och Nordplus har som
vanligt lockat flest bland de arkitektstuderande. Till
Chalmers har flest studenter kommit från Finland, och
då till civilingenjörsprogrammen.

Asiatiska samarbeten
Chalmers har fortsatt att utveckla sina kontakter med
National Chiao Tung University i Hsinchu, Taiwan. Ett
avtal om att öppna ett kontor vid NCTU undertecknades i samband med Taiwan-Sweden Joint Business
Council i Taipei i september. En grupp studenter har
under året varit på plats för att göra nödvändiga
förberedelser för fortsatt student- och forskarutbyte.
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Internationellt forskningssamarbete
Det internationella forskningssamarbetet är en integrerad del av Chalmers forskning och på många håll
mycket intensivt. Några exempel på uppmärksammade internationella aktiviteter är satsningen på det nya
Chile-baserade teleskopet APEX som Onsala Rymdobservatorium deltar i tillsammans med Max Planck
Institutet för radioastronomi och European Southern

Samarbetet med Tokyo Institute of Technology har

Observatory. Ett liknande exempel är utvecklingen av

vidgats och ingår numera i det världsomspännande

teknik för atmosfärisk fjärranalys av vulkanisk aktivitet

studentutbytesprogrammet World Wide. Samtidigt

som drivs inom EU-projektet DORSIVA (Development

har ett utbyte med University of Tokyo inletts genom

of Optical Remote Sensing Instruments for Volcano-

AGS. Avtal har under året också skrivits med Kyoto

logical Applications) och ett Sida-projekt, NADIMCA

University.

(Natural Disaster Mitigation in Central America).

Utbytesstudent
inom UNITECH
År 2001 valdes Chalmers som första nordiska universitet in i UNITECH International Association,
som är en sammanslutning av internationella företag och framstående tekniska universitet i Europa.
Vad det har givit frågar vi V-teknologen Henrik
Sunnefeldt, som nu är utbytesstudent inom
UNITECH-samarbetet och läser fjärde året utom-

lands. ”Det är otroligt intressant och en utmaning”,
svarar han. ”Inte enbart att få vara deltagare i detta
nätverk av universitet, företag och studenter, utan
även att få representera Chalmers i det. Efter att ha
skickat in min ansökan, intervjuades jag av personal både från Chalmers och från SKF, som är med
och sponsrar programmet”, säger Henrik, som blev
uttagen och nu läser masterprogrammet Management of Technology vid universitetet i Delft,
Holland. Han berättar vidare: ”En grundsten i
UNITECH är kulturellt utbyte, dvs att träffa nya

tycker jag klarar mig bra”, svarar Henrik och fort-

människor från alla möjliga länder för samarbete

sätter: ”Jag kan konstatera att det jag lärt mig på

och utbyte av erfarenheter. Vi är elva UNITECH-

Chalmers står sig bra i jämförelse med de övriga,

studenter från Spanien, England, Frankrike,

liksom det sätt att tänka som jag tillägnat mig där.

Schweiz, Italien och Sverige som bor i ett eget hus

Jag upplever själv att jag ligger bra till i gruppen.”

och som får lära av varandra och dra nytta av var-

Är det dyrt att studera utomlands? ”Även här

andras bakgrund och värderingar. Två av dessa är

tycker jag att jag är lyckligt lottad. Vi får alla sti-

tjejer och jag är övertygad om att denna blandning

pendium från UNITECH på 300 euro i månaden

är viktig. I en grupp, där både tjejer och killar ingår,

(knappt 3000 kr), men jag får dessutom extra peng-

blir det en bättre stämning”.

ar för utlandsstudier från CSN. Mina kamrater från

Är det något särskilt hos de andra som du lagt

Italien och Spanien bor i vanliga fall hemma, så där

märke till? ”Studenterna från Ecole Polytechnique

är det deras föräldrar som får se till att de har så de

i Paris är helt otroligt duktiga på matte – ofattbart

klarar sig ekonomiskt”.

duktiga alltså. Spanjorerna äter inte middag förrän

Hur vill du sammanfatta dina erfarenheter hittills?

klockan tio på kvällen och jag har tagit efter mina

Utan tvekan svarar Henrik: ”Att Chalmers satsar

utländska kamraters vana att inte ta av mig skorna

på UNITECH är helt rätt. Europa integreras mer

när jag kliver inomhus. Något man också slås av i

och mer. Då behövs studier utomlands och lärdo-

Holland är att alla cyklar. Allt verkar planerat för

mar om kulturella skillnader och värderingar. I min

cykeltrafik”, säger Henrik.

klass är vi bara tio studenter, så vi får god interak-

Skiljer sig utbildningen mycket från Chalmers?

tion med lärarna och blir ett ’tight’ gäng. Studierna

”Jag läser ämnen som ekonomi, marknadsföring av

är dock omfattande så det blir inte så mycket fritid

high-tech-produkter, HR, affärslogistik och hur man

över. Sedan är det klart att jag saknar flickvän,

leder ett företag i förändring – allt inriktat mot

familj, vänner och mammas chokladtårta där hem-

teknologi och innovation. Som lärare har vi även

ma, men totalt överväger fördelarna kraftigt. Jag

folk från näringslivet, bl a ett styrelseproffs från

kan varmt rekommendera UNITECH med tillhö-

Holland. Studietempot är högre än hemma, men jag

rande upplevelser !”
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Professorer ärade av IEEE
Professorerna Bo Egardt och
Mats Viberg har utsetts till
”fellow” i Institute of
Electrical and Electronics
Engineers, IEEE . De är båda
verksamma på Institutionen
för signaler och system.
IEEE är en ansedd teknisk

internationell sammanslutning med mer än 377 000
medlemmar i 150 länder.
Varje år utser styrelsen ett
antal personer som utfört
utomordentliga prestationer
inom något av IEEE :s
områden till ”fellows”.
Bo Egardt får utmärkelsen
för sitt bidrag till stabilitet av
så kallad adaptiva regulatorer, som återfinns inom
reglerteknikens område. Efter
att ha varit Chalmers prorektor mellan 1999-2002 har
Bo Egardt nyligen återgått till
att syssla enbart med sin
forskning.
— Det känns naturligtvis
som en extra kick att få
denna utmärkelse nu när jag
ska tillbaka till min tjänst
som professor och satsa för
fullt. Man kan se det som ett
fint erkännande för både mitt
teoretiska vetenskapliga
arbete och det jag gjorde
inom industrin innan jag
kom till Chalmers. Jag är
mycket stolt, och naturligtvis
är det extra roligt att Mats
Viberg blir utsedd samtidigt,
säger Bo Egardt.
Mats Viberg utses för sina
insatser inom statistisk
signalbehandlig och arraysignalbehandling. Hans
forsknings huvudsakliga
tillämpningsområde finns
inom grundforskning och
anknyter till både radar- och
telekommunikation.

Totalt 38 lärare/forskare från olika delar av världen

grammen. Sådana projekt pågår vanligtvis i tre år och

har vistats vid Chalmers under längre tid än tre måna-

har vanligen ca 7 partners från ca 4 länder. I 70 % av

der, vilket är ungefär detsamma som föregående år.

de 98 projekten finns nu 396 företag som partners.

Endast 18 chalmerslärare har vistats vid utländska

Av företagen är 92 % icke-svenska, vilket medför att

universitet under längre tid än tre månader.

Chalmers får en bra exponering i den europeiska

Vår erfarenhet är att tre månader är en lång period att

industrimiljön. Chalmers har störst deltagande i mate-

vara borta, och att ett stort antal forskare anser att

rial-/industriprogrammet Sustainable growth med 42

redan ett utbyte på några veckor eller någon månad

projekt. Deltagandet i de övriga tematiska program-

är mycket givande. Till detta kommer personliga

men är: 21 i Information Society Technologies; 16 i

kontakter vid ett stort antal internationella veten-

Energy, Environment and Sustainable Development

skapliga konferenser, eller som opponenter vid dispu-

samt 7 projekt i Quality of Life.

tationer, som sakkunniga vid tjänstetillsättningar eller

Intäkterna under 2002 för alla EU-projekt var sam-

som experter vid utvärderingar.

mantaget 50 mkr, vilket är 39 % mer än 2001. Överfasningen mellan 4RP och 5RP är helt avslutad, och
projektmässigt befinner vi oss i en aktiv period av 5RP

Europaprogram
Under 2002 deltog Chalmers i totalt 138 EU-projekt,
vilket är något mer än året innan. Huvuddelen av
dessa, 131 stycken, är forskningsprojekt och majorite-

med dess jämförelsevis större volym per projekt.
Under året startade 35 nya projekt i 5RP i vilka Chalmers är partner.

ten (111) avser det fyraåriga Femte ramprogrammet

Man kan nu summera hela utfallet av Chalmers delta-

(5RP; 1999-2002). Sex projekt var finansierade inom

gande i det nyligen stängda 5RP (de sista beviljade

4RP. Chalmers deltar även inom andra program som

5RP-projekten startar dock i början av 2003). Det

exempelvis ECSC (European Coal and Steel Communi-

sammanlagda kontraktsvärdet är 24 miljoner euro

ties). Chalmers är koordinator i nio av de projekt som

(ca 216 mkr) för Chalmers deltagande i 125 projekt,

pågick under 2002. Av dessa ligger åtta inom 5RP.

varav 11 koordineras av Chalmers. Motsvarande vo-

De 131 forskningsprojekten innebär en 6 %-ig ökning
sedan föregående år. Den största gruppen, 98 projekt,
är ”industriinriktade” projekt inom de tematiska pro-

lym i 4RP var 15,6 miljoner euro (ca 140 mkr) för 128
projekt varav 10 koordinerades av Chalmers.
Chalmers deltar i färre projekt i 5RP jämfört med 4RP.
I gengäld är arbetsinsatsen per projekt betydligt
större, och intäkterna har ökat betydligt jämfört med
föregående år. Chalmers volym i EU:s forskningsprogram innebär att vi har en god svensk position.

EU-projekt vid Chalmers 2002 (2001)
Intäkter från EU-kommissionen
Industriinriktad forskning
9 program, t ex Brite/EuRam, Growth, IST, EESD

98

(94)

Forskarrörlighet TMR, IHP, INTAS

33

(30)

Tekniköverföring INNOVATION, TEMPUS

3

(3)

Studerandeutbyte, utveckling av utbildning,
SOKRATES, LEONARDO

4

(6)

Totalt
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Många universitet har sett en nedgång i sin andel av
Antal projekt

beviljade 5RP-projekt. Chalmers har hävdat sig någorlunda väl och har hittills samma andel (35 %) i 5RP
som under motsvarande period i 4RP. Genomsnittet
för hela Europa ligger på ca 25 % beviljade projekt.
Det nya fyraåriga Sjätte ramprogrammet, 6RP (2003-

138 (133)

2006) startade i december 2002. ❖

Människor
och kompetens

Personal, kvalitet
och utveckling

Den 31 december 2002 uppgick antalet anställda på

Avveckling

Chalmers till 2 573 personer, vilket motsvarar 2 478

Under februari månad lades ett varsel till länsarbets-

omräknat till heltidstjänster. Därav hade Chalmers

nämnden om arbetsbrist omfattande 23 tjänster.

Lindholmen 198 anställda eller 194 omräknat till

Efter förhandlingar med de fackliga organisationer-

heltidstjänster. Därtill kommer dotterbolaget Chal-

na har resultatet blivit att åtta personer har sagts

mersfastigheter med 18 anställda och Chalmers Stif-

upp på grund av arbetsbrist, tre personer fick avtals-

telse med 4 anställda. Jämfört med år 2001 har anta-

pension, sex personer har omplacerats till nya tjäns-

let tjänster ökat med 33 (främst professorer, docenter

ter och tre tjänster dras in när ordinarie befattnings-

och doktorander).

innehavare går i ålderspension (2003-2005). Två

Fördelningen mellan undervisande/forskande perso-

sekreterare fick stanna kvar på grund av nyanmälda

nal och teknisk/administrativ personal har förändrats

föräldraledigheter och tre lönebidragsanställda

något, då det har skett en minskning av administrativ

behandlas i särskild ordning. Härutöver har uppgö-

personal med 15 heltidstjänster. Undervisande/fors-

relse träffats med ytterligare två personer om av-

kande personal utgör 65 % av alla anställda.

gång från anställning och två personer om avgång

Andelen kvinnor är 32 % av det totala antalet anställ-

med avtalspension.

da, vilket i stort sett är lika med föregående år. En viss
ökning av antalet kvinnor har skett bland doktoran-

Jämställdhet

der och universitetslektorer.

En jämställdhetskartläggning av löner enligt jämställdhetslagen genomfördes under 2002 efter

Personalplanering
Efter en central förhandlingslösning i 2001 års löneavtal, har för 2001 och 2002 avsatts medel till s k
trygghetsskapande åtgärder. För Chalmers del handlar det om ca 11 mkr. Arbetsgivarsidan och de lokala
fackliga ordförandena på Chalmers har bildat en
partssammansatt grupp som under 2003 har för
avsikt att använda dessa medel till bl a kompetensutveckling för befintlig personal, så att kompetensväxling kan ske och sysselsättning därigenom tryggas. Under 2002 har gruppen, med Sektionen för
maskinteknik (M) som pilotfall, arbetat med att

lönerevision 2001. Den visar att löneskillnaderna
mellan kvinnor och män på Chalmers inom samma
befattningstitlar och befattningsgrupper inte är stor,
men att kvinnor och män är ganska strikt uppdelade
i olika befattningsstrukturer. Män är forskare och
lärare och ju högre befattningstitlar desto fler män
och därmed högre lön. Kvinnor är administratörer
och de män som finns inom dessa grupper är i
högre utsträckning chefer än kvinnorna. Före lönerevision 2001 var kvinnornas lön i en medianjämförelse 87,9 % av männens. Efter lönerevisionen ökade
andelen till 89,4 %.

genomföra enhetlig personalplanering på Chalmers.

Som en fortsättning på tidigare analys av jämställd-

Personalplaneringen bygger främst på strukturerade

heten på Chalmers, ”Tänkande och strategier”, har

medarbetarsamtal som i förening med strategierna

2002 huvudsakligen ägnats åt utbildning om och

för framtiden ska utgöra bas för rekryterings-, kompe-

kartläggning av sexuella trakasserier. Utbild-

tensutvecklings- och avvecklingsplaner.

ningarna har riktats till strategiskt utvalda grupper
som högskolestyrelsen, högskolans ledningsgrupp,
sektionsledningar och samverkansgrupper. Dess-

Rekrytering

utom har kårstyrelsen och teknologföreningar fått

På grund av Chalmers ekonomiska läge har det fr o m

del av utbildningar. En enkät om sexuella trakass-

augusti 2002 rått anställningsstopp för administrativ

erier skickades ut till studenterna på senvåren med

och teknisk personal. Visstidsanställningar har gjorts

en påminnelse under första veckan på hösttermi-

för att täcka föräldraledigheter och sjukfrånvaro, men

nen. Under hösten har sektionerna planerat för

ingen tillsvidareanställning har skett.

åtgärder baserade på enkätresultaten. Resultaten

Restriktivitet har också tillämpats vad gäller nyrekry-

kommer att redovisas efter årsskiftet. Högskole-

tering av doktorander, forskarassistenter och tillsvida-

styrelsen har initierat ett arbete om mätbara mål för

reanställda forskare och lärare. Det är i allmänhet

jämställdheten på Chalmers. En arbetsgrupp med

dekanus på respektive sektion som fattar beslut om

rektor som ordförande har under senhösten tagit

anställning inom dessa personalkategorier.

sig an uppgiften.
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Tankar
om det otänkbara
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Att Kaija Matikainen stammar från vårt östra grannland skvallrar

hon jobbet. Den nya tjänsten innebar att hon blev kemikalieansva-

hennes namn om. Som ung utbildade hon sig på laborantskola i

rig. ”Det här har inneburit ett lyft för mig och att jag nu kan använ-

Finland och sommarjobbade i Sverige, där lönerna var höga i

da hela min bredd. Jag har fått gå en kurs i renrumsteknik som har

jämförelse med hemlandet. Hon hade tänkt jobba ett år i Sverige

gett mycket nytt i hela mitt tänkande. Jag upplever att jag fick ett

för att sedan ge sig ut och se världen. Nu, ett kvarts sekel senare är

väldigt bra mottagande på MC 2, vilket gjort att jag fort har kommit

hon fortfarande kvar på Chalmers. Fast det kunde ha slutat förra

in i det nya gänget. Det är ju också roligt att jobba i så moderna

året. För trots att Kaija varit laboratorieassistent på Kemi i 24 år

och fräscha lokaler som MC 2 har”, berättar Kaija. ”Det nya jobbet

drabbades hon av det otänkbara: Hennes tjänst som laboratorie-

är rörligare än det gamla och leder till mycket kontakter, vilket är

assistent drogs in p g a arbetsbrist. ”Det är klart att jag hade upp-

roligt. Jag ser även stora utvecklingsmöjligheter och att komma in

levt att uppdragsmassan där jag jobbade blev allt mindre. Under

på något forskningsområde och få ta ett större ansvar. Det här har

flera år återbesattes inte tjänster när kollegor gick i pension, men

givit mig en ny tro på framtiden”.

att vi skulle drabbas av omplacering p g a arbetsbrist, det hade jag

Kaija är också engagerad i friskvården på Chalmers. Sedan mer

aldrig trott”, säger hon och fortsätter: ”Turbulensen på Kemi ska-

än tio år leder hon olika gymnastik- och styrketräningsgrupper.

pade stor oro hos personalen och mycket diskussioner. Efter det

Vi tränar en timme i samband med lunchen och jag brukar leda

att jag fick övertalighetsbeskedet och haft samtal med dekanus

sådana grupper ungefär tre gånger i veckan. Det är en mycket

hade jag många frågor i huvudet. Vad händer nu? Vem gör något?

angelägen aktivitet”, säger hon med eftertryck och beklagar att

Hur lång tid tar det? Först fick jag inga besked. Det var nog värst,

Chalmers pressade ekonomi lett till beslut om minskade anslag till

att vara ensam med hela sin oro och ingen som hörde av sig.

friskvården för år 2003. ”I diskussionerna om det eventuella jobbet

Då blir man lätt både besviken och arg. Jag insåg att jag var

på V-sektionen var det faktiskt tal om jag skulle kunna få ägna mig

tvungen att vara aktiv själv.”

åt friskvård 20 % av tiden. Om man kan prata om någon nackdel

Ett tag såg det ut som Kaija skulle kunna få ett nytt jobb på V-

med mitt nya jobb, så är det väl i så fall att friskvårdsaktiviteten

sektionen enligt de turordningsregler som gäller. Men så en dag,

inte alls ingår i tjänsten. Men jag tycker träningen är så angelägen

mer av en slump, dök en fantastisk chans upp som hon grep direkt.

och så rolig att jag gärna ägnar mig åt det ändå”. Skulle du kunna

En laboratorietjänst blev ledig på Mikroteknologicentrum MC 2

tänka dig att byta tillbaka till ditt gamla jobb? ”Otänkbart, även

och eftersom Kaija med sin kompetens hade företräde erbjöds

om jag saknar mina gamla arbetskamrater”, svarar Kaija.

Ledarutveckling

Med ledningsuppdraget på institutionsnivå som underlag har

För att öka kvaliteten i ledningsprocessen har utveck-

under året aktiviteter med fokus på olika ledningsfrågor anordnats,

lingsprogram med fokus på grupper kring rektor, deka-

t ex program kring konflikthantering, kommunikation och påver-

nus och prefekter påbörjats eller genomförts under

kan samt handledning.

året. Programmens syfte är att göra det möjligt för

För att stödja unga forskare i steget från färdig doktorand till forsk-

deltagarna att dels bekanta sig med och utveckla

ningsledare har ännu ett projektledningsprogram för akademiker

strategiska processer i en akademisk miljö dels att

(PAK4) samt nätverksträffar för tidigare deltagare genomförts.

träna teambyggande och personliga ledningsdimensioner.

