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2004 – ett
intensivt och
händelserikt år
med dystert slut
Slutet av ett hektiskt år ger alltid förhoppningar om lugn och ro, om

Vilka insatser vi måste vidta för att göra framtiden säkrare och hur vi ska

tid för återblick och kontemplation under jul- och nyårshelgerna.

utnyttja beﬁntlig teknik bättre, så att den blir tillgänglig för alla, är tankar

Frågor som inﬁnner sig är: vad har hänt och vad har varit viktigt?

som faller sig naturliga i en sån här situation. Vi på Chalmers kan bidra

I tidningarna kan vi läsa olika årskrönikor och vetenskapliga tidskrifter

med det vi är bäst på: att bedriva högklassig forskning, att undervisa

funderar över årets viktigaste vetenskapliga upptäckter.

med god kvalitet och att verka på ett sådant sätt att både vår forskning

Under den vanligtvis lugna julhelgen, just när årskrönikorna börjar
dyka upp, så nås vi plötsligt av ett brutalt meddelande om att

och undervisning kommer hela samhället till del, dvs att verka för en
uthållig och säker samhällsutveckling.

hundratusentals människor har omkommit i en av historiens största

Året som gått har förutom den fasansfulla avslutningen varit händelse-

naturkatastrofer. En jordbävning som uppgick till 9 på Richtersskalan

rikt, intensivt och fyllt av arbete för alla. Många har med bravur avlagt

har skett i havet utanför Sumatra. Befolkningen i länderna runt

examen, goda forskningsresultat har sett dagens ljus och vår samverkan

Bengaliska viken drabbas hårt, men även många semesterﬁrande

med samhället har fortsatt att utvecklas mycket väl. Jag hoppas att

svenskar i framför allt Thailand drabbades av de ﬂodvågor som följde

föreliggande årsrapport ska ge en god bild av Chalmers omfattande

efter skalvet.

verksamhet under 2004.

Infrastruktur och säkerhet är kanske inte de saker som i första hand

Chalmers 175 år

prioriteras i ett semesterparadis, men man funderar ändå över om

Chalmers har fyllt 175 år under året, vilket är en aktningsvärd ålder för

inte dagens teknik skulle ha kunnat varna för katastrofen och vilken

en teknisk högskola. Redan från starten av den Chalmerska Slöjdeskolan

beredskap vi egentligen har själva. Ett globalt övervakningssystem

1829 kom man igång med krävande undervisningsuppgifter som ledde

med trådlös kommunikation, satellitöverföring och en större tillgäng-

till mycket eleganta tekniska lösningar på hur man skapar maskiner för

lighet till information och varningssignaler skulle kunna ha hjälpt att

bl a mekanisk bearbetning och produktion. Dessa lösningar framställdes

sprida information om den fara som nalkades. Nu blev många inte

också av de första eleverna i konkreta, fungerande modeller. Några av

varse ﬂodvågorna förrän det var för sent. Oändligt mänskligt lidande

dessa skapelser ﬁnns nu till beskådande i kårhusentrén. Mycket har hänt

med misär under lång tid framöver för de fem miljoner vars hem blivit

sedan dess och i ljuset av vår historia har Chalmers ﬁrat 175-årsjubileet

förstörda och en katastrofal brist på tillgången till rent vatten är några

under större delen av året med seminarier och olika jubileumskonferen-

av tsunamins konsekvenser.

ser. Firandet kulminerade den 5 november och den 16 december.
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Den 5 november hade ca 400 gäs-

ifrån fullﬁnansierar projekten. Kostnadsökningarna har dessutom under

ter nöjet att bl a tillsammans med

många år varit betydligt högre än den löne- och prisuppräkning som

deras majestäter kungen och drott-

sker på de statliga anslagen. Skall Sverige fortsätta att vara en framgångs-

ningen både lyssna till årets William

rik kunskapsnation med framstående forskning är det min åsikt att den

Chalmers-föreläsning och avnjuta

sedan länge pågående urholkningen av universitetens basresurser måste

en god middag med underhållning

stoppas och att fakultetsmedlen måste återställas till en rimligare nivå.

och efterföljande dans. Med hjälp

Den samlade bilden gör det dock uppenbart att det är högskolorna som

av vår insamlingsgeneral, Gun-

måste lösa problemen genom ett antal åtgärder. Minskade kostnader

nebos vd Bjarne Holmqvist, ställde

genom en ytterligare slimmad organisation och genom avveckling av

sponsorer vänligt och generöst

verksamheter, ökade intäkter genom nya ﬁnansiärer utanför landet

upp (ett stort tack för det!) och en

eller i industrin och en ökad samverkan med andra universitet i form av

oförglömlig fest kunde genomföras.

allianser är några av de nödvändiga vägar som står till buds.

William Chalmers-föreläsningen
hölls av professor Christian Azar

Förändrad organisation

och handlade om klimatföränd-

Under året har därför radikala åtgärder och förändringar gjorts för att på

ringar. Den upprepades dessutom

sikt bättre klara högskolans verksamhet också på ett ekonomiskt sunt

veckan därpå för allmänheten i en

sätt. Organisatoriskt har sektionsnivån tagits bort och beﬁntliga institu-

helt fylld föreläsningssal.

tioner har slagits samman till större institutionsenheter. 17 institutioner

Den 16 december blev dagen då hela Chalmers personal ﬁrade att

ersätter de 12 sektionerna.

högskolan fyller 175 år. Ett av festens tema var att hylla världsmedborga-

Bolaget Chalmers Lindholmen upphör som egen autonom enhet och

ren William Chalmers. Inte mindre än 1 300 av de anställda tog tillfället

verksamheten på Lindholmen, som huvudsakligen bestått av treåriga

i akt och deltog i kalaset i kårhuset. Som en slutfas på ett intensivt år

högskoleingenjörs- och sjöutbildningar, går upp i de nya institutionerna.

med omorganisation i centrum blev detta enligt min och många andras

Högskoleingenjörsutbildningarna kommer i fortsättningen att adminis-

syn en ﬁn avslutning på ett arbetsamt år och en bra början på en ny

treras och samordnas med civilingenjörsprogrammen.

organisation med interaktion över gränser.

Ledning och planering av grundutbildningen i den nya organisationen

Fler jubileer

separeras från de nuvarande sektionerna och en särskild organisation

Under 2004 ﬁrade Chalmers också tio år som stiftelsehögskola och
Chalmers Industriteknik fyllde 20 år. Dessutom ﬁrade Chalmers studentkår 100-årsminnet av sin tillblivelse. Detta celebrerades under en vecka
i april bl a med en ståtlig middag där många tidigare kårfunktionärer
deltog. Det är ingen tvekan om att studentkåren har haft stor betydelse
för högskolans utveckling, inte minst när det gällt grundutbildningen,

med sex utbildningområdesansvariga har tillsatts. Samtidigt införs
Bologna-systemet, och särskild tonvikt läggs på att utveckla konkurrenskraftiga och forskningsbaserade engelskspråkiga masterprogram. Också
forskarutbildningen förändras genom att den tydligare än idag organiseras i forskarskolor, där minst en forskarskola skall ﬁnnas per institution.
Kopplingen mellan masterprogram och forskarskola borgar för fortsatt

de demokratiska processerna och studenternas medinﬂytande.

god rekrytering av doktorander till institutionernas forskargrupper.

Chalmers har alltid legat långt framme i detta avseende vilket också syns

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2005. Om resultatet

inte minst vid internationella jämförelser. Det är heller ingen tvekan om

kan vi förstås inte säga mer än att de prefekter och ledare som har

att den erfarenhet studenterna får i kårarbetet och i andra studentor-

rekryteras ser positivt och med förväntan på möjligheterna att arbeta i

ganisationer är en viktig ingrediens i utbildningen och därför värdefull i

den nya organisationen och att utveckla institutionerna i samklang med

det framtida yrkeslivet.

omvärldens behov. En gedigen satsning på ledarskap och utveckling av

Forskningen och dess ﬁnansiering

verksamheten genomförs parallellt med omorganisationen.

Forskningen och forskarutbildningen väger tungt i Chalmers verksam-

Grundutbildningen

het. Ekonomiskt svarar dessa delar för nära 70 % av högskolans omsätt-

Glädjande nog kan vi återigen konstatera att rekryteringen till Chalmers

ning. Många goda forskningsresultat har också uppmärksammats och

utbildningar klarat sig relativt bra, trots ett vikande nationellt söktryck för

rekordmånga har avlagt doktorsexamen under året. Flera av Chalmers

teknikutbildningar. Vi har fortfarande högst söktryck i landet till ingen-

forskare har fått utmärkelser av olika slag, t ex professor Tord Claeson

jörsutbildningarna. Många har varit engagerade i vårt rekryteringsarbete

som under året erhöll IVAs guldmedalj och professorerna Jeffrey Steif

och det är uppenbart att ett aktivt rekryteringsarbete är nödvändigt för

och Owe Orwar som ﬁck Göran Gustavssonpriset. Forskningen inom

att vi även framgent skall kunna fylla våra platser.

samhällsbyggnadsområdet har under året utvärderats av en internationell grupp på uppdrag av FORMAS. Utvärderingen ger ett mycket högt
betyg åt forskningen vid Chalmers.

Tyvärr nödgas vi konstatera att andelen kvinnor bland årets nya studenter är knappt 24 %. Det är den lägsta siffran på mycket länge. Denna
vikande trend, som syns i hela landet, måste brytas. Jämställdhetsarbete

Finansieringen av forskningen är dock en ständig källa till oro och den

kräver systematik och en stor portion uthållighet. Vi måste nu försöka

har blivit än mer påtaglig under året. Överallt, och inte bara i Sverige,

analysera och förstå vad som ligger bakom årets alltför låga andel av

vittnas om forskare som, med en utfallsprocent på inlämnade ansök-

kvinnliga nybörjarstudenter. Vi måste vända på alla stenar, fortsätta att

ningar som understiger 10 %, tvingas ägna en alltför stor del av sin tid

diskutera jämställdhetsfrågor i olika forum och helt enkelt skaffa oss mer

till att skriva ansökningar för att ﬁnansiera sin forskning. Den paradoxala

kunskap. En kunskap som måste delas av många, ja av alla som är verk-

situationen är att ju bättre det går, dvs ju mer forskningsanslag som

samma vid Chalmers. Dessutom bör vi förstås vara aktiva och fortsätta

kommer in, desto sämre blir högskolans ekonomi, bl a på grund av sys-

att vidta konkreta åtgärder. Det är min och Chalmers ambition att även i

temet med motﬁnansiering och det faktum att många ﬁnansiärer långt

fortsättningen ha ett stort fokus på jämställdhetsarbetet.
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Ramen för grundutbildningens ﬁnansiering förbättrades under året