Kvalitetsarbete

Sektionen för väg- och vattenbyggnad (V) har genom-

Under 2002 har Chalmers kvalitetsarbete utvärderats inom

fört ett ledarutvecklingsprogram med den strategiska

ramen för högskoleverkets bedömningar och av bedömar-

processen som lärprojekt. Ett motsvarande program

gruppen beskrivits på följande sätt: ”… kvalitetsarbetet vid

har påbörjats på Sektion för elektroteknik (E). Flera

Chalmers har utvecklats på ett mycket positivt sätt och framstår

sektioner har kopplat ledarutvecklingsinsatser till

som väl genomtänkt och systematiskt genomfört … särskilt

pågående arbete i ledningsgruppen. I och med bildan-

föredömligt är också arbetet med att utveckla nya uppfölj-

det av större institutioner har institutionernas led-

ningsmetoder. Resultaten av detta arbete kan komma många

ningsgrupper också införlivats i utvecklingsarbetet.

lärosäten till godo.” Bedömargruppen råder Chalmers till fort-

Som ett led i att träna nästa generations ledare har

satt utveckling av samarbetet med Göteborgs universitet, till

ledningen vid flera sektioner identifierat yngre forsk-

fortsatt utveckling av systematisk forskningsuppföljning, att

ningsledare, som fått i uppdrag att handleda lednings-

fokusera de egna utvärderingarna, att utveckla uppföljnings-

gruppen i en för sektionen viktig strategisk fråga.

metoder för kontakterna med det omgivande samhället, samt

Exempel är att blicka in i framtiden för att identifiera

att utveckla de kvalitativa aspekterna av jämställdhetsarbetet.

och utvärdera hot och möjligheter (sektion M), att öka

I projektet ”effektivare stödprocesser” har betalningsrutiner,

kvaliteten i den strategiska dialogen (sektion E) och att

kompetensförsörjning, studieadministration och redovisnings-

öka kvaliteten i ledningsprocessen vid bildandet av

system analyserats. Projektets syfte är att kartlägga arbets-

nya institutioner (sektion V). Grupperna yngre forskare

gången och identifiera brister, dubbelarbete och överflödiga

har sedan arbetat med uppdragen som lärprojekt

moment, så att de resurser som avsätts till stöd kommer verk-

inom ramen för sitt ledarutvecklingsprogram.

samheten till bästa nytta. ❖

1998

Personalförändringar

Personalens åldersfördelning

Totalt (Antal kvinnor)

Antal

1999

2000

2001

2002

100

50

Kvinnor

0

Män

50

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

156 (11)
Professorer
108 (5)
Bitr professorer

Docenter

Universitetslektorer

Forskarassistenter

58 (4)

49 (3)

Antal anställda (heltidsekvivalenter) fördelat
på personalkategorier,
år 1998 till 2002, samt
åldersfördelningen på
män och kvinnor för
resp personalkategorier
under år 2002.

120 (15)
96 (8)
108 (13)

91 (24)

Tekniklektorer

47 (3)

Universitetsadjunkter

29 (6)

Annan undervisande
& forskande personal

291 (39)

Teknisk personal

441 (127)

Adminstrativ
personal

398 (329)

107 (20)
107 (26)
54 (4)

37 (9)

263 (59)

427 (115)
424 (349)
734 (202)

Doktorander
656 (159)
Totalt antal anställda
(därav kvinnor)

162

2323 2482 2490 2445 2478
( 717 ) ( 770 ) ( 796 ) ( 794 ) (812)

491

812

1666

✽ 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.
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Nya professorer,
ny kunskap
Stefan Bengtsson, fasta tillståndets elektronik
Utnämnd 1 juli 2002.

Math Bollen, elkraftsystem
Utnämnd 1 december 2002.
Michael Edén, uthålligt samhällsbyggande
Utnämnd 1 januari 2002.
Lars-Erik Eriksson, kompressibel strömning
Utnämnd 1 september 2002.
Spartak Gevorgian, mikrovågsteknik
Utnämnd 1 juli 2002.
Sverker Hård, optisk fysik
Utnämnd 1 december 2002.
Olle Häggström, matematisk statistik
Utnämnd 1 juni 2002.
Reiner Hähnle, datalogi
Utnämnd 1 juli 2002.
Maureen McKelvey, innovationsekonomi
Utnämnd 1 februari 2002.
Olle Rutgersson, skeppsteknik
Utnämnd 1 januari 2002.

Stefan Bengtsso
Lembit Sihver, kärnkemi
Utnämnd 1 mars 2002.

Mer information om de nya professorerna
och deras ämnesområden finns på
www.chalmers.se/HyperText/NyaProf-S.html

Sverker H

ård

Reiner Hähnle
Olle Häggström
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Lembit Sihver
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Arkitektutbildningen i topp
Tidningen Moderna Tider har för fjärde året i rad
rankat högre utbildningar i Sverige. Undersökningen baserar sig på intervjuer med avgångsstudenter,
som tillfrågats om vad de tycker om kvaliteten på
lärare och litteratur, utbudet av kurser och specialinriktningar, möjligheterna att studera utomlands,
status på utbildningen och orten, tillgången på
läsplatser, datorsalar, bibliotek, studentbostäder m
m. Moderna Tiders rankning av landets arkitektutbildningar placerade Chalmers i topp.
Nedan ges exempel på två projekt som genomförts

Arkitektur

i de högre årskurserna under året:

Bohuslän i förändring
”Knutpunkt Sotenäs” är ett projekt som har behandlat aktuella frågeställningar kring boende och
levnadsvillkor i norra Bohuslän. Projektet har fokuserat på planerings- och gestaltningsprinciper för
en hållbar utveckling i små kustsamhällen, där
förändrade förutsättningar inom de traditionella
näringarna skapat problem. Att ur dessa problem
hitta lösningar och ta tillvara på möjligheterna att
skapa en attraktiv livsmiljö har varit en utmaning
för arkitektstudenterna under året. Projektet
genomfördes med offentliga presentationer och
utställningar samt workshops, seminarier och
studieresor med deltagande från kommuner, näringsliv och kulturarbetare. Sommarkursen ”Forma i
sten” gav studenterna möjlighet att arbeta med en
av Bohusläns resurser på ett konkret sätt. Kurserna
genomfördes i samarbete med EU-projektet Sten-

Dekanus Hans Lindgren

Arkitektstuderande Anna Erneholm i hårt arbete.
Foto Succie Gunnarsson.

Sektionens teman och
grupperingar:

akademin, vilket är en mötesplats för olika aktörer
som vill stärka förutsättningarna för en positiv
utveckling i norra Bohuslän och utveckla naturstenens möjligheter inom byggande och design.

Arkitekturens teori
och historia

Mänsklig och trygg vårdmiljö

Byggd miljö och
hållbar utveckling

Vårdbyggnad är ett av ämnena vid Sektionen för

Form och teknik

arkitektur. Under året har projektet ”Design for

Innovativ design

Change” bedrivits med målet att utforma en psyki-

Modern arkitektur
och boende

atriklinik. Uppgiften innebar att skapa en mänsklig

Rum och process

öppen vårdform som skett inom den psykiatriska

Stad och trafik

vården och som innebär att befintliga byggnader

och trygg miljö utifrån den förändring mot en mer

Stadsbyggnad

måste anpassas efter de nya förutsättningarna. De

Visualisering och
modellering

studenter som deltog i projektet fick möta patienter, vårdpersonal och landstingspolitiker. Litteratur-

Arkitektexamina 39

studier kompletterade med en tids boende i en

Forskarexamina

tom psykiatriavdelning gav goda insikter inför

Licentiatexamina 4
Doktorsexamina 5

arbetet med att utarbeta och presentera förslag till

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 28
Intäkter (mkr) 88
Antal anställda 106

nya byggnader på Akademiska sjukhusets område
Idéskiss ”Att bryta cirklar”, ett förslag till
nytt Psykiatrins hus av Viveka Nordh,
Anna Maria Persson, Susanne Ringius
och Elke Schroeter.

intill Uppsala slott. Uppgiften innebar också att ta
hänsyn till befintliga, äldre byggnader och den
historiska miljön. Tre av studenterna arbetar vidare
med projektet som examensarbete med avsikt att
förslagen ska komma att förverkligas. ❖
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Data- och
informationsteknik
Invigning
Institutionerna för datavetenskap och datorteknik har
förenats i en ny sektion på Chalmers, Data- och informationsteknik (förkortat D& IT ). Verksamheten bedrivs
i samverkan med Göteborgs universitet, där Data- och
informationsteknik också utgör en ny institution vid
Naturvetenskapliga fakulteten.
Nyligen bildades en paraplyorganisation för IT-verksamheten inom Chalmers och Göteborgs universitet –
IT -universitetet – där de två institutionerna för närva-

rande står för merparten av verksamheten. Informa-

– Sannolikhetsanalys av system görs för att ge
garantier för prestanda. Ett arbete med att
systematisera verktyg och tekniker har godkänts för
publicering i det ansedda Springer-förlagets serie
”Algorithms and Combinatorics”.
– Optimering är ett starkt område där forskning sker i
samarbete med det Göteborgs-baserade företaget
Carmen Systems, som är världsledande inom
resursoptimering för flygbolag. Pågående arbete
syftar bland annat till att kombinera mer traditionell
villkorsprogrammering och mer traditionella
optimeringsmetoder.

Dekanus Jan Smith
Sektionens institutioner:
Datavetenskap
Datorteknik

Civilingenjörsexamina
Datateknik 59
Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina 17 (2)
Doktorsexamina 5 (0)
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 76
Beviljade patent 4
Underhållna patent 6
Intäkter (mkr) 153 (15)
Antal anställda 170 (9)

tionstekniken har placerat datavetenskap och datorteknik i centrum av utvecklingen inom snart sagt
varje område av vetenskap, teknik och samhälle.
Institutionerna för datavetenskap och datorteknik på
Chalmers och Göteborgs universitet är bland de
absolut starkaste i Sverige. Då forskningen och undervisningen griper in i varandra finns det mycket att
vinna på att bilda en ny sektion. En gemensam sektion ökar möjligheterna till ett starkt och positivt
inflytande på IT -området i Västsverige.
På Data- och informationsteknik arbetar ca 170 personer, varav över 50 disputerade lärare och forskare och
drygt 70 doktorander. Resterande är teknisk och
administrativ personal. Dessutom finns ett antal
industridoktorander.

Algoritmer inom informationsteknologin
Algoritmer är nyckeln för att möjliggöra och sprida
informationsteknologin inom flera strategiska områden i framtiden. Arbetet vid Algoritmgruppen bidrar
till detta mål genom såväl grundforskning som tilläm-

Datografik i realtid

pad forskning inom följande områden:

Att generera bilder av fotokvalitet av tredimensionel-

– Inom bioinformatik, som är ett nytt växande
område vid Chalmers och Göteborgs universitet,
har resultat erhållits beträffande rekonstruktionsproblem inom kartläggning av DNA och genetisk
länkanalys. Andra pågående projekt behandlar
algoritmer för att bestämma sekundär RNA-struktur,
dels för fylogenetisk (läran om arters genetiska
släktskap och historia) analys vid s k horisontell
genöverföring (att gener kan ”hoppa” mellan olika
organismer och arter), dels för modellering av
signalvägar i celler.

la modeller i minst 20 bilder/sekund med hjälp av en

– Distribuerade och s k on-line-algoritmer är kritiska i
mobila system och realtidssystem. Grundläggande
resultat har bl a uppnåtts kring nätverksprotokoll
relaterade till Smart Dust och Blue Tooth. Resultaten
har redan börjat inarbetas i det EU-finansierade
EYES-projektet, som behandlar energieffektiva
sensornätverk.

De mjuka skuggorna från
@-et är genererade med
den nya algoritmen.

dator, har länge varit ett av de stora målen inom
datorgrafikforskningen. Gruppen för datorgrafik har
bland annat utvecklat en ny algoritm för att generera
så kallade mjuka skuggor, vilka uppkommer på grund
av att ljuskällor har en area eller en volym. Således blir
”skuggkanten” en mjuk övergång från ”ingen skugga”
till ”full skugga”. Den nya tekniken är den första i
världen som når mycket hög prestanda och som
dessutom ser fysikaliskt korrekt ut. Forskargruppen
samarbetar även med Ericsson Mobile Platforms där
målet är att med så små medel som möjligt generera
bilder i realtid med hög kvalitet. En hög bildkvalitet är
nödvändig eftersom mobila displayer är små och
användarna ofta håller dem väldigt nära sig. Detta
område är hittills outforskat och ställer mycket höga
krav på lösningarnas utförande. ❖
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Strålning från mobiltelefoner
Professor Kildal och hans antenngrupp
har utvecklat en ny metod för att mäta
strålning från mobiltelefoner och prestanda för deras antenner. Den nya
mätmetoden ger underlag för att
förbättra antennkonstruktionen hos
mobiltelefoner. Ett fantomhuvud simulerar en verklig användare och mätningarna görs i en modväxlarkammare,
som kan simulera s k flervägsinterferensomgivning av samma typ som
finns inomhus och i stadsmiljö. Mätresultat från några telefonmodeller visar
att upp till 90% av strålningseffekten

Elektroteknik

bör ur rent teknisk synvinkel vara så låg
som möjligt för att optimera telefonens prestanda och batteriets livslängd.

Förbättrade kiselkretsar

Gasemissioner från vulkaner

Dekanus Holger Broman

Utvecklingen inom elektroniken har varit otroligt

Omkring 500 miljoner människor lever under latent

Sektionens institutioner
och avdelningar:

snabb och har lett till mindre och tätare packade

hot från aktiva och vilande vulkaner. Att kunna förut-

Elektromagnetik
Antenngruppen

komponenter med ständigt ökade prestanda.

säga vulkanutbrott är därför av stort intresse. De

Dagens elektronik är baserad på grundmaterialet

metoder som för närvarande används för att övervaka

kisel. Man vet idag att fysikaliska lagar sätter en gräns

vulkaner är främst seismologi, geodesi, temperatur-

för hur mycket man kan krympa dimensionerna, men

mätningar och mätning av kemiska förändringar av

Informationsteori
Fusion icke linjära
vågfenomen

än finns mycket att göra inom den kiselbaserade

vatten i vulkanens närhet. Gasmätningar ger också

forskningen.

värdefull information om vulkanens status, men an-

Transportteori
Elteknik

På Chalmers arbetar en forskargrupp under professor

vänds idag sparsamt, främst på grund av riskerna vid

Stefan Bengtsson med att anpassa egenskaperna hos

provtagning (manuella metoder).

Elkraftsystem
Elmaskinteknik

kisel och få det att samverka med andra material.

Sedan två år tillbaka arbetar docent Bo Galle och hans

Gruppen konstruerar och provar ut kiselstrukturer

optiska fjärranalysgrupp vid Institutionen för radio-

Högspänningsteknik
Kraftelektronik

som tillåter funktionella molekylära element (t ex

och rymdvetenskap med att utveckla metoder för att

Mikroelektronik
Fasta tillståndets elektronik

nanokristaller och enskilda molekyler) att kombineras

på avstånd och i realtid kunna mäta emissionen och

direkt med befintlig kiselteknik för att åstadkomma

sammansättningen av de gaser som avges från vulka-

Fotonik
Mikrovågselektronik

kretsar med förbättrade prestanda. Det kan t ex vara

ner. Metoderna har hittills framgångsrikt testats på

att utnyttja ledningsförmågan hos speciella moleky-

13 vulkaner i Italien, Afrika, Västindien och Central-

Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system

ler för att bygga mer kompakta datorminnen. Forsk-

amerika. Hösten 2002 startades ett av Chalmers koor-

Beräkningsgruppen
Bioeffektgruppen

Digitala bildsystem och
bildanalys
Kommunikationssystem

ningen bedrivs inom projektet SANAME, som ingår i

dinerat EU-projekt, DORSIVA (Development of Optical

IST-programmet inom EUs 5:e ramprogram och stöds

Remote Sensing Instruments for Volcanological Appli-

även av Vetenskapsrådet.

cations), avsett att i ett europeiskt samarbete vidare-

Kretskonstruktion
Medicinsk elektronik

utveckla metoderna. Gruppen deltar också i det nyli-

Reglerteknik
Signalbehandling

ter Mitigation in Central America), som syftar till att

gen startade Sida-projektet NADIMCA (Natural Disasinföra metoderna i övervakningen av vulkaner i
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador och Guatemala. ❖

Civilingenjörsexamina
Elektroteknik 112
Forskarexamina
Licentiatexamina 40
Doktorsexamina 14
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 354
Beviljade patent 13
Underhållna patent 13
Intäkter (mkr) 284
Antal anställda 306
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absorberas av huvudet. Denna förlust

Exempel på integrerad mikroteknik: Tvärsnitt av MOSstruktur med ett isolerande nanogap ämnad för kontaktering av molekyler eller andra nano-objekt. Framtagen
av Chalmers, bild: University of Cambridge, England.

Fysik och teknisk fysik
Astronomi och astrofysik
I februari 2001 sändes satelliten Odin upp i rymden.
Odinprojektet är ett samarbete mellan forskare och

Dekanus Mats Jonson

rymdstyrelser i Sverige, Finland, Frankrike och Kanada.

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner och
avdelningar:

Forskare vid Avdelningen för astronomi och astrofysik, vid det nybildade Centrum för astrofysik och

Astronomi och astrofysik

rymdvetenskap vid Chalmers, arbetar nu med in-

Experimentell fysik
Atomfysik

trängande analys av nya spännande data från Odin.
Bland annat görs observationer av molekylerna H2O

Fasta tillståndets fysik
Kond. materiens
elektronstruktur

och O2 i kometer och interstellära gasmoln. Detta
arbete leds av Odins Astronomy Mission Scientist,

Materialfysik
Mikroskopi och mikroanalys

professor Åke Hjalmarson. Intressanta resultat från
observationer av vattenånga vid signalfrekvensen

Miljöfysik
Molekylfysik

557 GHz (våglängden 0,5 mm) visas i figur nedan.
Samtidigt har känsliga sökningar efter syrgas vid

Subatomär fysik
Fysisk resursteori

119 GHz (våglängden 2,5 mm) genomförts. Det upp-

Mikroelektronik och
nanovetenskap
Experimentell mesoskopisk
fysik

seendeväckande är att ingen syrgasdetektion har
kunnat göras. De mycket låga koncentrationsgränserna som uppnåtts jämfört med H2 (mindre än

Fysikalisk elektronik och
fotonik
SIMS-laboratoriet

10 –7) kan inte förstås med dagens kemiska modeller,
som förutsäger hundra till tusen gånger så höga
koncentrationer (10 –5-10 –4).

Nytt satsningsområde
En nysatsning vid sektionen sker inom forskningsområdet bioavbildning (bioimaging), som är ett av
fyra nyckelområden i Chalmers biosatsning.
Forskningsområdet är relativt nytt. Det har expanderat kraftigt de senaste tio åren och har starkt bidragit
till den snabba utvecklingen inom t ex funktionell
genomforskning, som handlar om att identifiera
gener i arvsmassan och bestämma deras funktion.
Finansiellt stöd på 6 mkr från Swegene används för
att bygga upp användarfaciliteten ”Center for Biophysical Imaging”. Målsättningen med projektet är att
utveckla nya mikroskopiska metoder som kan användas för banbrytande forskning inom livsvetenskaperna. Centret kommer bl a att innehålla optiska system

Tillämp. fasta tillståndets
fysik
Tillämpad halvledarfysik –
MBE
Tillämpad kvantfysik
Reaktorfysik
Teoretisk fysik o mekanik
Elementarpartikelfysik
Fasta tillståndets teori
Matematisk fysik
Tillämpad fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens
fysik
Kondenserade materiens
teori
Material- och ytteori
Ytfysik
Civilingenjörsexamina
Teknisk fysik 65

för s k konfokalmikroskopi och multifotonmikroskopi.
Systemen utrustas med optiska pincetter och laser-

Forskarexamina (varav GU)

skalpeller, vilka kan användas till att manipulera de

Licentiatexamina 26 (11)
Doktorsexamina 32 (5)

organismer som studeras, t ex celler och bakterier.
Slutligen kommer ett system för detektion av enstaka

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 504

molekyler att konstrueras. Vid centret skall externa
forskare erbjudas möjligheter till forskningssamOdinobservationer av H2O. Längst ner visas gas
som kastas ut från en nyfödd stjärna i Oriongasmolnet. Näst längst ner: En smal vattenångelinje
i det lugna Orionmolnet. I mitten ses en vattenlinje
från kometen C/2001 A2 (LINEAR). Näst längst upp
ses ett spektrum av vattenångesignaler observerat i
riktning mot Vintergatans centrum och högst upp
en hastighetsbred vattenlinje pga chockkemi.

arbeten och tillgång till avancerad utrustning.
(Swegene är ett forskningsprogram i sydvästra
Sverige där Chalmers, Göteborgs universitet, Lunds

Beviljade patent 5
Underhållna patent 4
Intäkter (mkr) 316 (68)
Antal anställda 377 (78)

universitet och Lunds tekniska högskola samarbetar.
Swegene stödjer den forskning som tar vid efter det
stora genomprojektet, där människans arvsmassa har
analyserats till minsta beståndsdel.) ❖
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I kursen ”Tillverkning av
läkemedel ex tempore”
för studenter i receptarieprogrammet förenas
gammal hantverkstradition med modern,
individanpassad läkemedelstillverkning.

Dekanus Jörgen Albertsson
Sektionens institutioner
och ämnesområden:
Kemi och biovetenskap

Kemi- och bioteknik
Nya grepp i undervisningen

Gruppens huvudsakliga uppgift är att forska och

De nya kursplanerna i årskurs 1 innehåller en helt ny

undervisa inom galenisk farmaci. Det behandlar

Livsmedelsvetenskap
Molekylär bioteknik

kemi- och biokemikurs (14 poäng) med starka kopp-

framställningen av bruksfärdiga läkemedel. Forsk-

lingar till matematikkurserna. Innehållsmässigt beto-

ningen är fokuserad på användningen av lipider som

Organisk kemi
Kemiteknik och
miljövetenskap

nar kursen det gemensamma som förenar alla kemi-

läkemedelsbärare. Lipider uppvisar intressanta struk-

ämnen, istället för att poängtera de allt mindre skarpa

turer i vattenlösning, t ex flytande kristaller och mik-

gränserna mellan oorganisk, organisk, fysikalisk och

roemulsioner, och dessa kan användas till att styra

analytisk kemi samt biokemi.

och/eller öka upptaget av aktiva substanser i krop-

Den kontinuerliga examinationen innehåller matema-

pen. Ett annat forskningsområde är ”kompositsystem”

tikmoment och inkluderar även uppsatsskrivning,

av lipider och polymerer med syfte att styra läkeme-

laborationsrapporter, muntliga förhör, webb-redovis-

delsfrisättning i mag-tarmkanalen.

Värmeteknik och maskinlära
Material- och ytkemi

ningar och självrättande tester på dator, vilket bred-

Kärnkemi
Oorganisk kemi

dar vägen fram till sluttentamen. Även lättsammare

Bestämning av proteinstrukturer
med polariserat ljus

inslag ingår, t ex den s k atomjakten. I projektarbetet

Polymerteknologi
Teknisk ytkemi

En metod har utvecklats som gör det möjligt att

”vardagsmolekyler” är teknologerna dessutom fria att

bestämma proteinstrukturer som inte kan studeras

välja sina egna problem.

med gängse metodik såsom röntgenkristallografi.

Ett annat nytt grepp är att låta en och samma lärare

En förutsättning är att molekylerna på något sätt går

Civilingenjörsexamina

följa en grupp elever under hela kursen, istället för att

att orientera, t ex i ett elektriskt fält eller i en ström-

Kemiteknik 109
Kemiteknik med fysik 27

låta var och en undervisa om sina specialområden.

mande vätska. Ett DNA-komplex med proteinet RecA

Detta är krävande, men också givande, och fordrar ett

har studerats (RecA är ett enzym som reparerar och

Bioteknik 19

helt annat samarbete mellan lärarna än i traditionella

byter ut gener). Genom att substituera olika ljus-

Forskarexamina
Licentiatexamina 38

kurser.

absorberande aminosyror i proteinet, och sedan med

Doktorsexamina 24
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 212

Farmaceutisk teknologi

Beviljade patent 13
Underhållna patent 24

av de nya farmaceutiska (receptarie- och apotekar-)

Intäkter (mkr) 241

finns vid Institutionen för material- och ytkemi och

Analytisk kemi
Fysikalisk kemi

Kemisk apparat- och
anläggningsteknik
Kemisk reaktionsteknik
Skogsindustriell kemiteknik
Kemisk miljövetenskap

Keramteknologi

Antal anställda 267

Farmaceutisk teknologi är ett nytt forsknings- och
undervisningsämne på Chalmers. Det har föranletts
programmen vid Göteborgs universitet. Gruppen
består av en professor, en forskarassistent och fyra
doktorander.
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polariserat ljus studera motsvarande mutanters komplex med DNA, har riktningsinformation tagits fram
som gjort det möjligt att bygga en tredimensionell
bild av proteinstrukturen. Metoden kan även användas på proteiner orienterade i membraner. ❖

Intelligenta säkerhetssystem
Den nybildade Institutionen för maskin- och fordonssystem har fyra forskningsområden inom säkerhetssystem för fordon och maskinsystem. Forskningen
fokuserar på avancerade ”intelligenta” system anpassade till människans förmågor och toleranser under
normala och kritiska betingelser och sker i samarbete
mellan ingenjörer, medicinare och beteendevetare
inom nationella och internationella konsortier. Under
året har uppbyggnaden av ett olycksanalyscentrum
påbörjats i samarbete med fordonsindustrin och
myndigheter. Det ska ta fram underlag för nya ”intelligenta” system, som kan förhindra olyckor och personskador. Institutionens resurser inkluderar körsimulator, experimentfordon, krocktestutrustning samt
datorutrustning för numeriska modeller och analyser.

Minskade koldioxidutsläpp
2001 inrättades det nya ämnesområdet Uthålliga
energisystem vid Institutionen för energiteknik som
ett led i Chalmers miljösatsning. Inom ramen för det
nya ämnet pågår forskning kring avskiljning och
lagring av koldioxid (koldioxidrening) vid storskalig
kraftproduktion. Baserad på kommersiella process-

Maskinteknik

data från ett befintligt koleldat kraftverk av senaste
generationen visar en processtudie, som nyligen
presenterades på en internationell konferens i Kyoto,
att det med känd och beprövad teknik är möjligt att
avskilja koldioxid till en kostnad (inklusive transport
och lagring av den avskilda koldioxiden) som är betydligt lägre än dagens svenska koldioxidskatt.
En kartläggning av Europas befintliga kraftverksstruktur görs för att kunna ställa upp scenarier över
framtida utvecklingsvägar med och utan inslag av

Fordonssimulator på rörelseplattform.

koldioxidrening. Det sker delvis i samarbete med MIT
och Tokyos universitet inom ramen för Chalmers

Dekanus Lennart Josefson

medverkan i Alliance for Global Sustainability, AGS.

Sektionens institutioner
och avdelning:

Ny metod för datorsimulering
Bilens form utvecklas idag genom vindtunneltester
och datorsimuleringar. Sinisa Krajnovic vid Institutionen för termo- och fluiddynamik har i samarbete med
Volvo Cars utvecklat en ny metod för datorberäkning
(s k Large-Eddy-simulering) av luftströmningen kring
bilar, där man beräknar de stora virvlarna och mo-

Elektronikproduktion
Energiteknik
Marin teknik
Maskin- och fordonssystem
Materialteknik
Produkt- och
produktionsutveckling
Teknisk mekanik
Termo- och fluiddynamik

dellerar de små. Den nya metoden ger en helt ny bild
av luftströmningen än vad dagens förenklade datormodeller visar och ger formgivarna nya verktyg för att

Civilingenjörsexamina
Maskinteknik 138

förbättra bilens prestanda och samtidigt skapa en

Automation & mekatronik 38

estetiskt lockande form. Nu kan man äntligen se de

Forskarexamina
Licentiatexamina 29

virvlar som orsakar sidokrafter på bilen även när det
inte finns några sidovindar. Man kan också förstå hur
den kringströmmande luften ger upphov till ljud, följa

Doktorsexamina 24
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 241

hur vatten och smuts förflyttar sig på bilens yta och
Large-Eddy-simulering av strömningen omkring en
buss. Tidsmedelvärderad strömning visas på högersidan
av bussen. På vänstersidan av bussen kan man se
virvlarna vid en tidpunkt som påverkar bussens
bränsleförbrukning, stabilitet och komfort.

lära mer om hur man skall utforma bilen för att mins-

Intäkter (mkr) 327

ka luftmotståndet. Dessutom kan den nyvunna kun-

Antal anställda 322

skapen bidra till att skapa bättre modeller för datorsimuleringar i industrin. ❖
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Dekanus Bo Berndtsson
Sektionens (CHALMERS/GU)
enheter:
Matematik
Matematisk statistik
Beräkningsmatematik
Civilingenjörsexamina
( Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram)

Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina 8 (1)
Doktorsexamina 9 (0)
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 79
Intäkter (mkr) 138 (36)
Antal anställda 190 (37)

Matematiska
vetenskaper

Wallenberg-pris för
kaos och symmetri

Interagerande partikelsystem
En av sektionens forskargrupper arbetar med att

Partiella differentialekvationer och
matematisk fysik

Vid Svenska Matematikersamfundets årsmöte i maj fick
de båda chalmersforskarna Pär
Kurlberg och Genkai Zhang ta
emot samfundets Wallenbergpris. Pär belönades för sitt
arbete inom talteori och
kvantkaos och Genkai Zhang
för sitt arbete om analys på
symmetriska områden.

tillämpa modern sannolikhetsteori på problem från

En forskargrupp bestående av professor Grigori

den statistiska mekanikens stora projekt: att över-

Rozenblioum och Michael Melgaard arbetar med

brygga klyftan mellan naturens mikroskopiska och

problem som handlar om spektralegenskaper hos

makroskopiska lagar. För olika typer av enkla model-

olika operatorer som kommer från kvantmekaniken.

ler för hur partiklar interagerar på lokal nivå har grup-

Intresset är huvudsakligen koncentrerat på operato-

pen demonstrerat fasövergångar och andra komplexa

rer med magnetfält. Sådana operatorer har ofta ovan-

fenomen på global nivå. Flera av de mest intressanta

liga spektrala egenskaper i jämförelse med vanliga s k

resultaten behandlar perkolationsmodeller och parti-

Schrödingeroperatorer, som endast har elektriska fält.

kelsystem som lever i ett hyperboliskt (krökt) rum

Gruppen har fått fram viktiga resultat för operatorer

istället för i det vanliga s k euklidiska rummet. Flera

med ett konstant magnetfält och studerar nu det så

nya fenomen uppträder i dessa mer exotiska rum.

kallade Aharonov-Bohm magnetfältet, som är särskilt

Gruppen har också uppnått en rad resultat om vilka

intressant eftersom det saknar klassiska (icke-kvant)

s k ergodteoretiska (långsiktiga) egenskaper som

anologer.

gäller för de olika partikelsystemen.

Schrödingers ekvation.

Gruppen arbetar även med andra problem inom
differentialekvationer och harmonisk analys i samarbete med forskarkollegor i det forna Sovjetunionen.
Som exempel kan nämnas:
Perkolation handlar om konnektivitetsegenskaper hos
oordnade material. Här visas realiseringar av en sådan
modell vid tre olika parametervärden: de två första
under och den tredje över det kritiska värdet, som avgör
om en oändlig sammanhängande komponent uppstår.

Forskargruppen jobbar över gränserna mellan de
båda institutionerna Matematik och Matematisk
statistik och de seniora forskarna är Olle Häggström,
Johan Jonasson och Jeff Steif. Gruppen har en hel del
samarbeten med matematiker och fysiker runtom i
Europa och i Förenta Staterna.

– Tillsammans med G. Tachchiian i St Petersburg har
Riesz-Bochner Lp-summabilitet bevisats för
spektrala utvecklingar gällande magnetiska
Schrödingeroperatorer.
– Tillsammans med en grupp matematiker från
Moskva (B. Sternin m fl) granskas differentialekvationer på singulära mångfalder med
användning och utveckling av metoder i ickekommutativ geometri för att generalisera AtiyahSingers indexformel.
– Tillsammans med M. Agranovich i Moskva sker ett
arbete med spektrala egenskaper gällande
randvärdesproblem för den s k Dirac-operatorn.
❖
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Miljövetenskap
”Lundby på gång”
organiserades av professor
Roland Scholz som tidigare
genomfört flera liknande
fallstudier. I stället för att ta in
ett fall i klassrummet och
applicera en metod för att få
det rätta svaret försöker man ta
sig an verkligheten i verkligheten med allt vad det innebär i
komplexitet. Det centrala är att
diskutera med aktörerna i
området och ta reda på vad de
ser som relevant för stadsdelens
utveckling. Resultatet blir inte
en enda lösning utan snarare
möjliga handlingsplaner för
olika framtidsscenarier.

En fallstudie om
mobilitet och hållbar stadsutveckling

Chalmersforskare på FN-toppmöte

Frågar man invånarna i göteborgsstadsdelen Lundby,

politiska ledare, akademiker, intresseorganisationer

så vill de ha fler affärer på de lokala torgen, färre bilar

och industrifolk från världens länder för att diskutera

och automatiserad kollektivtrafik. Dagens verklighet

och besluta om hur en hållbar utveckling ska uppnås.

ser annorlunda ut: Backaplans köpcentrum dominerar

Inför mötet fick bl a John Holmberg, Christian Azar

handeln i stadsdelen och Lundbyleden genomström-

och Sten Karlsson vid Fysisk resursteori i uppdrag av

mas av tusentals fordon varje dag. Hur gör man då för

miljövårdsberedningen att skriva en rapport om

att utveckla stadsdelen i den riktning invånarna öns-

sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljö-

kar? Genom Göteborgs Miljövetenskapliga centrums

påverkan. Deras forskning handlar om att ekonomisk

försorg genomfördes under våren 2002 en fallstudie-

tillväxt i de flesta fall medför att material- och energi-

kurs för att ta reda på det. Det centrala i studien har

användningen ökar, vilket leder till större belastning

varit diskussionen med aktörerna i området och att

på miljön. För att hejda den utvecklingen måste man

utifrån deras önskemål och syn på verkligheten göra

ta fram metoder som kopplar loss (decoupling) eko-

modellberäkningar som visar på olika möjligheter,

nomisk tillväxt från miljöpåverkan. Därför har forsk-

t ex hur olika transportlösningar påverkar trängsel,

ningen om sambanden mellan material-, ekonomi-

luftkvalitet och bullernivåer samt vilken miljöpåver-

och energisystem som bedrivs på Fysisk resursteori

kan olika typer av inköpsmöjligheter ger. Resultatet

fått allt större betydelse som underlag för politiska

har inte blivit en enda lösning utan flera möjliga

beslut och strategier. Rapporten väckte stort intresse

handlingsplaner för olika framtidsscenarier. Studien

och ledde till att chalmersforskarna blev inbjudna att

leddes av Roland Scholz, som innehade kungens

presentera den vid en session arrangerad av det

gästprofessur i miljövetenskap år 2001-2002, och

internationella vetenskapsrådet ICSU. Nu väntar upp-

utfördes av studenter och lärare från ett flertal institu-

följning i miljövårdsberedningen och riksdagen om

tioner vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Johannesburgmötets betydelse för forskningen och

Vid FN-toppmötet i Johannesburg 2002 träffades

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 108
doktorander 46
inom GMV vid
Göteborgs universitet
lärare och forskare 111
doktorander 51

politiken. ❖
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Dekanus Mats Johansson
Sektionens institutioner:
Arbetsorganisation
Industriell dynamik
Industriell
kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi
Innovationsteknik
Projektledning

Teknikens ekonomi
och organisation
Ny grundutbildning och
starkare industrisamarbete

Handelshögskolan i Göteborg. Den utåtriktade verk-

Den enskilt viktigaste uppgiften under året har varit

nen ska ta en alltmer aktiv roll när det gäller regional

att fortsätta utvecklingen av det nya civilingenjörs-

utveckling och som aktör i innovativa miljöer. Även

Civilingenjörsexamina

programmet i Industriell ekonomi, kallat IKON-pro-

industrisamarbetet har stärkts och duktiga praktiker

Industriell ekonomi 62

grammet, där de första studenterna nu går i årskurs

har nu formellt knutits till sektionen genom bildandet

Forskarexamina

två. Arbetet fokuserar nu på utvecklingen av nya

av en s k Associate Faculty.

Licentiatexamina 6
Doktorsexamina 5

avslutande masterprogram. Målet är att skapa ytterst

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 99

nationell miljö, både inom näringsliv och forskning.

Service management
Teknik och samhälle
Transportteknik

Intäkter (mkr) 117
Antal anställda 115

kompetenta civilingenjörer som kan agera i en inter-

samheten i allmänhet har fått ökat fokus och sektio-

Uppdragsutbildning för Volvo Logistics
Sektionen har under året tillsammans med Handels-

Också forskarutbildningen har utvecklats starkt, dels
genom ett nytt basblock inriktat på metod, dels genom ökat samarbete med andra universitet, bl a

högskolan vid Göteborgs universitet och Industrihögskolan vid Chalmers utvecklat uppdragsutbildningskursen ”Basic logistics and transport economics” för
Volvo Logistics. Syftet med kursen är att ge de anställda en generell akademisk kompetenshöjning
och specifikt en förbättrad förståelse för logistikprocesserna. Den första kursomgången avslutades i
oktober 2002.

Uppmärksammad energiforskning
Ett större projekt om drivkrafter och hinder för en
omvandling av energisektorn, lett av professor Staffan
Jacobsson, har fått stor uppmärksamhet. Bedömare
anser att forskningen har vänt upp och ner på existerande föreställningar och en av projektets medarbetare, teknologie doktor Anna Bergek, har belönats
med såväl 2001 års Christer Ericsons Miljö- och
Energipris samt med Gunnar Engströms ABB-stiftelses
energistipendium år 2002.

Forskning om forskningen
I ett annat projekt granskades den rådande föreställningen att Sverige är bland de främsta med avseende
på akademisk forskning, men att utnyttjandet av
denna insats är låg. Slutsatsen av dessa studier är att
det föreligger stora metodmässiga problem med att
mäta såväl den akademiska forskningens styrka som
utnyttjandet av denna. Dessa problem är så stora att
den rådande föreställningen inte vilar på en solid
grund och att man måste ta hänsyn till denna osäkerhet i den forskningspolitiska debatten. ❖

Studenter vid nya IKON-programmet utanför
entrén till I-sektionen. Fr v: Hans Anebreid,
Andrea Wetterberg och Isak Gabrielsson.
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Mätning av vibrationer och buller från rullande däck
utförda av däcksbullergruppen. Mätningarna är gjorda
vid Goodyear i Luxemburg inom EU-projektet RATIN.
Accelerometrar monteras på däcket för att mäta
vibrationer i det roterande däcket, medan mikrofoner
utanför däcket mäter ljudutstrålningen.

Ny modell för beräkning av däcksbuller
Buller är ett av de allvarligaste miljöproblemen i den
industrialiserade världen och är ett problem som
fortfarande ökar. Trafikbuller är det bullerproblem
som berör flest människor. Den största källan vid
normala hastigheter är ljudet från kontakten mellan
däck och väg. För att minska trafikbullret måste därför
bullret från däck/vägbana reduceras. Detta har varit
känt under flera decennier, men eftersom det är ett
mycket komplext problem finns det inga enkla lösningar.
Att förstå ljudalstring hos däck/vägbanekontakt är en
av de mest utmanande uppgifterna inom akustiken
och kräver att modellering av kontakten mellan däckens slitbana och vägytan kan ske tillräckligt noggrant.
Vid Institutionen för teknisk akustik vid Chalmers har
en forskargrupp inom däcksbuller utvecklats under
de senaste åren. Under ledningen av professor Wolf-

Väg- och
vattenbyggnad

gang Kropp har fyra doktorander arbetat och under
året har Krister Larsson, den förste doktorn inom

Inte bara fukt ger lukt i sjuka hus

däcksbuller i Sverige utexaminerats. Hans doktors-

Vid Institutionen för byggnadsmaterial sker forskning

avhandling presenterar den hittills mest avancerade

kring emissioner av kemiska ämnen i byggnader,

kontaktmodellen, som tar hänsyn till både däckens

bland annat har golvbeläggningar på betong stude-

dynamiska egenskaper och slitbanans materialegen-

rats. Ett problemområde handlar om att emissioner av

Sektionens forskargrupper:

skaper. Detta är en viktig byggsten i den kompletta

kemiska ämnen i så kallade ”sjuka hus” kan fortsätta

Byggnadsekonomi

rullmodell som håller på att utvecklas av forskargrup-

även efter det att golvbeläggningen bytts ut. Det

Byggnadsfysik

pen, vilken har nått en världsledande ställning inom

beror på att dessa ämnen inte bara avges uppåt utan

Byggnadsmaterial

modellering av buller från däck och väg. Modellen gör

också tränger nedåt i den underliggande betongen,

Byggnadsmekanik

det möjligt att beräkna kontaktkrafter beroende på

ibland närmare en decimeter ned. Det innebär att

Geologi

däck och vägbanas egenskaper och kommer att

ämnena fortsätter att avges, trots att betongen är torr.

användas för att undersöka möjligheterna för

Dessutom kan problemen kvarstå om fel åtgärder

minskat däck/vägbanebuller.

vidtas. Det kan räcka med att lägga på ett modernt
vattenbaserat lim i samband med en ny golvbeläggning för att starta en problemprocess. Jämfört med

Dekanus
Gunnar Gustafson

Geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Miljösystemanalys
Teknisk akustik
Vatten Miljö Transport

de så kallade primära processer, där material i ett

Nedbrytningsmodell för alkalisk nedbrytning av
mattlim på fuktig betong, som kan ge emissioner till
inomhusmiljö. Flera av transportprocesserna kan
bromsas med hjälp av olika typer av spärrar.

nybyggt hus avger ämnen men avtar ganska snabbt,

Civilingenjörsexamina

är dessa sekundära processer snarast accelererande

Väg- och vattenbyggnad 83

och avger mycket högre halter. ❖

Forskarexamina
Licentiatexamina 18
Doktorsexamina 17
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 190
Intäkter (mkr) 177
Antal anställda 206
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Internationellt samarbete
Chalmers Lindholmens internationella enhet har förstärkts under året för att kunna erbjuda ett attraktivt
internationellt utbildningsutbud, bl a söks ett närmare
samarbete med ett antal ”systeruniversitet” utomlands
för utbytesverksamhet och partnerskap. Ett exempel är
den nya 60-poängsutbildningen i International Project
Management som startade hösten 2002 tillsammans
med Northumbria University i Newcastle, England. Studenterna läser på båda lärosätena, väljer var de vill göra
sitt examensarbete och får examensbevis från båda
högskolorna – en magisterexamen från Chalmers Lindholmen och en Master of Science från Northumbria
University.