Nytt avtal med Akademiska Hus

genom att den ”utlånade” utbildningskapaciteten i grundutbildningen

För att minska Chalmers lokalkostnader har vi dels försökt påverka staten

på 600 årstudieplatser lämnades tillbaka i höstens budgetproposition.

när det gällt hyressättningen för ändamålslokaler och dels förhandlat

Detta innebär att en ytterligare minskning av antalet utbildningsplatser

med Akademiska Hus i Göteborg om våra hyresavtal och förvärv av vissa

för 2005 kan elimineras och att Chalmers kan fortsätta enligt tidigare

fastigheter på Chalmers område. Förhandlingar har förts på ett konstruk-

uppgjorda planer.

tivt och framgångsrikt sätt mellan Chalmers tekniska högskola, Chalmersfastigheter AB, Chalmers stiftelse och

Samverkan med andra
universitet

Akademiska Hus. Ett avtal slöts under
hösten som bl a innebar att Chal-

Samverkan över gränser och förmåga

mersfastigheter från Akademiska Hus

att ändra gränser kommer att bli allt

förvärvar Kemihuset, Fysiks forskarhus,

viktigare för att vi skall kunna vara

MC2, Reaktorfysik samt intilliggande

ﬂexibla aktörer i ett föränderligt sam-

mark. Avtalet och köpet har inneburit

hälle och nå fortsatta framgångar. Det

ett slut på de segslitna förhandlingarna

gäller såväl gränser inom organisa-

med Akademiska Hus. Vi har nu skapat

tionen som gränser mellan högskolor

ett bra arbetsklimat mellan bolagen

och gränser mellan vetenskapsom-

och en större tillfredsställelse bland

råden. Chalmers har många exempel

brukarna samt inte minst minskade

på excellent samverkan. Göteborgs

kostnader.

universitet är och kommer att förbli
vår viktigaste samverkanspartner.

Tio år som stiftelsehögskola

Samverkan inom ”Alliance for Global

Arbetet med att utveckla nya forsk-

Sustainability” är ett exempel på en

nings- och utbildningsprogram inom

internationell strategisk allians för

Chalmers har pågått med stöd från

kvalitet och konkurrenskraft.

Chalmers stiftelse under hela tio år.
Stiftelsens insatser och de möjligheter

Under året har vi också arbetat med
att ta fram förutsättningarna för en närmare samverkan med KTH i

som stiftelseformen inneburit har varit mycket viktiga för Chalmers

Stockholm. En undersökning har genomförts gemensamt av Chalmers

utveckling. Miljöverksamhet, bioteknik, uppbyggnad av ny mjukvaruo-

och KTH för att utröna vilken potential som ligger i att skapa en allians

rienterad IT-forskning och ett nytt utbildningsprogram, ett starkt stöd till

mellan högskolorna. Institutet för studier av utbildning och forskning,

IT-universitetet samt stöd till mikro- och nanoteknikområdet är exempel

SISTER, gjorde utredningen på högskolornas uppdrag och de slutsatser

på stora insatser som stiftelsen gjort. Andra områden som också har fått

som drogs var bl a att vi har stora möjligheter att öka tillströmningen till

ökade möjligheter att utvecklas är design och produktframtagning samt

högskolorna av utländska masterstudenter med ett antal gemensamma

det övergripande området husbyggnad, arkitektur och management för

masterprogram. Också en närmare och tydligare samverkan inom ett

drift och underhåll av fastigheter samt boendemiljö. Det pedagogiska

antal forskningsområden poängterades som något viktigt, inte minst

utvecklingsarbetet har också fått ökade resurser genom stiftelsen.

skulle detta kunna innebära större möjligheter att attrahera interna-

Under året har stiftelsen också låtit utvärdera sitt arbetssätt, framför allt de

tionella forskningsmedel. På längre sikt kan en samordning också leda

processer inom högskolan som har legat till grund för motiveringen av de

till gemensam prioritering av forskningsområden och därmed starkare

olika satsningarna. Utvärderingen kommer att utgöra en bas för ingående

forskningsmiljöer.

diskussioner under 2005 om framtida strategier för stiftelsens möjligheter.

Samverkan med omvärlden

En lovande framtid

Ofta nämns tredje uppgiften och kvalitetsarbetet som betungande och

I tider av omstrukturering och knappa resurser är påfrestningarna på

som ytterligare pålagor i ett pressat universitetssystem. Jag delar inte

personalen stor. Högskolans viktigaste uppgift de kommande åren är att

den uppfattningen. I stället är kunskapsöverföring och samarbetet med

fortsätta arbetet med att skapa en stabilare bas för verksamheten och att

samhället och näringslivet grunden för hela vår existens.