Ingenjörshögskolan
Antalet sökande till högskoleingenjörsutbildningarna i

Chalmers
Lindholmen

landet minskade med 10 %. Förstahandsanmälningarna
till Chalmers Lindholmens byggingenjörsprogram ökade
dock med nära 60 %. En liten ökning fanns även till dataingenjörsprogrammet medan antalet till övriga program
minskade. Hösten 2002 antogs totalt 515 (536) sökande
på ingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna.
Andelen kvinnor minskade till 17 % (25 %).
Prestationsgraden på högskoleingenjörs- och teknologie

Chalmers Lindholmen är ett dotterbolag till ChalRektor Bernt Rönnäng
Chalmers Lindholmens
institutioner:
Byggteknik
Data- och elektroteknik
Fackspråk och
kommunikation
Industrihögskolan
Kemiteknik
Maskinteknik
Matematik
Sjöfartshögskolan

mers med ansvar för utbildning av högskoleingenjö-

och antalet examinerade fortsatte att öka till 317 (266).

rer, teknologie kandidater och sjöbefäl samt för

Utvecklingen av undervisning och examinationsformer

högskoleförberedande studier i den tekniska bas-

har fortsatt. De särskilda satsningar som gjorts för att få

utbildningen. Industrihögskolan erbjuder företag

studenterna att tidigt under första terminen aktivt ta tag

kompetensutveckling genom fort- och vidareutbild-

i sina studier har visat sig minska studieavbrotten och

ning av yrkesverksamma. Forskningen vid Chalmers

öka studieprestationerna. Nya utbildningsprogram inom

Lindholmen baseras på industrinära problemställ-

design och produktutveckling samt kemiteknik med

ningar och aktuella behov i näringslivet. Sjöfarts-

co-op planeras starta hösten 2003.

högskolan utvecklas till ett nationellt centrum för

Forskningen baseras på industrinära problemställningar.

utbildning och forskning inom sjöfart, bl a satsas på

Inom området virtual reality utvecklas t ex bättre VR-

forskning inom skeppsteknik med inriktning på

program för bl a byggindustrin och forskningen fortsät-

sjösäkerhet och en ny professur inom området

ter kring vad det är som påverkar VR-upplevelser. Inom

Examina

inrättades i början av året.

Examina totalt 497
Högskoleingenjörer 317

forskningsområdet SCeNDT (Simulation Center for Non

Hösten 2002 kunde samtliga behöriga sökande

Destructive Testing) utökas verksamheten inom oförstö-

Sjökaptener 78
Sjöingenjörer 35

erbjudas plats på de flesta utbildningarna och 920

rande provning. Chalmers Waterjet Lab och det teknik-

(951) nya studenter påbörjade sina studier. Totalt har

breda projektet ”Smarta hus” är andra exempel på fram-

Övriga program 67

Chalmers Lindholmen 2 080 (2 237) helårsstudenter

gångsrika satsningar.

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 10
Intäkter (mkr) 202
Antal anställda 198

och 198 (182) anställda. Intäkterna uppgick till 202
(190) mkr.

Teknisk basutbildning
Totalt sökte 360 personer teknisk basutbildning på
Chalmers Lindholmen som förstahandsval. För att
tillmötesgå efterfrågan utökades antalet platser och
drygt 240 påbörjade sina studier under 2002. Basutbildningen är en viktig rekryteringskälla för teknisk
och naturvetenskaplig högskoleutbildning och ett
redskap för en breddad rekrytering från studieovana
miljöer. Teknisk basutbildning i Chalmers regi drivs
förutom på Lindholmen även i Angered och från och
med hösten 2003 i Kungälv.
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kandidatutbildningarna är oförändrat hög 0,90 (0,89)

Sjöfartshögskolan

ombordbaserade system för ökad säkerhet avseende

Antagningsreglerna för Sjökaptensprogrammet har

manövrering i akterlig sjö, förbättrad ruttplanering

ändrats och antalet förstahandsanmälningar ökade,

och kontroll av läckstabilitet.

liksom till Fartygsbefäl klass VII. Till Sjöingenjörspro-

Under året flyttade Sjöfartsutbildningar Tjörn sin

grammet och Sjöfart & logistik erbjöds samtliga be-

verksamhet till Lindholmen och Sjösäkerhetscentrum

höriga sökande plats. Totalt antogs 175 studenter till

för kort- och säkerhetsutbildningar bildades.

180 utbildningsplatser. Andelen kvinnor inom de
sjöinriktade utbildningarna är 10 %.

Utbildningar
Ingenjörshögskolan

Chalmerskoncernens tre enheter inom skeppsteknik
(SSPA, Marin teknik och Sjöfartshögskolan) har påbör-

Prestationsgraden på sjökaptens- och sjöingenjörs-

jat ett närmare samarbete, bl a diskuteras en gemen-

utbildningarna var 0,91 (0,88). Antalet utexaminerade

sam satsning på en utvidgad simulatoranläggning.

under 2002 var 78 (78) sjökaptener och 35 (27) sjöingenjörer. Dessutom examinerades 34 stycken i

Industrihögskolan

av aktivt sjöbefäl sker löpande.

Industrihögskolan ansvarar för Chalmers-koncernens

finansieras till stor del av Vinnovas sjösäkerhetsprogram. Evakuering av skadade passagerarfartyg i hårt
väder är ett problemområde som f n engagerar tre

Tekniskt basår 1 år
Tekniskt basprogram 1,5 år
Sjöfartshögskolan
Sjökapten 3 år
Sjöingenjör 3 år
Teknologie kandidat 3 år
Fartygsbefäl klass VII 0,5 år
Industrihögskolan

kursen Fartygsbefäl klass VII under 2002. Fortbildning

Forskningen har en tydlig sjösäkerhetsprofil och

Högskoleingenjör 3 år
Teknologie kandidat 3 år

fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma ingen-

Kompetensutveckling
av yrkesverksamma
ingenjörer och sjöbefäl

jörer, tekniker och sjöbefäl och hanterar enskilda
företags kompetensuppbyggnad utifrån aktuella och
framtida behov.

doktorander. Sjöfartshögskolan medverkar dessutom

Läs mer om Industrihögskolan under avsnittet

i tre olika forskningsprojekt som syftar till att utveckla

Fortbildning. ❖

Positiv utveckling
När man besöker Lindholmen slås man

frågorna, där vi jobbar på att utveckla

av byggaktiviteten i området, som med

samarbetet mellan sektionerna och att

bl a Ericssons och Semcons nya byggna-

skapa starkare vi-känsla. Ett led i detta

der håller på att växa till det ’IT-cluster’

är en ny samlingslokal. Vi ska bygga en

man planerat för. Hur påverkar det

ny pub i en gammal lokal, som ska reno-

studenterna? Vi frågar Peter Gustafsson

veras under våren och invigas vid höst-

och Maria Friberg som är ordförande

terminens start 2003. Skolan står för allt

för högskoleingenjörs- respektive sjö-

som behövs för tillstånd”, säger Peter

sektionerna. ”Det är klart positivt. Det

och Maria fyller i: ”Vi är glada för den

visar att Lindholmen är på gång och för

goda kontakten med skolans ledning.

oss innebär det att servicen blir bättre

Den direktkanalen är viktig både i dis-

med nya fik och restauranger, bank på

kussionerna om utbildningen och i vårt

gångavstånd och i januari 2003 en ny

arbete med det studiesociala”.

stombusslinje. På sikt är de ökade kon-

Chalmers Lindholmen har sin egen

taktmöjligheterna med näringslivet

arbetsmarknadsdag ”kikk” (komma i

intressanta”, svarar Peter.

karriär kontakt). ”Den går i januari 2003

Vilka frågor har dominerat under året

med ett 50-tal företag och är viktig för

som gått? ”Vi har fått en ny sektionslo-

oss studenter för att komma i kontakt

kal med egen ingång i markplanet, vilket

med näringslivet”, förklarar Peter.

ger oss en tydligare identitet”, säger

Sjöfartssektionen har en särskild fören-

båda. ”För oss på sjösektionen domine-

ing, ”Shippingklubben”, som sköter

rar annars praktikfrågorna. För sjökap-

branschkontakter. ”Vi har haft arbets-

tensexamen krävs idag 16 månaders

marknadsdagar av mindre omfattning

praktik, vilket vi vill sänka till 12 måna-

och från våra uppföljningar vet vi att

der. Sänkningen vill vi kompensera med

både deltagande företag och studenter

mindre underhållsarbete ombord, typ

varit nöjda”, säger Maria.

”knacka rost”, och mer simulatorkör-

På det hela taget upplever Maria och

ning. Facket och Sjöfartverket är dock

Peter att utvecklingen på Chalmers

tveksamma”, berättar Maria. ”Mest tid i

Lindholmen är intressant och ser

sektionsarbetet tar de studiesociala

mycket bra ut för framtiden.
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Mikroteknologicentrum
Forskning inom nanometerområdet kräver möjligheter
att mäta mycket små dimensioner (som exempel: i en
skala där vi förstorat 1 mm till
100 m motsvarar 1 nanometer
tjockleken hos ett kopieringspapper). Bilden visar MC2 s
”atomkraftmikroskop” för
strukturer med dimensioner
mindre än 10 nanometer.

Synergieffekter infrias

Processlaboratoriet inrymmer utrustning och tekno-

Av forskargrupperna i MC2-huset tillhör huvuddelen,

logier för kisel, III-V-material med inriktning på fotonik

ca 200 personer, Sektionerna för elektroteknik respekti- och höghastighetselektronik, kiselkarbid och galliumve fysik och teknisk fysik. Dessutom finns en grupp på

nitrid för höghastighetstransistorer, supraledare samt

ett tiotal personer från Sektionen för kemi- och bio-

komponenter utförda med vätskekristaller. MC2 har

teknik med forskning inom området bioelektronik.

en kraftfull forskning inom området nanoteknologi

Under året påbörjades ett ombyggnadsarbete för att

och är, med två litografimaskiner baserade på elek-

skapa ändamålsenliga laboratorielokaler för denna

tronstrålar, väl utrustat för detta.

grupp.

Under året utvärderades processlaboratoriet av en

Efter drygt två års arbete i det nya MC2-huset märks en internationell bedömningsgrupp anlitad av Vetenbetydande ökning av samverkan mellan de forskar-

skapsrådet. I deras utlåtande nämns bland annat

grupper som tidigare var fördelade på olika byggnader ”MC2 at Chalmers has the scientific expertise and
inom chalmersområdet. De synergieffekter som förvän- the technical facilities to become a world-leading
tades under planeringsskedet har således börjat infrias. research centre for micro- and nanotechnologies.”
Centrets årliga vetenskapliga produktion redovisas i
mer än 200 publikationer i vetenskapliga tidskrifter
och 180 bidrag till konferenser. Dessutom examineras
årligen ett femtontal doktorer med hemvist vid MC2.
Centrets forskare citeras mer än 1000 gånger per år i
andra vetenskapliga publikationer.

Ekonomi
Regeringens indragning av den utlovade tilldelning
av hyresmedel till ett belopp av 38 mkr/år, ett bidrag
som då det beslutades utgjorde startskottet för MC2projektet, har kraftigt påverkat MC2s ekonomi och
därmed även processlaboratoriets inriktning. En

Unikt processlaboratorium

strategisk plan har gjorts med mål att processlabora-

MC2s processlaboratorium är en av de kraftfullaste

toriet ska nå ekonomiskt nollresultat om fyra år.

universitetsfaciliteterna i världen i sitt slag. Det kan

Planen innebär bl a en kraftig ökning av externa

utnyttjas av såväl interna som externa användare se-

industriuppdrag, vilket har föranlett ökade marknads-

dan de gått igenom en särskild renrumskurs och, för

föringsinsatser. Relationen mellan intäkter från

Föreståndare
Olof Engström

tillträde till processlaboratoriets avancerade apparatur,

forskargrupperna och externa uppdrag har under året

träning för att få ett ”körkort” som utfärdas av process-

varit 60/40. För att uppnå ekonomiskt nollresultat

Intäkter (mkr) 77
Antal anställda 24

laboratoriets specialister. Hittills har ungefär 1 500

planeras denna kvot om fyra år vara 30/70. ❖

MC 2

sådana körkort utdelats till 350 användare som gått
renrumskursen.
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Ozonmätningar av Odin
Odinsatelliten har sedan november 2001 gjort
regelbundna mätningar av molekyler i stratosfären och mesosfären (10-100 kilometers
höjd). Mätdata inkluderar höjdprofiler av ozon,
salpetersyra och klormonoxid. De två senare
föreningarna är viktiga för förståelsen av hur
ozon bryts ned. Odin har också demonstrerat
sin unika förmåga att mäta höjdfördelningen
av vattenånga upp till över 90 km höjd tack
vare den extremt känsliga submillimeterradiometern, som byggts på Chalmers.
Den globalal fördelningen av salpetersyra i stratosfären
observerad från Odin under en dag. Skillnaderna
mellan det norra och det södra halvklotet beror på
årstiden: vinter i norr och sommar i söder.
(ppb=parts per billion)

Onsala
Rymdobservatorium
Gott betyg i utvärdering

APEX – ett nytt teleskop i Chile

Onsala Rymdobservatorium fick ett mycket gott

Onsala Rymdobservatorium deltar i APEX (the Ataca-

betyg av en internationell expertgrupp i Vetenskaps-

ma Pathfinder Experiment), som är ett internationellt

rådets utvärdering år 2002 av de fyra svenska natio-

samarbete att bygga och driva en modifierad proto-

nella anläggningarna. I utvärderingen beskrivs Onsala

typantenn för ALMA på Llano Chajnantor, 5000 meter

Rymdobservatorium som en utmärkt organisation

över havet i den chilenska Atacamaöknen. Detta 12-

som drivs av en hängiven grupp av entusiastiska

meters radioteleskop kommer att användas för obser-

astronomer och supportpersonal med ett utmärkt

vationer på submillimetervåglängder av många olika

internationellt rykte i radio-, millimeter- och submilli-

sorters astronomiska objekt, från planetatmosfärer

meterastronomi och med en spännande meny av

och stjärnbildningsområden i vår egen Vintergata till

framtida projekt. Forskningen inom geodesi och

gas och damm i avlägsna galaxer.

Onsala Rymdobservatorium är
den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och
driver två teleskop i Onsala och,
i samarbete med Europeiska
Sydobservatoriet, ett tredje
(SEST) i Chile på La Silla,
2300 m över havet.
Onsala Rymdobservatorium är
navet i Centrum för astrofysik
och rymdvetenskap, som också
inkluderar Institutionen för
radio- och rymdvetenskap
(Sektionen för elektroteknik)
och Avdelningen för astronomi
och astrofysik (Sektionen för
fysik och teknisk fysik).

aeronomi samt den utåtriktade verksamheten för
allmänheten uppskattades också av utvärderingskommittén, som rekommenderar observatoriet som
en av två anläggningar som bör få utökade anslag.

Internationella studenter
Ett nytt internationellt masterprogram, Advanced
Techniques in Radio Astronomy and Space Science,
startade höstterminen 2002. Programmet ges av
Centrum för astrofysik och rymdvetenskap och innehåller både tekniska och vetenskapliga delar. Det har
attraherat mycket kvalificerade studenter från många
APEX-teleskopet

länder.

(Copyright: VERTEX
Antennentechnik).

Föreståndare Roy Booth

ALMA (the Atacama Large Millimetre Array) är en s k

Refereegranskade vetenskapliga artiklar 27

interferometer, som består av 64 stycken millimeter-

Intäkter (mkr) 33
Antal anställda 31

och submillimeterteleskop och som håller på att
konstrueras av ett stort internationellt konsortium,
där Onsala Rymdobservatorium ingår. ❖
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En viktig
kunskapskälla
Chalmers bibliotek är högskolans viktigaste gemen-

Samlingarna av elektroniskt material ökar kontinuerligt

samma informationsresurs och ansvarar för att

och består f n av 5 703 elektroniska tidskrifter, e-böcker

tillhandahålla och utveckla biblioteks- och informa-

och kraftfulla referensdatabaser. Inköpen av tryckta

Biblioteksbesök 485 685
(Huvudbiblioteket 353 000 1)
(Lindholmen 98 131)
(A-biblioteket 34 554)

tionstjänster av hög kvalitet till studenter, forskare

tidskrifter minskar, vilket ger en miljonbesparing för

och lärare inom det tekniskt naturvetenskapliga

Chalmers som helhet. Antalet nedladdade fulltextartiklar

området – primärt för Chalmers, Göteborgs natur-

har ökat med 20 % sedan förra året och bedöms fortsätta

Öppettimmar per vecka 69
(vid extra öppethållande 77)

vetenskapliga fakultet och för IT-Universitetet på

att stiga.

Lindholmen.

Under året har projektet Chalmers Publication Library

Lokala lån 46 971

Biblioteket vänder sig också till kunder inom offent-

Fjärrutlåning 5576

(CPL) bedrivits med målet att kunna registrera inte bara

lig verksamhet och näringsliv, liksom till allmänhe-

Kopior 9214

preprints utan även doktors- och licentiatavhandlingar,

ten. Biblioteket erbjuder ett stort utbud av böcker

Fjärrinlåning 4827

rapporter och artiklar. CPL ska också kunna innehålla

och tidskrifter inom Chalmers ämnesområden, både

fulltextpublikationer.

Överbibliotekarie
Lars Nellde

Inköpta böcker 1915
(Huvudbiblioteket 1 377)
(Lindholmen 538)

i digital och tryckt form. Biblioteket erbjuder dessutom bokbinderi, reproservice, kurser och sökupp-

Även bibliotekslokalerna har förbättrats, bl a har ett
specialutrustat studierum för studenter med lässvårighe-

Tidskrifter på papper 1892
(Huvudbiblioteket 1 530)
(Lindholmen 362)

drag till interna och externa kunder.

Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmers-nätet 5703

Hybridbiblioteket

genom låneförmedling av kurslitteratur för läshandikap-

Elektroniska databaser
över Chalmers-nätet 195
(därav Lindholmen 4)

Chalmers bibliotek är ett ”hybridbibliotek”, där det

pade från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB).

traditionella fysiska biblioteket lever sida vid sida

ter (t ex synnedsättningar och dyslexi) inrättats på huvudbiblioteket. Speciell service ges till dessa studenter även

med det virtuella. Det fysiska biblioteket brukas

Nedladdade
fulltextartiklar > 300 000

Pedagogisk utveckling

mest av studenter medan forskarna sköter merpar-

Informationslandskapet blir alltmer diffust och svårgrip-

Sökningar i
databaser > 420 000

ten av sin informationsförsörjning via det virtuella

bart samtidigt som behovet ökar att snabbt och effektivt

biblioteket. Bibliotekets arbete präglas av aktiv

tillgodose elevers, forskares och lärares behov av infor-

utveckling av båda delarna.

mationstjänster. Det ställer ökade krav på utveckling av

Kursdeltagare i
informationssökning 3030
(Huvudbiblioteket 1 980)
(Lindholmen 900)
(A-biblioteket 150)

För att förbättra de virtuella resursernas tillgänglig-

den pedagogiska verksamheten, inte minst avseende

het och funktionalitet har en utveckling av bibliote-

nätbaserad utbildning. Biblioteket har förstärkt sin roll

kets webbplats påbörjats under året, med mål att

inom informationskompetsområdet genom en nät-

tas i bruk under våren 2003. Samtidigt pågår en

baserad kurs inom ramen för Nätuniversitetet. Inom

Kostnader (mkr) 61
(varav lokaler 10)

utbyggnad av de elektroniska informationsresurser-

Chalmers strategiska grundutbildningssatsning C-SELT

na. Sedan hösten 2002 finns på huvudbibliotket

har ett projekt drivits för att utreda hur biblioteksresur-

bättre access till datanätet för besökare med egna

serna på bästa sätt skall kunna integreras i grundutbild-

datorer, dels via trådlös förbindelse (RadioLAN ), dels

ningen. Kursplaner har också tagits fram för de flesta

via ett antal kontakter vid läsplatserna.

sektionerna på Chalmers. ❖

Antal anställda 65
1
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Chalmers bibliotek

Huvudbibliotekets besöksräknare
ur funktion under delar av hösten.

Arbetsmiljö,
internt
miljöarbete
och säkerhet
Utbildning av chefer och arbetsmiljöombud i systematiskt arbetsmiljöarbete och information i sektionernas samverkansgrupper har genomförts för att
förbättra arbetsmiljöarbetet på institutionsnivå.

Utrymningsövningar har genomförts vid några sektioner, vilket lett till att befintliga larmanläggningar
förbättrats. Omarbetning av Chalmers tillstånd för

hantering av brandfarlig vara har pågått under året
enligt önskemål från byggnadsnämnden.

Inomhusklimatutredningar har resulterat i ombygg-

En seminarieserie där näringslivsrepresentanter bjuds

nadsåtgärder.

in till de olika sektionerna för att diskutera miljöfrå-

En informationsvideo om hur man skall arbeta vid

gans betydelse startade under året med ett föredrag

ventilerade arbetsplatser har tagits fram i samarbete

vid Sektionen för kemi- och bioteknik. Fler seminarier

med Göteborgs universitet. Samverkan med Göte-

planeras under 2003.

borgs universitet inom arbetsmiljöområdet för de
gemensamma institutionerna har diskuterats.

Säkerhetssamordning

En omarbetning av Chalmers handikappolicy har

Chalmers centrala ledning med stabsfunktioner har

påbörjats som en grund i ett åtgärdsprogram.

under hösten medverkat i en krisövning för att öva

Arbetsformer för rehabilitering har sammanställts och

organisationen i krishantering under ledning av

handlingsplan vid kränkande särbehandling har

Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier

fastställts. Arbetet med att förebygga utmattnings-

vid försvarshögskolan). Scenariot som utspelades var

depressioner har vidgats genom att fler sektioner och

anpassat till händelser som kan inträffa på Chalmers.

institutioner har arbetat med den psykosociala enkä-

Reflektioner och rekommendationer från övnings-

ten kallad ”chefens verktyg” med stöd av personal-

ledningen samt egna erfarenheter från övningen

män och företagshälsovården.

kommer att ligga till grund för den översyn av organi-

En upphandling av företagshälsovård har utförts

sationen som kommer att genomföras under 2003.

varvid Chalmers har tecknat förnyat avtal med KvaLita

Sammanställningen av inrapporterade incidenter och

Bohushälsan.

händelser visar på en ökning av egendomsbrotten
(inbrott och stölder) i Chalmers lokaler. Händelserna

Chalmers interna miljöarbete
Projektet för att omsätta Chalmers miljö- och uthållighetspolicy i konkret handling integreras från och med

visar på de risker som finns på ett campus centralt
placerat i Göteborg och med den öppna miljö som
kännetecknar högskolor.

2003 i den ordinarie verksamheten med en tillsvidare-

Chalmers datorincidentgrupps sammanställning över

anställd miljösamordnare.

incidenter redovisar en tydlig ökning av intrångsför-

Chalmers har under 2002 arbetat vidare med att
uppfylla sina miljömål. De sju miljöprofessorerna
inom Chalmers miljöinitiativ har inlett sin verksamhet.
En handlingsplan för att öka andelen miljöanpassade

sök och intrång på datorsystemen under andra halvåret 2002. Avsikten med dessa intrång är att i första
hand utnyttja Chalmers datorkapacitet för spridning
av information till användare utanför Chalmers. ❖

inköp har tagits fram. Chalmers miljösamordnare har
under 2002 utbildat miljöombud vid sektionerna och
de fungerar nu som nyckelpersoner i sektionernas
miljöarbete och har tillsammans med miljösamordnaren kartlagt hur källsorteringen vid Chalmers fungerar i dagsläget. Planer finns på att förbättra avfallshanteringen genom att införa källsorteringsmöbler.
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Chalmers
campus
Chalmers totala lokalkostnaden uppgick för år 2002
till 340 mkr (341 mkr), vilket motsvarar 16,7 % (17 %)
av de totala intäkterna. För att nå 15 %-målet krävs
besparingar. Merparten av dessa kan ske genom
Chalmers egna beslut, t ex genom förtätningar och
att verksamheter samordnas.
I arbetet med effektivare lokalplanering har en strategi arbetats fram. Verksamheten på Gibraltarområdet
koncentreras kring det ”gamla Chalmersområdet”.
Överflödiga lokaler samlas perifert och hyrs ut eller
sägs upp. En diskussion pågår även om vilka verksamLilla salen i kårhuset är
populär och mycket
användbar, inte bara för
möten och konferenser.

Campusmiljö i världsklass är målet för utvecklingen

heter som i framtiden ska finnas på respektive Lind-

av Chalmers båda campus – Gibraltarområdet i cen-

holmen och Gibraltar.

trala Göteborg och Lindholmenområdet på Norra
Älvstranden. Några ledord i denna utveckling är:
attraktivt, nutida, välkomnande, prisvärt, flexibelt,
tydligt och med god studie- och arbetsmiljö.

Chalmers hyr idag cirka 70 % av sina lokaler av Akademiska Hus, som är ett statligt bolag med i det närmaste monopol på högskolefastigheter i Sverige. Akademiska Hus menar att hyrorna för högskolorna ska

Campusutveckling är komplext. Chalmers ansträngda

sättas på marknadsliknande villkor. Chalmers hävdar

ekonomi medför lokalbesparingsåtgärder. Samtidigt

att hyrorna ska vara kostnadsbaserade, eftersom

är det nödvändigt att investera i campusmiljön för att

lokalerna är byggda och specialanpassade för just

bädda för framtiden. Det handlar om att både gasa

Chalmers behov.

och bromsa. Satsningarna måste vara riktiga och
välgrundade, konsekvenserna kända och perspektivet
långsiktigt.

Under 2002 kulminerade denna dispyt. Akademiska
Hus ville marknadsanpassa hyran för cirka 40 % av de
lokaler Chalmers hyr. Chalmers vägrade. Istället deponerades skillnaden mellan vad Chalmers ansåg vara

Sänkta lokalkostnader och
hyreshöjningsstrejk

en affärsmässig kostnadshyra och den av Akademiska

Under året har ett aktivt arbete pågått med att sänka

Förhållandet i hyressättningen uppmärksammades av

Chalmers lokalkostnader. Det kan åstadkommas

statsmakterna. Riksdagens revisorer lämnade en

genom minskade lokalytor, effektivare lokalplanering

kritisk rapport och ett enigt Finansutskott beslöt att

eller genom sänkta inhyrningskostnader. Målet är att

detta måste utredas. Chalmers och Akademiska Hus

hyreskostnaden år 2007 inte ska överstiga 15 % av

kom därefter överens om en interimslösning som

högskolans totala intäkter. Det är ett tufft mål som

gäller fram till dess att utredningen blir klar någon

innebär att Chalmers kommer att vara bland de lokal-

gång under 2004. Uppgörelsen innebär att Chalmers

effektivaste universiteten i landet.

hyra till Akademiska Hus inte överstiger den gamla

Hus begärda höjningen hos Länsstyrelsen.

totalhyran.
Lokalkostnad relativt omsättning
20 procent

Extern uthyrning

Prognos

Intimt förknippad med minskningen av Chalmers
Utfall

15

lokaler är uthyrningen till externa verksamheter. När
Mål 15 %

Chalmers lämnar lokaler måste dessa i många fall
hyras ut till externa hyresgäster för att inte bli en

10

ekonomisk belastning för Chalmerskoncernen.
Nya hyresgäster under 2002 på Chalmers båda campus är bl a Ekocentrum, Volvo Personvagnar, Institutet

5

Chalmers lokalkostnadsutveckling som andel av
omsättningen.

Interactive Design, Gridcore, Informacics, Alfa Exx och
Tekniska Samfundet. Den tidigare hyresgästen Imego
har expanderat och tagit tredubbla ytor i anspråk.

0
1998
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Egenägda lokaler
Chalmers eget fastighetsbestånd uppgick vid årets
slut till 81 000 m2. Fastigheterna ägs och förvaltas av
det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter AB,
som även har totalansvar för högskolans lokalförsörjning och lokalplanering.
Det bokförda värdet av Chalmersfastigheters fastighetsbestånd var vid årsskiftet 1 014 mkr (984 mkr).
Chalmersfastigheters omsättning 2002 uppgick till
413 mkr (393 mkr), varav koncerninternt 333 mkr
(326 mkr).

Nya satsningar och genomförda projekt
Under året har 11000 m2 ny- och ombyggda lokaler
tagits i bruk. Det motsvarar en investering på 97 mkr.
Chalmers totala lokalförbrukning uppgick vid årets
slut till 240 000 m2 (250 000 m2).
Med kostnadsbesparingar i fokus har endast lokal-

Sektionen för data- och
informationsteknik har fått
nyrenoverade lokaler med
många grupparbetsrum i
ED-blocket.

investeringar för prioriterade satsningsområden
påbörjats. Renoveringen av Vasa hus 1 fortsatte – ett
arbete som har tydlig miljöprofil, både i byggprocessen och för de framtida verksamheterna. Arbetet med
förändringen av ED-blocket gick in i ett slutskede och
under året påbörjades den tredje och sista etappen
som kommer att avslutas under 2003. Beslut fattades
om en omfattande renovering av Fysiks forskarhus
med beräknad byggstart sommaren 2003.
Fakultetsvåningen i Chalmersvillan på Vasaområdet
färdigställdes och invigdes i april.
Planeringen och utbyggnaden av det expansiva
Lindholmenområdet har fortsatt. Chalmers är en
viktig aktör och partner i denna process tillsammans
med Göteborgs universitet.
Under en följd av år har den yttre miljön fått utstå
kritik i en återkommande undersökning bland Chalmers anställda och studenter. Inom ramen för det
löpande arbetet har därför utemiljön uppmärksammats under året, bl a har entréerna till Vasaområdet
iordningställts. Dessutom har kritiken mot den yttre
miljön kartlagts och förbättringsförslagen prioriterats.

Studentbostäder
Chalmersfastigheter har det senaste året varit engagerat i studentbostadsfrågan, som aktualiseras vid
terminsstarten i september varje år. I höstas var läget
särskilt bekymmersamt för Chalmers internationella
studenter. Chalmersfastigheter omvandlade därför
snabbt ett gammalt sjukhem på Vasaområdet till
bostäder för cirka 65 studenter.
Flera pågående och planerade projekt kommer att
leda till ytterligare studentbostäder på själva campus.
Chalmers ser denna utveckling som viktig. ❖
Ett studentrum i det ombyggda sjukhemmet.
Erasmusstudenterna Virgina Gomez och
Charlota Chaler kommer från Spanien.
59

Chalmers styrelse

Oscar Person,
suppleant, teknolog,
Chalmers

Solveig Lindström,
kommunalråd, Göteborg

Johan Andersson,
Studentkårens fd
ordförande, Chalmers

Bahram Atabeyli,
personalföreträdare
ST/ATF, Chalmers

Chalmers tekniska högskola AB

Mårten Carlsson,
styrelsens vice
ordförande, professor

Jan-Eric Sundgren,
rektor, professor,
Chalmers

Mauritz Sahlin,
styrelsens ordförande,
direktör

Agneta Granberg,
kommunalråd,
Göteborg

Ledning &
organisation
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Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är

Sektioner och institutioner

det högsta beslutande organet och utser högskole-

Genomförande av utbildning och forskning sker på

styrelsen, beslutar om ansvarsfrihet samt förvaltar

vetenskaplig grund vid högskolans ca 60 institutioner.

stiftelsekapitalet.

Institutionerna leds normalt av en prefekt.

Högskolestyrelsen svarar för övergripande planering,

Institutionerna är organiserade i nio sektioner svaran-

samordning och uppföljning av högskolans verksam-

de mot teknikens huvudområden samt en immate-

het. Under högskolestyrelsen svarar rektor för den

riell sektion för miljövetenskap. Sektionerna för mate-

samlade verksamheten. Högskolans ledningsgrupp

matiska vetenskaper, fysik och teknisk fysik samt data-

(HLG), som utformar gemensamma strategier, består

och informationsteknik är organisatoriskt samverkan-

av rektor, prorektor, vicerektorerna, rektorn vid Chal-

de med Göteborgs universitet. Inom kemiområdet

mers Lindholmen, dekanerna samt vissa tjänstemän

finns ett nära samarbete med Göteborgs universitet.

inom centrala administrationen. Dessutom ingår

Miljösektionen samverkar organisatoriskt med univer-

representanter för lärare/forskare och studerande

sitetets samlade vetenskapsområden inom det för

inom grund- och forskarutbildningen.

Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma

Fakultetsrådet är ett självständigt representativt

Göteborgs Miljövetenskapliga centrum.

organ för den tekniska fakulteten och behandlar ur

Vid sektionerna finns en sektionsstyrelse som på

ett akademiskt perspektiv verksamhetsfrågor av

strategisk nivå ansvarar för planering av civil-

principiell natur.

ingenjörs- och arkitektutbildning, forskning och

Ej med på bild är Bengt Halse, vd, Saab AB och
Michele Pestalozzi, forskarstuderande, Chalmers.

Ulf Berg, vd,
Ericsson AB

Bert-Inge Hogsved, vd,
Hogia AB

Conny Sjöström,
personalföreträdare
SEKO, Chalmers

Peter Jagers,
professor, Chalmers

Petter Bergström,
Studentkårens ordförande,
teknolog, Chalmers

Lars Brink, professor,
Chalmers

forskarutbildning. Dekanus ansvarar för sektionens

Chalmers Lindholmen

operativa ledning och utgör tillsammans med pro-

Treåriga högskoleingenjörsprogram, teknologie kandidat, teknisk

och vicedekaner sektionsledningen.

basutbildning samt Sjöfartshögskolan och Industrihögskolan är

Vid Chalmers Bibliotek finns litteratur och tidskrifter

organiserade inom Chalmers Lindholmen högskola, som är ett

inom högskolans alla verksamhetsområden.

dotterbolag.

Biblioteket har en egen styrelse och leds av en

IT-universitetet i Göteborg

överbibliotekarie.

Peter Alehammar,
personalföreträdare
SACO, Chalmers

IT-universitetet är en med Göteborgs universitet gemensam sats-

Mikroteknologicentrum (MC2) representerar en

ning för utbildning och forskning inom informationsteknologi. IT-

kraftsamling kring mikro- och nanoteknologi.

universitetet bedriver egen verksamhet men är också en nätverks-

Onsala rymdobservatorium är en nationell forsk-

organisation för informationsteknologisk utbildning och forsk-

ningsanläggning som förvaltas av Chalmers.

ning vid de två universiteten.

Högskolans lokal- och fastighetsfrågor är samlade

Centra

inom Chalmersfastigheter AB.

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) samlar
kompetens inom digital gestaltning och pedagogik. Vid Chalmers
finns sex nationella kompetenscentra som finansieras av Vinnova
och Energimyndigheten. Dessutom finns ytterligare att antal

Högskolestyrelsen

Rektor
Vicerektorer

centra som samverkar över traditionella sektionsgränser. ❖
Fakultetsrådet

Rektors kansli

Dekanus

Tio sektioner:
A D&IT E F I KB M MV Mi V

Föreståndare

Mikroteknologicentrum
MC2

Överbibliotekarie

Adm. direktör

Biblioteket

Central
administration

Föreståndare

Centra:
Kompetenscentra,
CKK mfl

Föreståndare

Onsala Rymdobservatorium
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Förvaltningsberättelse

Chalmers tekniska högskola AB,
org nr: 556479-5598

Styrelsen och rektor/verkställande direktören för

Koncernen

Chalmers tekniska högskola AB får härmed avge

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers tekniska högskola

årsredovisning samt koncernredovisning för verk-

AB samt följande dotter- och dotterdotterbolag enligt koncern-

samhetsåret 1 januari till och med 31 december

struktur nedan. Samtliga bolag inom koncernen är helägda.

2002.

Den 23 december förvärvade moderbolaget Chalmers tekniska

Information om verksamheten
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och forskning. För den av svenska

högskola verksamheten i Stiftelsen Chalmers Advanced Management Programs Champs. Verksamheten överfördes till ett
helägt dotterbolag hos Chalmers tekniska högskola AB.

staten finansierade verksamheten finns ett lång-

Verksamheten i dotterbolagen

siktigt ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen

Chalmers Lindholmen högskola AB startade sin verksamhet den

Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska

1 juli 1999 i samband med att den tidigare bedrivna verksam-

högskola AB.

heten inom Chalmers tekniska högskola AB, vad gäller högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildning, överfördes till detta bolag.

Ägarförhållanden

Chalmersfastigheter AB förvärvades den 1 juli 1999 från Stiftel-

Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 % av

sen Chalmers tekniska högskola. Verksamheten för Chalmers-

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen).

fastigheter med dotterbolag är att äga, förvalta och utveckla

Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte

fastigheter och byggnader samt att svara för inhyrning och

avhända sig aktieinnehavet. Under föregående

uthyrning av lokaler främst för Chalmers tekniska högskolas

räkenskapsår erhöll bolaget från Stiftelsen ett

räkning, på ett kostnadseffektivt sätt.

aktieägartillskott om 213 mkr. Aktieägartillskottet
erhölls för att täcka framtida avskrivningskostnader. Dessa avskrivningskostnader har sin orsak i de
av Chalmers tidigare tillämpade redovisningsprinciperna rörande bidrag till anläggningstillgångar, vilka innebar att erhållna medel för förvärv
av anläggningstillgångar redovisades som en
intäkt direkt när anläggningen togs i bruk.

AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg identifiera FoU-resultat som kan komma till
nytta i samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential.
Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer
initialfinansiering till förfogande och engagerar sig tillsammans
med upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling
med sikte på god värdetillväxt.

Aktieägartillskottet löses upp i takt med de kom-

IT-universitetet i Göteborg AB är ett vilande bolag, vars syfte är

mande avskrivningarna på tillgången ifråga, vilket

att skydda domännamnet IT-universitetet.

har inneburit att det avräknats 67 mkr (2001) och

Chalmers Advanced Management Programs AB (CHAMPS) skall

50 mkr (2002) och därmed kvarstår 96 mkr.

marknadsföra, utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram för industriledare. Syftet med CHAMPS program är att
öka industriledares och företags förmåga att genomföra omfattande affärsförnyelse och organisationsutveckling.

Chalmers tekniska
högskola AB
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Chalmers
Lindholmen
högskola AB

Chalmersfastigheter AB

Chalmers
Lindholmen
fastigheter AB

Emils
Kårhus AB

Chalmers
Advanced
Management
Programs AB

AB Chalmers-

invest

Forskarpatent
i Västsverige AB

IT -universitetet
i Göteborg AB

(vilande)

Chalmers
Technology
Licensing AB

Elsago AB
(vilande)

Investeringar

Koncernen, översikt över resultat och ställning

Koncernens investeringar har under året uppgått till 195 (296)

Belopp i tkr

mkr. Därav utgör anläggningsfastigheter 0 (0) mkr, utrustning och
inventarier 144 (213) mkr samt pågående arbeten 51 (82) mkr.