säkerställa att vi inte tappar unga personer inom akademin. Personalen

Innovationssystemet som vi arbetat intensivt med under några år är i

tillsammans med studenter och tidigare studenter är Chalmers ryggrad

stället en bonus för forskare som kan glädjas åt att se sina forsknings-

och de har under lång tid byggt högskolan till vad den är idag. Under året

resultat komma till nytta. Det innebär inte att man skall släppa fokus på

som gått har fantastiska insatser gjorts för att nå goda resultat, även om

sin forskning. Snarare är det andra organisationer som skall ta vid och

det bitvis har varit mycket tufft. Samspelet mellan studenter och personal,

föra resultaten vidare till nya produkter och processer och slutligen till

både lärare och de som har stödjande uppgifter, har utvecklats i positiv

affär och företagsamhet. Detta kräver samarbete mellan aktörer med

riktning. Jag ser därför med spänning fram mot vad 2005 kommer att

olika drivkrafter. Vi behöver fortsätta att utveckla modeller för att ta över

bära med sig. En ny effektivare organisation och ett ytterligare utvecklat

dessa idéer med små specialiserade bolag som förstår såväl forsknings-

ledarskap tror jag kommer att skapa en bättre arbetsmiljö för oss alla på

fronten och nyttan som affären och exploateringen. Det studentburna

Chalmers.

entreprenörskapet är en plantskola för detta, men det måste föras vidare

Till alla – anställda, studenter och alumner – vill jag därför rikta ett stort

för att växa och komma ur inkubatorsmiljön.

tack för ert hängivna arbete och djupa engagemang !

Högskoleverket kunde i sin utvärdering konstatera att Chalmers var en
av de högskolor som allra bäst har lyckats med entreprenörskap och
kunskapsöverföring.
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Jan-Eric Sundgren
Rektor

Chalmers studentkårs syn

på Chalmers
verksamhetsår 2004

Omorganisationen
2004 har varit ett år av förändring på Chalmers med
intensivt arbete för att högskolans nya organisation
ska fungera från och med 2005. Studentkåren ser
positivt på omorganisationen och tror att en grundutbildningsorganisation som är mer frikopplad från
forskningsorganisationen och har ett konkurrensutsatt
köp/säljförfarande av kurser kommer att leda till en
bättre utbildning. Det är också positivt att högskoleoch civilingenjörsprogrammen nu samordnas i högre
grad.
Ett av motiven med omorganisationen har varit att
spara pengar. Vi har under året varit oroliga för att en
stor del av besparingarna ska ske i grundutbildningsorganisationen, vars ekonomi är tämligen förutsägbar
och därmed mer kontrollerbar. Forskningsorganisationen är till stor del ﬁnansierad genom externa bidrag,
vilket gör det svårare för högskoleledningen att styra
och prioritera. Förhoppningsvis har Chalmers idag en
effektivare och billigare grundutbildningsorganisation

på frågan. Vi hoppas att Chalmers är lika aktivt i denna

med minst lika bra service till studenterna som tidigare

process som man varit i Bologna-processen, eftersom

– precis som man lovat.

det är mycket bättre att leda utvecklingen än att ledas

Utbildning

av den. Chalmers måste därför arbeta hårdare med att

Från och med höstterminen 2004 läser alla nyantagna

bygga ut servicen och göra det ännu mer attraktivt för

på Chalmers enligt den så kallade Bologna-modellen.

studenter att studera på Chalmers.

Ursprunget är en europeisk överkommelse som bl a

Jämställdhet/jämlikhet

ska underlätta rörligheten för studenter och lärare

Chalmers Studentkår har under året bedrivit ett aktivt

och som ska göra utbildningarna mer jämförbara.

jämställdhetsarbete och har haft ett mycket gott

Chalmers är först i Sverige med att införa detta. Det

samarbete med högskolans jämställdhetssamordnare.

ser vi som positivt eftersom vi då går i täten och ökar

Kårstyrelsen har själv genomgått en utbildning och

vår konkurrenskraft. Däremot har det i vissa fall gått

samma möjlighet erbjuds studerandesektionerna.

lite väl snabbt. Det hade varit ett utmärkt tillfälle att i

Under hösten har mycket arbete lagts på den jäm-

grunden utvärdera utbildningens pedagogik, upplägg

ställdhetsdag som ska genomföras i samarbete med

och kvalitet.

Chalmers och ett antal företag den 12 april 2005.

Chalmers Studentkår oroas över det minskade antalet

Vi hyser stora förhoppningar om att högskolan i och

doktorander på Chalmers. Vi hoppas att detta bara är

med den nya organisationen ska ge plats för en person

en tillfällighet och att minskningen inte är ett enkelt

som kan samordna frågor som etnicitet, religion

sätt att reglera ekonomin.

etc. Det ﬁnns ett stort behov av någon med sådan

Med den nya organisationen ﬁnns förhoppningen från

kompetens och som kan komplettera det arbete som

Chalmers sida att utbildningen skall bli mer forsknings-

jämställdhetssamordnaren bedriver.

nära. Detta tycker också vi är viktigt, men eftersom

Mer nedslående har Chalmers omorganisation varit ur

majoriteten av studenterna vill ut i näringslivet är det

ett jämställdhetsperspektiv. Ingen av prefekterna och

minst lika angeläget att det ﬁnns en tydlig koppling dit.

bara två av åtta områdesansvariga i grundutbildnings-

Vi hoppas att Chalmers ökar näringslivets möjligheter

organisationen är kvinnor. Endast fem av tjugofem

att påverka utbildningarna och att samverkan blir

utbildningsprogramansvariga är kvinnor. Chalmers

större.