Likviditet och finansiering
Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 338
(504) mkr. Under räkenskapsåret har likvida medel minskat med
166 mkr, medan utlåning skett till moderstiftelsen genom reverser
på 216 mkr.

Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster

2002

2001

2 126 321

2 015 414

– 38 361

– 63 000

Balansomslutning
3 171 474
Medelantal anställda
2 496

3 155 028
2 479

Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till
1 878 (1 782) mkr, vilket innebär en ökning med 5 %. Intäkter
från statliga finansiärer har ökat med 65 mkr (6 %). Ökningen
av intäkter direkt från utbildningsdepartementet för ökat
antal studenter och prestationer uppgår till 48 mkr. Bidragsoch uppdragsintäkter från företag och privata stiftelser har
ökat med 67 mkr (43 %). Bidrag från EU har ökat med 14 mkr

2000

1998
1 678 369

– 61 685

– 52 830

5 249

2 739 687 1 884 661 1 290 375
2 515
2 407
2 290

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig nettoomsättning
respektive resultat efter finansiella poster enligt följande:
Resultat efter
finansiella poster
2002
2001

Nettoomsättning
2002
2001

Belopp i tkr

Moderbolaget

1999

1 937 137 1 835 837

Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Lindholmen
högskola AB
Koncernen
Chalmersfastigheter
Koncernen
Chalmersinvest

1 878 304

1 782 165

– 45 379

– 64 379

201 668

190 132

5 135

6 481

412 808

392 909

1 446

2 840

10 805

5 007

435

– 7 936

0

0

–3

–6

0

0

0

0

1999

1998

IT-universitetet
i Göteborg AB
Chalmers Advanced
Management Programs AB

(40 %), vilket beror på ökade insatser i EU-projekten. Intäkter
från de offentliga forskningsstiftelserna har minskat med
8 mkr (– 6 %), en trolig förklaring är SSFs minskade utdelningsutrymme på grund av börsutvecklingen. Intäkter från
Chalmers stiftelse har minskat med 41 mkr (– 17 %), beroende
på beslutad minskning av bidrag till Chalmers.

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 1 903 (1 849) mkr.
Personalkostnaderna har ökat med 13 mkr (+1 %). Enligt god
redovisningssed skall en del av den tjänstepensionskostnad

Moderbolaget, översikt över resultat och ställning

som skuldföres (ålderspensionsdelen) redovisas som en finan-

Belopp i tkr

siell kostnad. Mellan åren 2001 och 2002 ökade denna del

Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster

med 19 mkr, vilket medför att personalkostnaden blir motsvarande lägre och den finansiella kostnaden blir högre.
Om personalkostnaderna justeras för denna effekt, uppgår

2002

2001

2000

1 878 304

1 782 165

1 767 770

– 45 379

– 64 379

– 82 934

Balansomslutning
1 985 747
Medelantal anställda
2 283

1 999 362
2 288

1 697 650
2 342

1 763 724 1 678 019
– 56 372

– 2 455

1 454 905 1 283 136
2 329
2 290

ökningen av de reella personalkostnaderna till 32 mkr (3 %),
vilket beror på tidigare träffat löneavtal. Antalet anställda är
oförändrat.
Lokalkostnaderna har ökat med 10 mkr (3%). Ökningen beror
på ombyggda lokaler som tagits i bruk under året.
Övriga driftkostnader har ökat med 27 mkr (7 %). Ökningen
avser främst lämnade bidrag till Chalmersanknutna organisationer, bland annat avseende bidrag från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola som transfererats via Chalmers.
Avskrivningskostnader har ökat med 4 mkr (3%), vilket beror
på aktiveringar av tidigare års investeringar i MC2.

Rörelsens intäkter (inkl Chalmers Lindholmen till och med 1999-06-30)
Belopp i mkr
Departementsmedel

2002
797

2001
740

2000
699

1999
750

1998
811

Övriga statliga bidrag
och uppdrag
Bidrag/uppdrag från
företag mfl

349

341

339

349

323

224

157

145

159

157

Offentliga stiftelser
EU-bidrag

131
50

139
36

130
36

92
35

71
32

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Övrigt

206
121

247
122

259
160

231
148

130
154

1 878

1 782

1 768

1 764

1 678

Summa intäkter

Resultat och lönsamhet
Resultatet för Chalmers uppgår, efter finansiella poster, till
–45 (–64) mkr, vilket motsvarar 2 % av omsättningen. I resultatet ingår avskrivningskostnader om 50 mkr som täcks av
tidigare lämnat aktieägartillskott, vilket erhållits som en följd
av ändrade redovisningsprinciper. Driftresultatet, resultatet
exklusive avskrivningskostnader som täcks av aktieägartillskottet, uppgår till 5 mkr.

Rörelsens kostnader (inkl Chalmers Lindholmen till och med 1999-06-30)
Belopp i mkr
Personalkostnader
Lokalalkostnader
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

2002
1 005

2001
992

2000
1 017

1999
972

1998
914

313
435

303
408

278
401

246
439

255
379

150
1 903

146
1 849

147
1 843

146
1 803

123
1 671
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Resultatet för grundutbildningen uppgår till –13 (–14) mkr, vilket

Miljöinformation

motsvarar 3 % av omsättningen. Resultatet för forskning och forskar-

Chalmers är anmälningspliktig enligt 9 kap i Miljöbalken på grund av

utbildning uppgår till –32 (–50) mkr.

att den årliga användningen av organiska lösningsmedel överskrider

Finansnettot uppgår till –21 (3) mkr. Försämringen beror bland annat

500 kg (användningen underskrider dock 10 ton/år vilket är gränsen

på ökad finansiell del av pensionskostnaden med 19 mkr, vilket mins-

för att verksamheten skall vara tillståndspliktig). Tillsyn av Chalmers

kat personalkostnaderna med motsvarande belopp, se beskrivning

ägde rum 5 december 2001. Anmälan enligt Miljöbalken till Miljöför-

ovan under rörelsens kostnader. Därutöver har de finansiella intäkter-

valtning i Göteborg har skett i december 2002.

na minskat som en följd av lägre likviditet under året.

Övrigt
Investering

Koncernredovisningen har upprättas enligt förvärvsmetoden. Enligt

Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till

upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel

133 (177) mkr.

till 125 720 tkr.
För koncernen har avsättning till bundna reserver föreslagits med

Finansiell ställning och likviditet

9 tkr.

Bolagets likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid
årets slut till 253 (411) mkr. Chalmers har därutöver en beviljad
checkkredit om 50 mkr.

Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Framtida utveckling

Balanserat resultat (kr)

151 904 970

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens om forskningsbidrag och

Årets resultat

–45 379 471

Summa disponibla medel

106 525 499

studerande. Efterfrågan på Chalmers utbildning och forskning kan
således förutses vara fortsatt god, även i relation till andra tekniska
högskolor. Behovet av omstrukturering av delar av verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla med-

kommer att leda till icke obetydliga omställningskostnader.

len, 106 525 499 kronor överföres i ny räkning.

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

5, 6
7
8
9

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

10

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

64

21

Koncernen
2002
2 126 321
7 896

2001
2 015 414
5 745

Moderbolaget
2002
1 878 304
—

2001
1 782 165
—

2 134 217

2 021 159

1 878 304

1 782 165

– 1 116 583
– 332 630
– 461 709
– 183 702
– 949

– 1 090 672
– 319 263
– 435 472
– 176 720
– 12 539

– 1 005 399
– 313 080
– 434 731
– 149 782
—

– 992 305
– 303 022
– 408 085
– 145 694
—

– 2 095 573

– 2 034 666

– 1 902 992

– 1 849 106

38 644

– 13 507

– 24 688

– 66 941

0
28 561
– 105 566

– 1 597
42 529
– 90 425

—
26 097
– 46 788

—
39 242
– 36 680

– 38 361

– 63 000

– 45 379

– 64 379

– 1 437
– 495
– 750

– 383
– 2 408
—

0
—
—

0
—
—

– 41 043

– 65 791

– 45 379

– 64 379

Chalmers tekniska högskola AB
Org nr: 556479-5598

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

31.12.2001

11

0
1 573

1 824
319

—
—

1 573

2 143

—

997 056
53 396
616 238
23 972

951 115
58 624
651 295
33 091

53 396
541 407
—

—
58 624
565 694
—

1 690 662

1 694 125

594 803

624 318

3 513
—
28 301
1 280

843
—
26 143
1 280

—
40 300
15
1 280

—
38 100
15
1 280

12
13
14
15

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

17
16

Summa finansiella anläggningstillgångar

31.12.2002

Chalmers tekniska högskola AB

31.12.2002

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

Moderbolaget

Koncernen
Not

31.12.2001

33 094

28 266

41 595

39 395

1 725 329

1 724 534

636 398

663 713

1 230

1 109

1 230

1 109

75 870
592 352
0
21 771
58 743
358 144

79 429
392 119
2 390
13 788
68 672
369 449

64 304
674 710
—
22 575
55 731
277 633

68 195
489 963
—
14 085
53 627
297 771

1 106 880

925 847

1 094 953

923 641

Kortfristiga placeringar

156 902

340 862

156 902

340 862

Kassa och bank

181 133

162 676

96 264

70 037

Summa omsättningstillgångar

1 446 145

1 430 494

1 349 349

1 335 649

SUMMA TILLGÅNGAR

3 171 474

3 155 028

1 985 747

1 999 362

150 000
5 773
—

150 000
6 294
—

150 000
—
500

150 000
—
500

155 773

156 294

150 500

150 500

166 763
—
—
—
– 41 043

232 033
—
—
—
– 65 791

—
151 905
0
0
– 45 379

—
484
213 000
2 800
– 64 379

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

18

Summa kortfristiga fordringar

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

19

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Erhållet koncernbidrag
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till koncernföretag
Latent skatt

21

22

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

125 720

166 242

106 526

151 905

281 493

322 536

257 026

302 405

846

0

—

—

737 499

684 815

698 160

651 539

113 795
514 445
391 858
2 511

41 100
566 335
393 596
2 016

—
—
—
—

—
—
—
—

1 022 609

1 003 047

—

—

81 107
19 217
118 158
910 545

104 040
18 599
183 685
838 306

50 000
22 086
105 209
853 266

69 379
30 386
165 144
780 509

20

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

Org nr: 556479-5598

23
24

1 129 027

1 144 630

1 030 561

1 045 418

3 171 474

3 155 028

1 985 747

1 999 362

378 109
14 022

375 568
12 098

Inga
73 774

Inga
67 867
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Kassaflödesanalys
Moderbolaget
2002
– 45 379
202 706
0

Chalmers tekniska högskola AB

Koncernen
2002
– 38 361
241 898
– 1 437

2001
– 63 000
244 055
–383

202 100

180 672

157 327

134 736

– 121
– 181 033
– 15 603

213
– 326 180
141 905

– 121
– 171 312
– 14 857

133
– 345 592
100 414

5 343

– 3 390

– 28 963

– 110 309

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

0
– 1 573
0
– 144 099
8 993
—
– 51 076
—
– 2 158

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

—
—
1 586
– 132 774
218
2 200
—
0
—

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 189 913

– 299 702

– 128 770

– 161 244

—
0
72 695
– 1 738
– 51 890

—
213 000
41 100
113 596
– 88 583

0
0
—
—
—

2 800
213 000
—
—
—

19 067

279 113

0

215 800

– 165 503

– 23 979

– 157 733

– 55 753

503 538
338 035

527 517
503 538

410 899
253 166

466 652
410 899

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

Finansieringsverksamheten
Erhållet koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Checkräkningskredit
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2001
– 64 379
199 115
0

Org nr: 556479-5598

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) har för tidigare räkenskapsår, tom 30
juni 2000, tillämpat principen att direkt intäktsföra erhållna bidrag för
anskaffning av anläggningstillgångar. 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.
Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning
av matchningsprincipen. Chalmers 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. När det
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 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
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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 340 respektive 57 mkr.
Från och med 2002 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr 9 i
dotterbolagen, avseende redovisning av inkomstskatter. Införandet har haft
effekt på resultat- och balansräkningarna och för att uppnå jämförbarhet har
omräkning skett av jämförelseåret.
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 2002, föregående verksamhetsår 2001 inom parentes:
Intäkter
Kostnader
Resultat
Onsala rymdobservatorium
Submillimetre Telescope
Summa

20 335

21 285

– 950

(20 398)

(21 338)

(– 940)

4 905

4 646

259

(4 220)

(5 654)

(– 1 434)

25 240

25 931

– 691

(24 618)

(26 992)

(– 2 374)

Not 3

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 2002, föregående verksamhetsår 2001 inom parentes:

Grundutbildning

Intäkter
inkl fin. intäkter
508 594

Kostnader
inkl fin. kostnader
521 539

Resultat
efter fin. poster
– 12 945

(477 345)

(491 255)

(– 13 910)

9 030

9 219

– 189

Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildn.

697 100

1 476

672 770

1 303

63 075

1 449

56 071

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvestkoncernen

932
1 677

7 246
1 260

905
1 683

5 853
372

varav tantiem o.d

(7 266)

(7 273)

(– 7)

1 336 647

– 32 846

(1 260 418)

(1 311 177)

(– 50 759)

82 976

82 375

601

(76 378)

(76 081)

( 297)

1 949 780

– 45 379

(1 821 407)

(1 885 786)

(– 64 379)

0
0

—
0

Koncernen totalt

5 512

768 681

5 513

735 066

varav tantiem o.d

(0)

Not 7

Medelantalet anställda
2002
Antal
Varav
anställda kvinnor

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen högskola AB

2001
Antal
Varav
anställda kvinnor

2 283
189

33 %
30 %

2 288
171

32 %
28 %

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen

18
6

33 %
8%

15
5

33 %
10 %

Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

0
0

0%
0%

—
0

—
0%

2 496

33 %

2 479

32 %

Koncernen totalt

Not 6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2002

Moderbolaget

Löner &
andra ers.
698 700

varav pensionskostnader 1

Chalmers Lindholmen
högskola AB

64 400
8 200
2 900

0

varav pensionskostnader

26 600

4 300

(7 900)

6 800

3 800

1 500

(1 200)

2 100

980

0

(290)

—

—

0

0

(0)

0

varav pensionskostnader

Koncernen totalt

57 500

(450)

varav pensionskostnader

IT-universitetet i Göteborg AB

(105 300)

(1 200)

varav pensionskostnader 4

Chalmers Advanced
Management Programs AB

28 900

Sociala
kostnader
325 400

(8 000)

varav pensionskostnader 3

AB Chalmersinvestkoncernen

2001

Löner &
andra ers.
674 200

(98 500)

varav pensionskostnader 2

Chalmersfastigheter AB

Sociala
kostnader
327 500

0
362 200
(108 150)

(0)

740 600

356 780
(114 690)

För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader avtalspension med 6 (12) 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 under
en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor.
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

Moderbolaget

2002

2001

2002

2001

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
RRV

1 286
321

979
565

745
321

692
542

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Övriga revisorer

323
0

292
0

285
0

291
0

0

0

0

0

Andra uppdrag

Not 8

Avskrivningar
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.
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.
Följande procentsatser/avskrivningstid används:
Anläggningstillgång
%
År
Dyrbar vetenskaplig utrustning
10
10
Laboratorieutrustning
20
5
Datorutrustning
33,3
3
Kontorsutrustning
33,3
3
Transportmedel
20
5
Möbler och inredning
10-20
5-10
Övrigt
10-20
5-10
Nätverk
10
10
Byggnadsinventarier
10
10
Investering i lokalanpassning
6,6
15
Byggnader
1,5
67
Markanläggningar
5
20
Goodwill
20
5
Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Avskrivningarnas fördelning:

(0)

774 200

(546)

Arvoden och ersättningar till revisorer
Koncernen

Not 4
Not 5

(546)

—
0

Ernst & Young AB

Övriga rörelseintäkter

(0)

0
0

Intäkter och kostnader uppgår till 35 937 tkr för verksamhet vid Chalmers
avseende naturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet. Av beloppet
utgör grundutbildning 27 150 tkr och forskning och forskarutbildning 8 787 tkr.

Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 7 896 (5 745) tkr.

2001
Övriga
anställda

1 600

1 303 801

1 904 401

Styrelse
och VD

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen
högskola AB

Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Uppdragsforskning
Summa

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2002
Styrelse
Övriga
och VD
anställda

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

Koncernen
Goodwill
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar

2002
91
6 261
159 562
3 534
14 162
92

2001
100
8 216
152 007
3 651
12 660
86

Summa

183 702

176 720

Moderbolaget
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning
Summa

6 261
139 987
3 534
149 782

8 216
133 827
3 651
145 694

Not 9

Övriga rörelsekostnader

Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 949 (12 539) tkr.

67

Not 10

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Koncernen
Moderbolaget

Not 11

2002

2001

44 530
42 516

24 179
23 184

Goodwill

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

2002
1 344 628

2001
1 169 632

Årets investering
Försäljningar

144 099
– 8 993

212 671
– 16 882

Utrangeringar
Omstrukturering inom koncernen

– 32 450
0

– 30 008
9 215

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 447 284

1 344 628

Ingående avskrivningar

– 714 784

– 592 151

4 284
27 347

7 207
26 464

Årets avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen

– 159 445
0

– 152 007
– 4 297

– 842 598
604 686

– 714 784
629 844

616 238

651 295

Ingående anskaffningsvärde

2002
500

2001
500

Årets investering
Nedskrivning

1 573
– 500

0
—

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 573

500

Ingående avskrivningar

– 181

– 81

– 91
272

– 100
—

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

0
1 573

– 181
319

Summa utgående planenligt restvärde

Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 12

Försäljningar
Utrangeringar

Moderbolaget
Utrustning och inventarier anskaffade före 930701

Anläggningsfastigheter

2002

2001

2002
972 184

2001
730 812

Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar

166 701
– 37 443

172 872
– 6 171

0
60 195

0
241 372

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

129 258

166 701

1 032 379

972 184

Ingående avskrivningar
Utrangeringar

– 145 250
33 698

– 143 205
6 171

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 21 069
– 14 254

– 8 323
– 12 746

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 6 154
– 117 706

– 8 216
– 145 250

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 35 323
997 056

– 21 069
951 115

Utgående planenligt restvärde

11 552

21 451

Skattemässigt restvärde

966 237

932 743

1 178 272

1 044 199

132 774
– 4 062

177 217
– 13 136

Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

– 32 450
1 274 534

– 30 008
1 178 272

Ingående avskrivningar

– 634 029

– 532 194

1 881
27 340

5 528
26 464

– 139 870
– 744 678

– 133 827
– 634 029

529 856
541 408

544 243
565 694

33 091
51 076

192 924
81 539

– 60 195
23 972

– 241 372
33 091

Investering i anläggningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets investering
Försäljningar

Not 13

Investering i lokalanpassning
Investering i lokalanpassning före 930701

2002

2001

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 990
3 990

3 990
3 990

Ingående avskrivningar

– 835

– 727

Årets avskrivningar
Justering av planmässig avskrivning

– 108
0

– 108
0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 943
3 047

– 835
3 155

Ingående anskaffningsvärde
Utrangering / försäljningar

70 945
– 2 048

81 432
–10 487

Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
68 897

0
70 945

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 15 476
– 3 534

– 13 205
– 3 543

Utrangeringar / försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

462
– 18 548

1 272
– 15 476

50 349
53 396

55 469
58 624

Investering i lokalanpassning efter 930701

Utgående planenligt restvärde
Summa utgående planenligt restvärde

Not 14

Utrustning och inventarier

Koncernen
Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2002

2001

166 701
– 37 443

172 872
– 6 171

129 258

166 701

Ingående avskrivningar
Utrangeringar

– 145 250
33 698

– 143 205
6 171

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 6154
– 117 706

– 8 216
– 145 250

11 552

21 451

Utgående planenligt restvärde

68

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa utgående planenligt restvärde

Not 15

Pågående arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående arbeten

Not 16

Andelar i koncernföretag
Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB
Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB

100
100
100
100

100
100
100
100

1 000
25 000
100
1 000

1 000
30 000
0
0

AB Chalmersinvest
Chalmers Technology Licensing AB
Forskarpatent i Västsverige AB

100
100
100

100
100
100

115 000
1 000
1 000

7 000
0
0

Elsago AB
IT-universitetet i Göteborg AB

100
100

100
100

1 000
1 000

0
100

Chalmers Advanced
Management Programs AB
Summa

100

100

400

2 200
40 300

Not 21

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers Lindholmen högskola AB

556570-6636

Göteborg

Latent skatt
Latent skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till 495 (2 408) tkr.