har tidigare utlovat en jämställdhetsenkät bland de

Under 2004 har avgiftsfriheten för studenter utanför

anställda, men den har skjutits upp. Det är nu dags

EES-området diskuterats. Studentkåren oroas av om

att på allvar ta tag i de strukturella problem som ﬁnns

Chalmers kan möta det ökade kravet på service som

inom högskolan och gå från ord till handling. Vi ser

skulle följa på ett beslut om avgifter för dessa studen-

positivt på möjligheterna till detta då Chalmers ledning

ter. En statlig utredning har tillsatts för att titta närmare

tycks väl medvetna om problemet. ◆

Studentkårens styrelse:
Gustav Eklund, Milad Pouyanmehr,
Jenny Stockhaus, David Elebring
(ordförande) och Linda Ivarsson.
På bilden saknas Kim Leandersson,
Anna-Soﬁa Sjööquist, Patrik
Sjööquist, Martin Möller och
Cecilia Assiks.
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Fokus på resultat

beroende på ändrad klassiﬁcering av forskningsbidrag
som samﬁnansieras med Vinnova . Intäkter från de
offentliga forskningsstiftelserna har ökat med 12 mkr

Ekonomiskt resultat
Stiftelsen
Chalmers
5%
Offentliga
stiftelser
6%

Resultatet för Chalmers, inklusive Chalmers LindholEU 3 %
Finansiellt 1 %

men högskola, uppgår till –45 (– 35) mkr efter ﬁnansiella poster, uppgifter inom parantes avser år 2003.
Det negativa resultatet motsvarar 2 % av omsättningen.
I resultatet ingår avskrivningskostnader om 19 (35)
mkr som täcks av det aktieägartillskott vilket erhållits

Övrigt
6%

Utbildningsdepartementet
48 %

Företag mfl
11 %

till följd av ändrade redovisningsprinciper. I resultatet
ingår kostnader för omstruktureringar i verksamheten
med 45 (18) mkr. Resultatet har vidare belastats

Övriga
statliga
20 %

Totala intäkterna år 2004
uppgick till 2 158 mkr.

(– 18 %), vilket beror på tidigare beslut om minskade
bidrag till Chalmers. Bidrag från EU har ökat med 4 mkr
(7 %) och övriga intäkter har ökat med 6 mkr (5 %).
Chalmers tio största forskningsﬁnansiärer svarar för 73 %
(72 %) av intäkterna till forskning och forskarutbildning.
Inom grundutbildningen står den största ﬁnansiären,
utbildningsdepartementet, för 88 % (87 %) av intäkterna.
Den statligt ﬁnansierade utbildningen och forskningens

samband med att Chalmers Lindholmens verksamhet

andel utgör 68 % av intäkterna och har ökat med 1

övergår i Chalmers AB. Det operativa resultatet,

procentenhet jämfört med föregående år.

dvs resultatet exklusive avskrivningar som täcks av
aktieägartillskottet, omstruktureringskostnader och
till 23 (18) mkr. Förlustriskreservationer om 15 (17)

Finansiellt
2%

Intäkter från Chalmers stiftelse har minskat med 26 mkr

med nedskrivning av dotterbolagsaktier om 4 mkr, i

nedskrivning av dotterbolagsaktier, uppgår därmed

Avskrivningar
6%

(10 %), främst från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Kostnader
Kostnaderna uppgår till 2 203 (2 142) mkr, vilket är en
ökning med 61 mkr (2,8 %).

mkr som avser pågående projekt ingår i resultatet.

Personalkostnaderna har ökat med 26 mkr (2 %).

Finansnettot uppgår till –29 (– 23) mkr. Enligt god

Förändringen avser bland annat ökade kostnader för

redovisningssed skall en del av pensionskostnaden

personalomställning med 15 mkr samt kostnader för

redovisas som en ﬁnansiell kostnad. För år 2004 uppgår

löneökningar med 26 mkr. Medelantalet anställda har

denna till 43 (41) mkr.

under året minskat med 63 personer, vilket reducerat
kostnaderna med 29 mkr. Övriga personalkostnader

Lokaler
16 %
Personal
54 %
Övrigt
22 %

Totala kostnaderna år 2004
uppgick till 2 203 mkr.

Intäkter

har ökat med 14 mkr. Lokalkostnaderna har ökat med

Intäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 158

8 mkr (2 %), vilket beror på ökad hyresnivå. Övriga

(2 107) mkr, vilket är en ökning med 51 mkr (2,4 %).

driftskostnader har ökat med 35 mkr (8 %), varav köpta

Intäkter från statliga ﬁnansiärer har ökat med 74 mkr

tjänster har ökat med 23 mkr. Utrangeringar av anlägg-

(5 %), där intäkter från utbildningsdepartementet för

ningstillgångar har ökat med 6 mkr och den särskilda

utbildning och forskning har ökat med 10 mkr. Intäkter

högskoleavgiften som betalas till staten, har ökat med

från Vetenskapsrådet har ökat med 23 mkr (18%) och

6 mkr. Avskrivningskostnaderna har minskat med 13 mkr

från Vinnova med 32 mkr (60%). Bidrag från företag

(– 9 %), vilket beror på en fortsatt minskning av investe-

och andra organisationer har minskat med 18 mkr

ringar i anläggningstillgångar jämfört med föregående

(–7 %), där intäkter från Volvo har minskat med 9 mkr

år och därmed lägre avskrivningar.

Verksamhetsresultat

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
Verksamhetsresultat (antal)

2004

2003

2002

2001

2000

Grundutbildningen examina
Forskarutbildningen: Doktorsexamina
Licentiatexamina
Referee-granskade vetenskapliga artiklar
Övriga artiklar

1651
179
158
1750
750

1 599
142
162
1 800
850

1 415
130
172
1800
900

1 383
115
140
1 650
900

1 346
94
149
1 750
1 000

1041
435
238
130
58
117
119
20
2158

1 031
371
256
118
54
143
113
21
2 107

950
356
238
135
50
212
104
27
2072

892
343
169
140
36
253
111
39
1 983

836
341
160
130
36
259
115
24
1 901

1196
350
474
134
49
2203

1 170
342
439
147
44
2 142

1 098
349
454
162
49
2112

1 077
341
428
157
38
2 041

1 097
279
416
159
33
1 984

– 45

– 35

– 40

– 58

– 83

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
RESULTAT
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Antalet examina uppgår till 1 651, vilket är en ökning
med 3 % jämfört med föregående år. Ökningen avser
främst examina i internationella masterprogram.

Forskarutbildningen
Antalet doktorsexamina uppgår till 179, vilket är en

Intäkter (mkr)
Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag mﬂ
Offentliga stiftelsebidrag
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Grundutbildningen

ökning med 37 examina jämfört med föregående år.
Examinationen är den högsta någonsin. Antalet kvinnor
som avlagt doktorsexamen uppgår år 2004 till 37 stycken
(21 % av samtliga examina), vilket är en minskning med 4
procentenheter jämfört med år 2003. Den lägre andelen
kvinnliga doktorer bedöms vara en tillfällig variation.
Antalet licentiatexamina uppgår till 158, vilket är en
minskning med 4 examina jämfört med föregående år.

Vetenskapliga artiklar m m
Antalet referee-granskade vetenskapliga tidskriftsartiklar
och publicerade konferensbidrag uppgår till ca 1750. Till
detta kommer ca 750 vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga skrifter etc. Antalet vetenskapliga artiklar
har minskat något jämfört med föregående år. ◆

Kvalitetsarbete
Grundutbildningen

ningsområden vid andra lärosäten. Den modell som

Under några år har Chalmers tillsammans med

Chalmers använder har likheter med modeller vid ﬂera

Linköpings tekniska högskola utvecklat ett system för

andra universitet, t ex Danmarks Tekniska Universitet,

bedömning av utbildningen, baserat på uppföljning

vilket möjliggör jämförelser.

inom fem områden:

Bland den information som samlas är publiceringar

– ungdomars förväntningar och attityder; baseras
på olika externa analyser, vilket gör jämförelser
över tiden svårare men i gengäld ger breda
undersökningsresultat

särskilt viktiga. Publikationernas betydelse som kvali-

– söktryck; mäts med de metoder som används i
återkommande nationella jämförelser

förmåga att dra till sig externa anslag. Modellen för

– studieframgångar; baseras på de studiemeriter som
ackumuleras för varje student, utvärderingen ger
möjlighet att följa hela årskurser och därmed att
göra både analyser och prognoser

men formatet för insamling av information har redan

– studenternas trivsel; mäts genom enkäter om
studenternas välbeﬁnnande och attityder till
Chalmers rent allmänt

Projektet ”Effektiva stödprocesser” för att varaktigt

– alumnernas yrkesframgångar och tillfredsställelse,
baseras på alumnienkäter

stor kraftsamling – under den mest aktiva perioden

Sammantaget skall informationen från de fem
områdena ge en bild av Chalmers utbildningsprogram,
möjlighet till jämförelser och ett underlag till förbätt-

tetsmått varierar dock mellan Chalmers institutioner,
vilket speglar de olika vetenskapliga traditionerna. Av
stor betydelse är även en forskares eller forskargrupps
medelsfördelning kommer att fortsätta att utvecklas,
introducerats.

Administration
effektivisera och förbilliga Chalmers administration
avslutades under året. Projektet har inneburit en
arbetade som mest 200 personer med de olika genomlysningarna i olika projektgrupper. Stora delar av
högskolans administrativa rutiner och arbetsuppgifter
löper nu smidigare med hjälp av modernt IT-stöd.

ringar.

Miljöarbete

I och med den nya strukturen för ledning av Chalmers

Miljöarbetet är en kvalitetsfråga som berör hela

grundutbildning har ett tydligare kvalitetsansvar

Chalmers. Arbetet har under året omfattat inköp, resor,

på programnivå skapats. Den nya ledningsgruppen

transporter, avfall, energi, forskning och utbildning.

formerades under andra hälften av 2004 och kommer

Miljömålen har i stort sett uppfyllts, vilket ger möjlig-

att ta ställning till hur ett nytt instrument för pro-

heter att gå vidare i arbetet.

gramuppföljning skall användas. Samtidigt fortsätter
systemet med kursutvärderingar, vilket är centralt för
de enskilda kursernas utveckling och för samarbetet
mellan programledningen och institutionerna.

För att fokusera på resor hölls för andra året i rad en

Nya administrativa system
och rutiner som har införts
genom projektet ”Effektiva
stödprocesser”:
– Elektronisk fakturahantering och enheten
fakturaservice
– Personaladministrativa
system, PRIMULA och
enheten löne- och
reseräkningsservice
– Reseräkningssystem,
Tur och Retur
– Nytt budgetplaneringsverktyg

traﬁkdag med bland annat en paneldebatt om de

– Nytt system för kontraktsreskontra

dagliga resorna mellan Chalmers och hemmet. Därtill

– Nytt kundordersystem

genomfördes en enkät om resor till och från jobbet.

– Nya processer inom
rekrytering och
avveckling av personal

Forskning

I enlighet med miljömålen har de ﬂesta utbildnings-

Förbättrad uppföljning av forskningen krävs, dels p ga

program obligatoriska miljöinslag.

den nya modellen för fördelning av fakultetsmedel
och dels p ga att allt större krav ställs på Chalmers att

Högskoleverkets granskningar

göra strategiska val. Det har emellertid visat sig svårt

Chalmers har under 2004 varit involverat i ämnes-

att skapa en modell som med några enkla mått ger en

granskning i fysik, men endast perifert eftersom både

säker bild av forskningens kvalitet.

grund- och forskarutbildningen kommer att granskas

I stället är siktet inställt på att sammanställa informa-

2005.

tion som samtidigt möter ﬂera krav.

Chalmers har också deltagit i granskningarna av

Informationen skall vara enkel att samla in och det

samverkansuppgiften och internationaliseringen.

skall så långt som möjligt vara samma information

I fråga om samverkan har Chalmers systematiska

som används för ﬂera ändamål. Kravet på informa-

kontakter med näringslivet uppmärksammats som

tionsinsamlingen är att den skall ske utan större extra

bland de främsta i Sverige, även om det ﬁnns förbätt-

ansträngning än vad som kan motiveras av den nytta

ringsområden inom andra samverkansområden, t ex

forskaren själv har av sammanställningen. Den skall

det offentliga samtalet. I granskningen av internatio-

samlas på samma sätt under ﬂera år. Jämförelser skall

nalisering omnämns många av Chalmers initiativ och

göras i första hand över tid inom ett relativt begränsat

arbetssätt som goda exempel.

ämnesområde och i andra hand med liknande forsk-

Kvalitetsansvaret ska enligt
Chalmers kvalitetspolicy
följa ansvaret för varje
given verksamhet. Syftet
är att befrämja kvalitet
i det kontinuerliga
förbättringsarbetet på
alla nivåer.

◆

– Ny hantering av
kompendier och
kontanter
– Länksidan ”Webbsystem”
för enkel ingång till
alla webbaserade
administrativa system
– Utvärdering av
fakturaportalen
Projektet hade uppdraget
att sänka kostnaderna för
ett antal administrativa
arbetsområden med 25 %.
Sammanlagt har antalet
administratörer minskat
med 35 heltidstjänster, vilket
i de flesta fall lösts genom
pensionsavgångar eller
genom att inte återbesätta
tjänster då personal slutat.
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Grundutbildningen
Andel antagna kvinnor

Mål

Rekrytering

50 procent

Chalmers mål för grundutbildningen 2004 var att pre-

Studentrekrytering har även 2004 genomförts i

stera 8 500 helårsstudenter med en prestationsgrad på

projektform, i stort sett i samma omfattning som året

lägst 86 procent. Under 2003 förbrukade Chalmers 38

innan. Personresurser har varit den trånga sektor, som

mkr av sitt anslagssparande, varefter 19 mkr återstod.

begränsat expansion. Under året har Chalmers deltagit

Högskolan hade därför en återhållsam planering vad

i utbildningsmässor på ﬂera orter, förmedlat tryckt

gäller utbildningsvolym inför 2004. Ytterligare neddrag-

material och vidareutvecklat informationen på webben

ningar planerades inför 2005, eftersom inget anslags-

under konceptet Next Stop Chalmers. Chalmers känner

sparande då skulle ﬁnnas att tillgå. Inför 2005 har dock

också ansvar för att delta i uppgiften att väcka intresse

Chalmers takbelopp höjts med 43 mkr, vilket motsvarar

för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdom.

581 helårsstudenter. Det innebär att neddragningar

Chalmers har under året arrangerat tre tekniktävlingar

inte behöver göras 2005 och att antagningen till

för ungdomar i grundskolan.

grundutbildningen kan återställas till tidigare nivå.

Rekrytering av kvinnor till tekniska utbildningar har

Det har redan tidigare konstaterats att Chalmers inte

visat sig vara en mycket svår uppgift. Chalmers har

kommer att nå målet 3 570 arkitekt- och civilingenjörs-

även detta år arbetat med att medvetet föra fram

examina som satts för perioden 2001-2004. Chalmers

kvinnor som förebilder i rekryteringsarbetet. Likaså har

eget mål var att uppnå en fjärdedel av fyraårsmålet, det

särskilda tjejdagar anordnats för både gymnasister och

vill säga 893 arkitekt- och civilingenjörsexamina under

grundskoleelever. Andelen kvinnor bland nybörjarna

2004.

har sjunkit även detta år och är för civilingenjörsutbild-

Chalmers hade redan under föregående år fattat beslut

ningarna den lägsta på tio år. Naturligtvis ser vi detta

om att de längre utbildningarna från och med hösten

som ett misslyckande men vi menar att samhälle och

2004 skall utformas i enlighet med Bologna-strukturen

näringsliv också måste se detta som ett misslyckande.

och leda till kandidatexamen efter tre år som delmål.

Vår uppfattning är att gemensamma åtgärder måste till

Målet var naturligtvis att genomföra denna förändring.

för att visa kvinnorna på de möjligheter som en teknisk

40
Arkitekt- och
civilingenjörsprogram

30
20
10

Högskoleingenjörsprogram

0
Hösten 2000 2001 2002 2003 2004

Andel kvinnor i procent bland
antagna studerande.