Chalmersfastigheter AB
Chalmers Lindholmen fastigheter AB

556487-9764
556579-3634

Göteborg
Göteborg

Not 22

Emils Kårhus AB
AB Chalmersinvest

556566-6046
556275-3193

Göteborg
Göteborg

Koncernen
Skuld till finansiär

Chalmers Technology Licensing AB
Forskarpatent i Västsverige AB

556596-4722
556526-4917

Göteborg
Göteborg

Elsago AB
IT-universitetet i Göteborg AB

556512-5860
556605-9704

Chalmers Advanced Management Programs AB

556634-5996

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2002
697 375

2001
654 200

Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter

83 607
17 672

82 600
22 800

Göteborg
Göteborg

Sociala avgifter
Övriga poster

39 941
71 950

26 700
52 006

Göteborg

Summa

910 545

838 306

691 041
77 736

649 100
76 500

22 507
11 605

22 400
12 800

50 377
853 266

19 709
780 509

2002
370 000

2001
370 000

8 109

0

Moderbolaget

Not 17

Andelar i intresseföretag
Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

34,5
22,5

34,5
22,5

517
55 282

1 370
2 161

Elektron ESI AB
Nanofactory Instruments AB
KB Entreprenörsskolefonden 01
KB Entreprenörsskolefonden 02

1 986
– 1 192

Nedskrivningar
Summa

– 812
3 513

Intressebolagens organisationsnummer och säte:
Elektron ESI AB
Nanofactory Instruments AB

Not 18

556560-9426
556567-0139

Göteborg
Göteborg

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

2002
236 669

2001
248 700

68 403
4 508

68 400
22 600

48 564
358 144

29 749
369 449

Moderbolaget
Fordran på finansiär
Upplupna ränteintäkter

226 867
4 508

247 300
22 600

Övriga poster
Summa

46 259
277 634

27 871
297 771

Not 19

Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

Not 23

Ställda panter

Koncernen
Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i Medeikonos AB,
Lightup Technologies AB, Cellectricon AB,
Ctakt AB, Micvac AB och Eutech Medical AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Pantsättning av aktier i Medeikonos AB,
Lightup Technologies AB, Cellectricon AB,
Ctakt AB och Micvac AB
för fullgörande av aktieägaravtal

0

5 568

378 109

375 568

Ansvarsförbindelser
Koncernen

2002

2001

Investeringsåtaganden i
Innovationskapital Fond 1 AB

Summa

Not 24

1 448

591

Investeringsåtaganden i Innkap2 KB
Försäkringsbolaget FPG

107
12 467

159
11 348

Summa

14 022

12 098

Försäkringsbolaget FPG
Generell borgen för Chalmers Lindholmen
högskola AB (belopp per 2002-12-31
respektive 2001-12-31)

11 725

10 730

62 049

57 137

Summa

73 774

67 867

Moderbolaget
Eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital
150 000

Effekt av ändrat bokslut
i dotterdotterbolag
Effekt av byte
av redovisninsgprincip

Årets
resultat
– 64 297

– 1 494
– 65 791
– 521
150 000

5 773

Moderbolaget
Aktiekapital Reservfond
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Fria
reserver
232 033

1 876

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

Bundna
reserver
4 418

150 000

150 000

500

500

65 791

Göteborg den 26 februari 2003

521
166 763

– 41 043
– 41 043

Balanserat
resultat

Årets
resultat

216 284
– 64 379

– 64 379
64 379

151 905

– 45 379
– 45 379

Mauritz Sahlin

Mårten Carlsson

Ordförande

Vice ordförande

Peter Alehammar

Johan Andersson

Bahram Atabeyli

Ulf Berg

Petter Bergström

Lars Brink

Agneta Granberg

Bengt Halse

Bert-Inge Hogsved

Peter Jagers

Solveig Lindström

Conny Sjöström

Jan-Eric Sundgren

Not 20

Rektor och tillika verkställande direktör

Långfristiga skulder

Förfallotidpunkt:
1-5 år från balansdagen

2002
349 434

2001
515 228

Senare än fem år från balansdagen

670 664

485 803

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2003
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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 2002. 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 förlusten i
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 26 februari 2003
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

71

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola

Lennart Jeansson
(vice ordf.)

Gunnar Gustafson

Gunilla Almgren

Ingrid Elam

Sven-Åke
Strandlind

Sören Mannheimer
(ordf.)

Märta Johansson

Leif Blomqvist Marianne Nivert
Jan-Eric Sundgren

Magnus Rönnmark

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till uppgift

Anledningarna till tillskotten har varit:

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.

att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers. Av upp-

– det från staten övertagna pensionsåtagandet

Huvuddelen av styrelsens
ledamöter utses av
regeringen. Lärarna utser
en ledamot och
studenterna utser en
ledamot. Rektor är
självskriven ledamot.

Ägandet

satsningar. Stiftelsens satsningar skall alltid vara tids-

Ägandet innebär bl a att Stiftelsen tar ansvar för

begränsade och avse kvalitet och förnyelse. De skall

soliditeten i Chalmers tekniska högskola AB.

inte ersätta den reguljära finansieringen. Sedan bil-

Stiftelsen har därför, sedan starten 1994, successivt

dandet har Stiftelsen satsat 1151 mkr, varav 181 mkr

tillskjutit 575 mkr som ägartillskott eller motsvarande

under år 2002.

72

giften följer, att Stiftelsen tillsätter högskolestyrelsen
och prövar ansvar för denna. I uppdraget ingår också
att främja och stimulera till en ständig utveckling av
Chalmers.
Stiftelsen är yttersta garant för att högskolan fullgör

– vissa kostnader för tillförda anläggningstillgångar
– sådana strukturella underskott som statliga
högskolor förutsätts täcka med myndighetskapital.
Efter tillskott om 213 mkr under 2001 har inte tillskott
erfordrats under år 2002.

sina åtaganden mot staten och andra viktiga intressenter. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för Stiftelsens uppdrag.

Förnyelsearbete
Stiftelsen kan i mån av disponibla medel bidra till
förnyelsen av Chalmers verksamhet genom särskilda

för att konsolidera balansräkningen i detta aktiebolag.

De senaste årens nedgång på finansmarknaden har

kemi. I biofysikalisk kemi ingår bl a bioelektronik, cell-

kraftigt minskat totalavkastningen på Stiftelsens

odling på ytor och farmaceutisk teknologi. Forskningen

kapital. Det innebär att omfattningen och takten i den

inom nanoteknologisk biovetenskap är ett profilområde

av Stiftelsen finansierade förnyelsen måste reduceras

som stödjer sig på faciliteterna vid mikroteknologi-

kraftigt. Ambitionen är att de nödvändiga neddrag-

laboratoriet MC2.

ningarna ska genomföras med god framförhållning

Satsning år 2002 (2001): 21 (16) mkr

och med tillvaratagande av de investeringar som
redan gjorts i pågående satsningar. Den uteblivna

Informationsteknologi

statliga basfinansieringen för mikroteknologi-

Satsningen syftar till att förstärka den vetenskapliga

anläggningen medför också ökande finansierings-

basen och skapa nya attraktiva utbildningsprogram med

problem i det strama resursläget.

mjukvaruinriktning. Programmen avser såväl ingenjörsutbildningar och civilingenjörsutbildningar som sats-

Samverkan

ningar på IT-universitetet. Inom satsningen förstärks

Stiftelsen tar tillsammans med högskolan initiativ när

också infrastrukturen för IT-användning och kommu-

det gäller växelverkan med det omgivande samhället,

nikation.

där syftet är att göra högskolans resultat och resurser

Satsning år 2002 (2001): 31 (47) mkr

externt tillgängliga. Insatserna har särskilt fokus på
förhållanden i Göteborg och Västsverige.
Utvecklingen av eget kapital 1994-2002 (mkr)

Mikroteknologi
Insatsen avser att i avvaktan på strategiskt hållbara finansieringslösningar överbrygga den brist i finansieringen,

Stiftelsekapital 1 juli 1994

1 580

som uppstod, när staten drog undan förutskickat årligt

Indexuppräknat enligt KPI

1 750

basbidrag om 38 mkr till anläggningen för mikro-

Stiftelsekapital 31 december 2002

1 637

teknologi, MC2. Syftet är att säkerställa verksamhet av
högsta klass inom mikro- och nanoteknologi.

Stiftelsens utdelningar, satsningar

Satsning år 2002 (2001): 47 (38) mkr

och ägartillskott 1994-2002 (mkr)
1. Ägaråtaganden

575

2. Förnyelsesatsningar

1 151

3. Samverkansuppgiften
Totalt

196
1 922

Riktade satsningar
Stiftelsens riktade satsningar sker genom projekt och
syftar till att utveckla befintlig verksamhet eller implementera nya strategier. Satsningarna sker efter förslag
från högskoleledningen. Den största satsningen avser

STIFTELSENS SATSNINGAR
Strategiska insatsområden
De strategiska satsningarna syftar till att etablera nya

projekt för grundutbildningens kvalitet och förnyelse.
Projektvolymen kommer att minskas successivt.
Satsning år 2002 (2001): 67 (135) mkr

verksamhetsområden med hjälp av tidsbegränsade
satsningar under fem till sju år.

Samverkanssatsningar
Samverkanssatsningarna syftar till att högskolans

Miljövetenskap
Satsningen syftar till att ge Chalmers en internationell
tätposition grundad på forskning inom uthållig samhällsutveckling med ett brett perspektiv på miljöproblemen. Den gemensamma ansatsen är miljösystemanalys för lösningar av komplexa problem. Sju profes-

resultat och resurser ska komma hela samhället till godo.
Stiftelsen är huvudman för Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum, vars förverkligande som inkubator
möjliggjorts genom en tidigare extern stordonation
(Stena Center).

sorer har anställts inom miljöprogrammet, som be-

Stiftelsen har också tillsammans med Göteborgs stad

drivs i nära samarbete med Göteborgs universitet.

bildat Lindholmen Teknikpark AB. Bolaget är ett nav

Den internationella positionen bekräftas och utvecklas genom det aktiva deltagandet i Alliance for Global
Sustainability (AGS).
Satsning år 2002 (2001): 15 (11) mkr
Biovetenskap
Satsningen syftar till att i samverkan med Göteborgs

för samverkan mellan kommunen, näringslivet och
högskolan kring utvecklingen av Norra Älvstranden.
Under året har 1 mkr i ägartillskott planenligt tillskjutits
bolaget.
Som en av stiftarna av Universeum (Stiftelsen Korsvägen)
har Stiftelsen under året satsat 1,5 mkr för utveckling av
teknikinnehållet i Universeum.

universitet bygga upp och utveckla biovetenskaplig

Satsningen på samverkan med de regionala hög-

forskning och utbildning, där förutsättningar finns för

skolorna om totalt 60 mkr har fullföljts och slutreglerats

internationell frontlinjeforskning. Satsningen är under

under året.

uppbyggnad och täcker fyra områden: bioinformatik,

Satsning år 2002 (2001): 2,5 (6) mkr

bioimaging, molekylär bioteknik och biofysikalisk

❖
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får härmed avge

För att den ekonomiska redovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska

årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret

högskola skall bli fullständig så kompletteras resultaträkningen med

1 januari 2002 till och med 31 december 2002.

den orealiserade värdeförändringen av Stiftelsens tillgångar under
posten ”Förändring av ej realiserade värden”. De orealiserade värdena

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola trädde i funktion den 1 juli 1994.
Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska
högskola AB verka för att detta bolag bedriver utbildning och forsk-

har under året minskat med 447 mkr (230).
Dessutom värdesäkras Stiftelsens bundna stiftelsekapitalet genom att
20 mkr (13) avsätts för att bevara det bundna stiftelsekapitalets reala
värde.

ning på en internationellt hög nivå, samt att verka för att bolagets

Den reala förändringen av Stiftelsens egna kapital uppgår därmed till

resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål, samt att som

–585 mkr (–270).

en uppdragsgivare till bolaget finansiera uppdrag som stiftelsen bedö-

Stiftelsens bundna vinstregleringsfond har upplösts med 17 mkr (230).

mer vara av värde för bolaget.

Stiftelsens gåvomedelsfond har upplösts med 4 mkr (5) och Stiftelsens

Börsfallet under året har inneburit att Stiftelsens fria kapital har mins-

fria vinstregleringsfond har upplösts med 636 mkr (141). Slutligen har

kats, främst genom nedskrivningar av orealiserade övervärden.

72 mkr (96) avsatts i Stiftelsens utdelningsfond

Stiftelsen har under året, utöver den löpande uppföljningen, analyserat

Direktavkastningen uppgår till 74 mkr (97) och realisationsförlusten

och utvärderat placeringsverksamheten, reviderat placeringspolicyn

uppgår netto till 174 mkr (116).

och inlett upphandling av nya förvaltaruppdrag. Planeringsramarna för

Avkastningen på Stiftelsens totala kapital uppgår till –21 % (–9)

förnyelsesatsningarna har också reviderats ned för att anpassas till

och avkastningen på det förvaltade kapitalet uppgår till –26 % (–10).

tillgängligt utrymme.

Chalmers jämförelseindex för den förvaltade portföljen uppgår för

Under verksamhetsåret har Stiftelsen fortsatt finansieringen av de

2002 till – 22 % (–7) .

tidsbegränsade satsningar som bedrivs inom Chalmers och som Stif-

Av totala kapitalet utgör aktier 43 %, penningmarknadsinstrument

telsen bedömer vara av värde för Chalmers. Största satsningarna under

29 %, strategiska innehav 26 % (fastighetsreverser och dotterbolags-

året har avsett områdena miljövetenskap, biovetenskap, informations-

aktier) och likvida medel 2%.

teknologi samt mikroteknologi.

Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 000 mkr (997) och

Stiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer uppgående till

fritt eget kapital uppgår till 637 mkr (1 415). Förändringen under året

2,5 mkr. Gåvorna har erhållits för att delfinansiera om- och tillbyggna-

framgår nedan, mkr:

den av kårhuskomplexet samt som bidrag till forskningsverksamheten

Eget kapital ingående balans

vid Chalmers.

2 412

Avsättning för att realsäkra kapitalet

20

Avsättning till utdelningsfond

72

skola ABs (586) och Chalmers Lindholmen högskola ABs (35) pensions-

Upplösning av gåvomedelsfond

–4

åtagande.

Minskning av orealiserat övervärde

Stiftelsen har utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om ca 621 mkr avseende Chalmers tekniska hög-

– 17

Upplösning av vinstregleringsfonden – 636

Stiftelsens placeringsverksamhet

Lämnat aktieägartillskott

Placeringsverksamheten har under året utförts av sex externa kapital-

Lämnad utdelning

– 209

Eget kapital utgående balans

1 637

förvaltare genom avtal om diskretionär förvaltning. Avtalen baseras på
en av styrelsen fastlagd kapitalplaceringspolicy. En mindre del av

–1

kapitalet hanteras i egen förvaltning. Under året beslutade förändringar i placeringsinstruktionen och förvaltarmandaten implementeras

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.

efter årsskiftet 2002/2003.

Resultat och lönsamhet
I resultaträkningen visas posten ”redovisat bokföringsmässigt resultat”.
Denna post består av Stiftelsens intäkter och kostnader. Intäkterna
omfattar utdelning från aktier och avkastning från obligationer samt
erhållna gåvomedel. Stiftelsens kostnader omfattar administrationskostnader, förvaltningskostnader, kostnader för utlagda uppdrag samt
realiserade kapitalförluster. Det redovisade bokföringsmässiga resultatet uppgår till –118 mkr (–27).
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1

Bilagan kan rekvireras från stiftelsens kansli.

Utdelning från stiftelsen

Personal

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas för att

Från och med den 1 januari 2001 har Stiftelsen in-

finansiera satsningar som stiftelsen bedömer vara av

rättat ett kansli om fyra personer, två män och två

värde för Chalmers utveckling. Stiftelsen har som

kvinnor.

riktlinje att de satsningar som görs skall vara tids-

Ersättning till styrelsen har utgått med 591 tkr.

begränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i

Kostnadsersättning för resor har utgått med 25 tkr.

högskolans verksamhet. Satsningarna skall inte avse
ändamål för vilka reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag

Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till
styrelsen.

eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat

Koncernredovisning

satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100 % av

181 mkr. Dessa avser projekt och investeringar inom

aktierna i Chalmers tekniska högskola AB. Antalet

följande huvudområden:

aktier är 150 000 med nominellt värde 1000 kronor.

• Miljövetenskap, 15 mkr
• Biovetenskap, 21 mkr
• Informationsteknologi, 31 mkr
• Mikroteknologi, 47 mkr
• Riktade satsningar, 67 mkr, exempelvis design,
deltagande i EU:s forskningsprogram, förnyelse av
grundutbildningen, fortbildningsprogram samt
sektionssatsningar inom olika områden.

Alla aktier har samma röstvärde. Stiftelsen kan enligt
stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktierna i AB Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000 med
nominellt värde 50 kr. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktier-

Stiftelsen har vidare under verksamhetsåret enligt

na i Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är 25 000

tidigare överenskommelse lämnat ett driftbidrag om

med nominellt värde 1000 kronor. Alla aktier har

2 mkr till Chalmers Lindholmen Fastigheter AB för att

samma röstvärde.

täcka bolagets underskott verksamhetsåret 2002.

Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktier-

1997 reserverade Stiftelsen 60 mkr för utveckling av

na i Chalmers Lindholmen högskola AB. Antalet aktier

samverkan med de mindre och medelstora hög-

är 1000 med nominellt värde 1000 kronor. Alla aktier

skolorna i Västsverige. Verksamheten inleddes 1998

har samma röstvärde.

och har under 2002 bedrivits vid högskolan i

Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktier-

Trollhättan-Uddevalla. Under verksamhetsåret har

na i Chalmers Advanced Management Programs AB.

5 mkr upparbetats i samverkansprogrammet.

Antalet aktier är 100 med nominellt värde 1000 kr.

Stiftelsen har reserverat 10 mkr för ett projektpro-

Alla aktier har samma röstvärde.

gram vid Universeum under åren 2001-2004. Under

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100 % av

året har Stiftelsen lämnat ett bidrag om 1,5 mkr att

aktierna i SSPA Sweden AB. Antalet aktier är 160 000

användas till ett antal projekt kring teknik och natur-

med nominellt värde 100 kr. Alla aktier har samma

vetenskap.

röstvärde.