I slutet av 2003 gav styrelsen rektor i uppdrag att före-

utbildning ger.

slå och senare att genomföra en omorganisation som
för grundutbildningens del skulle innebära en helt ny
ledningsstruktur. Ett viktigt mål för det gångna året har
varit att få den nya organisationen införd vid årsskiftet.

Äggafallet

Tekniktävlingar för ungdomar i
grundskolan ska väcka intresse för
naturvetenskap och teknik, visa dem
Chalmers och inte minst vara roliga.
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Teknikåttan

Tekniktävling 2004 för sjätteklassare

Reell kompetens och breddad rekrytering
Chalmers betonar behovet av studievägledning i
samband med frågor om reell kompetens. Centrala
studievägledningen arbetar individuellt med dem

Efterfrågan på utbildningarna 2004
uttryckt i lägsta antagningspoäng

Utbildningar 180 poäng

(2003 i kursiv stil. ”alla”=alla behöriga antagna)

Bt Bioteknik

behörighet. En del i detta är att ge råd om hur man
kan sammanställa sina meriter för att sedan begära

D

B

HP

Betyg,
max 20,00

Högskoleprov,
max 2,00

Betyg:

som önskar studera vid Chalmers men saknar formell

A

Utbildningar med 180 p

bedömning av reell kompetens. En annan del är att

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

hjälpa de sökande att ﬁnna vägar för att komplettera
den formella behörigheten. Beslut om reell kompetens
har hittills huvudsakligen gällt sjöbefälsutbildningarna.
Studievägledningen har också under året arbetet
tillsammans med bland annat arbetsförmedlingen i
ett EU-ﬁnansierat projekt för utländska tekniker och
ingenjörer. Genom detta samarbete har mer än hundra
invandrade ingenjörer fått hjälp med att hitta lämplig
vidareutbildning.
Chalmers studentambassadörsprojekt startade 2000

19,81
19,00
13,64
12,68
18,97
19,50
alla
alla
alla
17,69
20,00
15,42
16,15

(19,81)
(18,73)
(13,13)
(13,15)
(18,40)
(19,43)
(14,84)
(alla)
(alla)
(16,95)
(20,00)
(15,29)
(16,59)

och har sedan 2002 haft medel från Rekryterings-

Utbildningar med 120 p

delegationen. Projektet har riktat sig dels till presum-

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Mi
Me
Si
Sk
Sl

tiva studenter genom sin närvaro i skolor, särskilt i
invandrartäta områden, dels till nya studenter genom
extra kamratstöd under chalmersutbildningarnas
första termin. I båda fallen engagerar sig Chalmers
studenter som läxhjälp och kamratstöd. Projektet har
slutrapporterats till Rekryteringsdelegationen under
2004 men verksamheten kommer att fortsätta inom
ramen för Chalmers rekryteringsarbete.

13,38
14,70
alla
18,50
alla
alla
alla
alla
11,80
16,42
alla

(11,57)
(12,60)
(alla)
(18,08)
(alla)
(alla)
(alla)
(12,11)
(10,66)
(14,54)
(alla)

2,00
1,50
0,40
alla
1,40
1,70
alla
alla
alla
1,20
1,90
0,90
1,10

alla
0,70
alla
1,40
alla
alla
alla
alla
alla
1,30
alla

(1,90)
(1,60)
(0,80)
(alla)
(1,50)
(1,70)
(1,30)
(alla)
(alla)
(1,20)
(2,00)
(1,10)
(1,20)

Arkitektur
Datateknik

E

Elektroteknik

F

Teknisk fysik

I

Industriell ekonomi

It

Informationsteknik

K

Kemiteknik

Kf Kemiteknik med fysik
M

Maskinteknik

Td Teknisk design
V

Väg- och vattenbyggnad

Z

Automation & mekatronik

Utbildningar 120 poäng
Au Affärsutveckling
Bi

Byggnadsingenjör

Di Dataingenjör
Dp Design och
produktutveckling

(alla)
(0,70)
(alla)
(1,70)
(alla)
(alla)
(alla)
(1,30)
(0,30)
(1,30)
(alla)

Ei

Elektroingenjör

Ki

Kemiingenjör

Me Mekatronik
Mi Maskiningenjör
Si

Sjöingenjör

Sk Sjökapten
Sl

Sjöfart och logistik

Efterfrågan i grundutbildningen 2004, 2003, 2002, 2001 samt 2000.
Förstahandssökande till hösten 1

Nybörjare 4

2004

2003

2002

2001

2000

2004

2003

2002

2001

2000

Civilingenjörer

2354

2473

2625

2896

3003

1346

1306

1439

1491

1396

Internation. masterprogram

204

2770

2940

1867

1413

943

402

376

390

286

Arkitekter

655

655

643

566

546

88

95

93

89

84

Högskoleingenjörer 2

537

639

568

658

755

453

476

529

542

605

Sjökaptener 3

336

344

280

276

326

100

110

56

79

61

Påbyggnad

321

381

320

312

285

129

173

135

185

140

Tekniskt basår

380

392

401

405

345

154

251

271

213

188

1 För internationella masters och påbyggnadsutbildningar redovisas samtliga sökande.
2 Inklusive sjöingenjörer.
3 Inklusive teknologie kandidat i sjöfart och logistik.
4 