2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65 mkr för delfinansiering av Chalmers kårhusprojekt. Under året

Närstående organisationer

har 6 mkr lämnats som bidrag till Chalmers tekniska

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har följande

högskola AB för att täcka bolagets kostnader.

närstående organisationer:

Stiftelsen har under året bidragit med 10 mkr i
Chalmers insamlingsverksamhet med därtill hörande

• Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum

alumnverksamhet

• Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har 9 mkr

I dessa organisationer har Stiftelsen Chalmers teknis-

lämnats som forskningsbidrag till verksamheten vid

ka högskola bestämmande inflytande vad gäller

Chalmers samt 1 mkr som stipendier till studerande

utseende av styrelse och revisorer. ❖

vid Chalmers.
Totalt har Stiftelsen delat ut 208 mkr under året.
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Resultaträkning
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799

Koncernen
2002

2001

2 324 225
7 896

2 171 841
5 745

68 843

159 227

2 332 121

2 177 586

145 367

264 154

3,4

– 1 169 395
– 332 826

– 1 139 789
– 319 551

5
6
7
7

– 502 064
– 187 655
– 243 178

– 471 665
– 180 727
– 131 429

– 2 914
– 196
– 1 679
– 15 298
– 67

–3 158
– 288
–1 904
– 10 493
– 60

– 2 435 118

– 2 243 161

Rörelsens intäkter (tkr)
Not
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
2
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster 2,7
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Realiserade kapitalförluster
Summa kostnader
Redovisat bokföringsmässigt resultat
Förändring av ej realiserade värden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Latent skatt
Minoritetsandel i resultatet
ÅRETS RESULTAT

76

– 242 909

– 275 197

– 263 063

– 291 100

– 117 696

– 26 946

– 447 304

– 229 717

– 447 304

– 229 717

9

– 20 000

– 13 000

– 20 000

– 13 000

– 585 000

– 269 663

– 570 301

– 308 292

– 272
28 662
– 83 313

– 1 612
42 898
– 70 909

– 625 224

– 337 915

17 144
3 713
636 464
– 72 321

229 717
– 5 185
140 675
– 95 544

17 144
3 713
636 464
– 72 321

229 717
– 5 185
140 675
– 95 544

– 40 224

– 68 252

– 1 437
– 497
– 750

– 383
– 914
0

– 42 908

– 69 549

10

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Upplösning av bunden vinstregleringsfond
Upplösning av / avsättning till gåvomedelsfond
Upplösning av fri vinstregleringsfond
Avsättning till utdelningsfond

2001
22 639
74 809
7 479

8

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

Stiftelsen
2002
16 877
57 122
2 525

8
11
12
13

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

Not

Koncernen
31.12.2002

31.12.2001

14

0
1 573

1 824
319

1 573

2 143

1 006 493
53 396
633 653
23 972

961 200
58 624
668 498
33 091

1 717 514

1 721 413

3 694
172 505
962 930
1 280

1 296
231 163
1 442 226
1 280

14 358

14 806

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
21
23
24

Summa finansiella anläggningstillgångar

172 100

172 100

142 204
962 930

203 020
1 442 226

395 132
14 355

397 301
14 355

1 686 721

2 229 002
2 229 218

1 383
1 689

1 213
1 618

3 072

2 831
18 853

19 419

87 815
22 841
59 754
364 992

94 526
14 673
72 618
395 353

6 835

24 782

535 402

577 170

25 688

44 201

26

629 286
231 630
1 399 390
4 273 244

792 743
250 230
1 622 974
5 037 301

472 384
46 345
544 417
2 231 402

451 881
84 751
580 833
2 810 051

9
8
27

1 000 000
0
5 805

980 000
17 144
4 722

1 000 000
0

980 000
17 144

1 005 805

1 001 866

1 000 000

997 144

87 939
1 189 321
– 640 135
179 878
– 42 908

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

87 939
1 189 321
– 640 135

97 985
1 826 785
– 510 124

25

22

11
12
13
27
27

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Latent skatt
Summa långfristiga skulder

28
29
30

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

216

1 686 985

Summa bundet eget kapital

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

264

1 690 771

Summa kortfristiga fordringar

Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Balanserat resultat
Årets resultat

216

3 414 327

Summa varulager och pågående arbeten

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

264

1 154 767

Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

31.12.2001

2 873 854

Summa anläggningstillgångar

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

Stiftelsen
31.12.2002

31
32

774 095

1 595 225

637 125

1 414 646

1 779 900
846

2 597 091
0

1 637 125

2 411 790

735 664
2 221
2 240

683 513
—
2 920

386

192

740 125

686 433

386

192

628 240
2 513

607 435
2 016

630 753

609 451

85 888

111 181

9
120 176
915 547

5 284
185 076
842 785

361
593 084
9

7
392 411
5 284

437

367

1 121 620

1 144 326

593 891

398 069

4 273 244

5 037 301

2 231 402

2 810 051

384 109
664 129

379 568
590 977

Inga
650 107

Inga
578 879

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

Den löpande verksamheten (tkr)
Real förändring av eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Lämnade aktieägartillskott
Betald skatt
Utdelning
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
Minskning / ökning av kortfristiga placeringar
Minskning av kortfristiga placeringar
Minskning / ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i hyresrätter och liknande rättigheter
Investeringar i goodwill
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i pågående arbeten
Ökning av investering i kapitalandel intresseföretag
Minskning av investeringar i obligationer och
räntebärande placeringar
Minskning av investeringar i aktier och
obligationer/konvertibler
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

2001

Stiftelsen
2002
– 585 000

2001
– 269 663

– 625 224
70 035

– 337 915
2 294

20 194
– 1 000

13 192
– 214 000

– 1 437
0

– 383
– 1 500

– 208 664

– 260 240

– 556 626

– 337 504

– 774 470

– 730 711

– 241
34 568
163 457

0
5 895
133 586
– 108 150

– 22 706

131 631

18 513
– 20 503
0
195 822

232 412
0
71 069
216 103

– 381 548

– 174 542

– 580 638

– 211 127

1 824
– 1 254
– 112
– 147 505
4 710
– 51 076
– 2 398

– 1 824
0
– 566
– 222 259
9 768
– 81 539
0

– 48

– 216

58 658

169 714

60 816

95 124

479 296

102 307

101 307
– 112 984

0

3 222

479 296
0
2 169

342 143

– 21 177

542 233

83 231

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Amortering av långfristiga skulder

20 805
0

0
– 47 483

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 805

– 47 483

0

0

Årets kassaflöde

– 18 600

– 243 202

– 38 405

– 127 896

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

250 230
231 630

493 432
250 230

84 751
46 345

212 646
84 751

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Koncernen
2002

Noter

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda
2002
2001

Not 1

Styrelse
Övriga
och VD anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
591
2 393

Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernen
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
Från och med 2002 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr 9 i
dotterdotterbolagen, avseende redovising av inkomstskatter.
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 2

Övriga intäkter
Koncernen
Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 7 896 (5 745) tkr.
Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2002 erhållit gåvor och bidrag
för att delfinansiera projektet ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt för att
främja den vetenskapliga forskningen vid Chalmers.

Not 3

Medelantalet anställda

Styrelse
Övriga
och VD anställda
585
2 501

SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB

1 040
1 600

31 726
697 100

544
1 476

29 129
672 770

Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB

1 303
932

63 075
7 246

1 449
905

56 071
5 853

AB Chalmersinvest koncernen

1 677

1 260

1 683

372

(varav tantiem o.d)

(0)

Chalmer Advanced
Management Programs AB

0

IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

0

0
0
7 143 802 800

(varav tantiem o.d)

Not 5

(546)

(0)

—

—

0
0
6 642 766 696
(546)

Övriga externa kostnader

Arvoden och ersättningar
till revisorer:
Ernst & Young AB

2002

Koncernen
2001

2002

Stiftelsen
2001

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
RRV

1 286
321

1 198
637

120
0

125
48

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Övriga revisorer

323
0

292
0

43
0

12
0

Andra uppdrag

843

729

843

729

Stiftelsen
Räntekostnader
Fundraising
Konsultkostnader
Övrigt

2002
10 080
3 750
963
505

2001
5 690
3 600
858
345

Summa

15 298

10 493

Not 6

Avskrivningar

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.
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.

2002
Varav
kvinnor

Antal
anställda

2001
Varav
kvinnor

4
81

50 %
21 %

4
79

50 %
18 %

2 283
189

33 %
30 %

2 288
171

32 %
28 %

Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen.
Följande procentsatser/avskrivningstid används:

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen

18
6

33 %
8%

15
5

33 %
10 %

Anläggningstillgång
Dyrbar vetenskaplig utrustning

Chalmer Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

0
0

0%
0%

—
0

—
0%

2 581

32 %

2 562

31 %

Antal
anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Lindholmen högskola AB

Koncernen totalt

Not 4

2002
Löner, andra ersättningar
Löner och
Sociala
och sociala kostnader
andra ers. kostnader
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 2 984
855
(varav pensionskostnader)

SSPA Sweden AB

32 766

Chalmers tekniska högskola AB

698 700
64 400
8 200

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

674 200
57 500

4 300

2 900

1 500

6 800

0%

Kontorsutrustning
Transportmedel

33,3
20

3
5

10-20
10-20

5-10
5-10

Nätverk
Byggnadsinventarier

10
10

10
10

Investering i lokalanpassning
Byggnader

6,6
1,5

15
67

325 400

Markanläggningar
Goodwill

5
20

20
5

(105 300)

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.

14 680

26 600
3 800
(1 200)

2 100

(450)

0

5
3

(7 900)

(1 200)

(varav pensionskostnader)

Chalmer Advanced
Management Programs AB

28 900

20
33,3

(3 799)

(8 000)

(varav pensionskostnader)

AB Chalmersinvest koncernen

29 673

(98 500)

(varav pensionskostnader)

Chalmersfastigheter AB

327 500

Laboratorieutrustning
Datorutrustning

(333)

(4 067)

(varav pensionskostnader)

Chalmers Lindholmen högskola AB

15 909

År
10

2001
Löner och
Sociala
andra ers. kostnader
3 086
935

(244)

(varav pensionskostnader)

%
10

980
(290)

—

—

0
0%
809 950 378 964

0
0
773 359 372 395

(112 461)

(118 822)

Möbler och inredning
Övrigt

Koncernen
Avskrivningarnas fördelning:
Goodwill
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Summa

2002
91

2001
100

6 261
162 755

8 216
155 278

3 534
14 922

3 651
13 396

92
187 655

86
180 727

79

Not 13

Not 6 Avskrivningar (forts.)
Stiftelsen
Avskrivningarnas fördelning:
Utrustning anskaffad efter 930701
Summa

2002
67

2001
60

67

60

Not 7 Övriga rörelsekostnader/realiserade
kapitalvinster och kapitalförluster
Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 949 (12 539).
Nettorealiserade kapitalförluster enligt följande:
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Nettorealiserade kapitalvinster / förluster

2002
68 843

2001
159 227

– 242 909
– 174 066

– 275 197
– 115 970

Not 8 Förändring av ej realiserade värden / bunden vinstregleringsfond
Vinstregleringsfonden under bundet eget kapital, visar summan av Stiftelsens
vid bokslutstillfället 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 under året upplöst den bundna vinstregleringsfonden. Stiftelsens
orealiserade undervärden har belastat värderingen av aktier (se not 21) samt
den fria vinstregleringsfonden (se not 12).
Marknadsvärde

2002
2 231 418

2001
2 810 051

Förändring
– 578 633

Bokfört värde
Orealiserat värde

2 661 578
– 430 161

2 792 907
17 144

–131 329
– 447 304

Not 9

Avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets reala värde

Not 10

Räntekostnader och liknande resultatposter
Av de finansiella kostnaderna utgör ca 44,6 (24,2) mkr räntedelen av årets
pensionskostnad.

Not 11

Upplösning av / avsättning till gåvomedelsfond
Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och
vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i
samband med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen skall använda medlen till
ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.
Stiftelsens gåvomedelsfond har förändrats enligt följande:
2002
Gåvomedel ingående balans
97 985

2001
95 696

Upplösning av / avsatt till gåvomedelsfonden
Överfört till utdelningsfonden

– 3 713
– 6 334

5 185
– 2 896

Gåvomedelsfond utgående balans

87 938

97 985

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.
Upplösning av 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:
2002
2001
Ingående balans
Upplösning av vinstregleringsfonden

1 826 785
– 206 304

2 181 461
– 140 675

Lämnade aktieägartillskott
Orealiserade undervärden

– 1 000
– 430 161

– 214 000
0

Vinstregleringsfond utgående balans
1 189 320 1 826 785
Från den fria vinstregleringsfonden dras realiserade kapitalförluster / tillförs
realiserade kapitalvinster med avdrag för övriga kostnader. Anledningen till att
dessa medel inte förs direkt till utdelningsfonden är att de inte ingår i det
skattemässiga avkastningsbegreppet. Från vinstregleringsfonden dras också
lämnade aktieägartillskott samt orealiserade undervärden.

80

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:
2002
2001
Ingående balans
Avsatt till utdelningsfonden

– 510 125
72 321

– 348 326
95 544

Årets utdelning
Under året beslutad ej utbetald utdelning

– 208 665
0

– 260 239
0

Överfört från gåvomedelsfonden
Utdelningsfond utgående balans

6 334
– 640 135

2 896
– 510 125

Not 14

2002

2001

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

Goodwill

500
1 573

500
0

Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

– 500
1 573

—
500

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 181
– 91

– 81
– 100

272
0

—
– 181

1 573

319

2002

2001

991 527
112

749 588
566

60 195
1 051 833

241 373
991 527

Nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

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 2,1 (1,3) %.

Not 12

Avsättning 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.

Utgående planenligt restvärde

Not 15

Anläggningsfastigheter
Investering i anläggningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

– 30 327

– 16 845

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 15 014
– 45 341

– 13 482
– 30 327

1 006 492

961 200

Not 16

Investering i lokalanpassning
Investering i lokalanpassning före 930701

2002

2001

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 990
3 990

3 990
3 990

Utgående planenligt restvärde

Ingående avskrivningar

– 835

– 727

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 108
– 943

– 108
– 835

Utgående planenligt restvärde

3 047

3 155

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

70 945

81 432

Utrangering / försäljningar
Årets investering

– 2 048
0

– 10 487
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering / försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa utgående planenligt restvärde

68 897

70 945

– 15 476

– 13 205

– 3 534
462

– 3 543
1 272

– 18 548
50 349

– 15 476
55 469

53 396

58 624

Not 17

Utrustning och inventarier
Koncernen

2002

2001

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

203 020

298 144

– 60 816
142 204

– 95 124
203 020

Not 21

Aktier och konvertibler
Ingående anskaffningsvärde

2002
1 442 226

2001
1 543 533

Årets investering/försäljning
Orealiserat undervärde

– 49 135
– 430 161

– 101 307
0

962 930

1 442 226

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde

166 701

172 872

Årets investering / försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

– 37 443
129 258

– 6 171
166 701

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade
innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Ingående avskrivningar
Utrangeringar

– 145 250
33 698

– 143 205
6 171

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 6 154
– 117 706

– 8 216
– 145 250

11 552

21 451

1 405 420
147 505

1 220 732
222 259

– 9 039
– 32 450

– 17 189
– 30 008

Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
1 511 436

9 626
1 405 420

Ingående avskrivningar
Försäljningar

– 758 373
4 329

– 632 360
7 421

Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

Utrangeringar
Årets avskrivningar

27 347
– 162 638

26 464
– 155 278

Summa

Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
– 889 334

– 4 620
– 758 373

Utgående planenligt restvärde

622 101

647 047

Summa utgående planenligt restvärde

633 653

668 498

Utgående planenligt restvärde
Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljningar
Utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade
innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Orealiserade övervärden

2002
0

2001
17 100

236 669
68 701

248 700
68 500

11 223
48 399

30 100
30 953

364 992

395 353

Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter

0
6 715

17 144
7 520

Övriga poster
Summa

120
6 835

118
24 782

Fordran på finansiär
Förutbetalda hyreskostnader

Stiftelsen

Stiftelsen
Anskaffningsvärden

Not 23

2002

2001

Ingående balans
Årets investering

430
116

411
210

Lån till Chalmersfastigheter AB
Lån till SSPA Sweden AB

323 818
3 274

324 493
3 705

Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
546

– 191
430

Lån till Emils Kårhus AB
Summa

68 040
395 132

69 103
397 301

Ingående balans
Försäljningar

– 214
0

– 323
169

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 67
– 281

– 60
– 214

264

216

2002
33 091

2001
192 924

51 076
– 60 195

81 539
– 241 372

23 972

33 091

Avskrivningsvärden

Utgående planenligt restvärde

Not 18

Pågående arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående arbeten

Not 19

Andelar i koncernbolag

Chalmers tekniska högskola AB
SSPA Sweden AB

Kapital
andel %

Rösträttsandel %

100
100

100
100

Antal
andelar

Bokfört
värde

150 000 145 100
160 000 27 000

Summa

172 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers tekniska högskola AB
556479-5598

Göteborg

SSPA Sweden AB

Göteborg

556224-1918

2002

Andra långfristiga fordringar

Stiftelsen
Posten består av ett lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum
om 14 355 tkr.

Not 25

Fordringar hos koncernföretag
Räntefordran Chalmersfastigheter AB
Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristig fordran Chalmers tekniska högskola AB
Summa

2001

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering / försäljning

231 163
– 58 658

400 877
– 169 714

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

172 505

231 163

2002
16 240

2001
16 800

47
2 565

54
2 565

18 853

19 419

Not 26

Kortfristiga placeringar
Stiftelsen har placerat 472 (452) 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 27

Del av eget kapital

Ingående balans
Effekt av ändrat bokslut
i dotterdotterbolag
Effekt av byte av redovisningsprincip

Not 20

Obligationer och räntebärande placeringar
Koncernen

Not 24

Fordringar hos koncernföretag

Omföring årets resultat
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital

Bundna
reserver
4 722

Balanserat
resultat
250 128

Årets
resultat
– 69 549

1 876
– 1 494
– 69 549
– 521

521

Andel i resultat i intressebolag
Årets resultat

– 272

272

Utgående balans

5 805

179 878

69 549

– 42 908
– 42 908

81

Not 28

Skuld till dotterbolag
Skuld till Chalmers tekniska högskola AB

2002
591 062

2001
390 389

788
1 234

788
1 234

593 084

392 411

2002

2001

0

5 175

9
9

109
5 284

Skuld till Chalmersfastigheter AB
Skuld till Emils Kårhus AB
Summa

Not 29

Beviljade ej utbetalda bidrag
Satsning för att stärka högskoleverksamheten i Västsverige
Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten
Summa

Not 31

Ställda panter
Koncernen
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Pantsättning av aktier i Medeikonos AB,
Lightup Technologies AB, Cellectricon AB
Ctakt AB, Micvac AB och Eutech Medical AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Pantsättning av aktier i Medeikonos AB,
Lightup Technologies AB, Cellectricon AB,
Ctakt AB och Micvac AB för fullgörande
av aktieägaravtal

2001
372 000
2 000

8 109

—

—

5 568

384 109

379 568

Ansvarsförbindelser
Koncernen

2002

2001

1 448
6 214

591
13 373

Summa

Not 30

2002
372 000
4 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Skuld till finansiär

Not 32

2002
697 375

2001
654 200

Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter

84 928
18 021

83 800
22 800

Investeringsåtaganden i Innovationskapital Fond 1 AB
Investeringsåtaganden i Innkap 2 KB

Sociala avgifter
Övriga poster

47 420
67 803

29 200
52 785

Investeringsåtaganden i Innkap 3 KB
Försäkringsbolaget FPG

22 932
633 535

0
577 013

915 547

842 785

Summa

664 129

590 977

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

254
182

276
91

Investeringsåtaganden i Innkap 2 KB
Investeringsåtaganden i Innkap 3 KB

6 107
22 932

13 214
0

Summa

436

367

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

621 068
650 107

565 665
578 879

Summa
Stiftelsen

Stiftelsen

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2002.
Göteborg den 3 mars 2003

Sören Mannheimer

Lennart Jeansson

Ordförande

Vice ordförande

Gunilla Almgren

Leif Blomqvist

Ingrid Elam

Gunnar Gustafson

Märta Johansson

Marianne Nivert

Magnus Rönnmark

Sven-Åke Strandlind

Jan-Eric Sundgren

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2003
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

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
2002. 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 3 mars 2003

Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Resultat senaste
tio åren

Chalmers i siffror, inklusive Chalmers Lindholmen högskola

92/93

1020
4551
3963
728

93/94

1055
4806
3991
627 2
12

94/95

1045
4929
4125
933
20

95/96 1

1045
4836
4241
774
48

1997

1075
5129
4428
859
67

1998

1105
5007
4318
829
124

1999

1155
4953
4288
878
83

2000

1185
4963
4350
799
132

2001

1225
5370
4560
799
119

2002

Utbildning

1220
5845
4859
755
138

Civilingenjörs- och
arkitektutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Master of Science-examina

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

895
1858
1671
522

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsprogram
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

254
178

473
341

407
318

582
459

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

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

1056
234
302
130
172

Forskarutbildning
Forskarstuderande 3
varav nyantagna
Forskarexamina
varav doktorsexamina
varav licentiatexamina

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

1627
851
2478

Personal

(heltidstjänster)
Undervisande och forskande 4
Teknisk och administrativ 4
Totalt

Ekonomi
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

671
1401
1029
2072
753

– 18

31

–9

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

57
18
20
5

55
17
22
6

57
18
19
6

59
14
20
6
1

53
15
23
7
2

53
14
24
8
1

55
14
21
8
2

53
16
21
8
2

52
17
21
8
2

1

Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader pga byte till kalenderår. Här redovisas de första 12 månaderna.

2

Minskningen 93/94 förklaras helt av tekniska problem med utskrift av examensbevis.
Ett oförändrat antal teknologer uppfyllde de formella kraven för examen.

3

Fr o m 1999 redovisas antal forskarstuderande med aktiviteten minst 10 %.

4

En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal
ökade med 57 heltidstjänster år 2000.

5

Fr o m 93/94 redovisas intäkter (inkl finansiella). Tidigare redovisades kostnader.

6

Fr o m 93/94 redovisas, utöver lokalhyror, även underhåll.

Intäkter (Mkr) 5
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge
Resultat efter finansiella poster
(Mkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%) 6
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)

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

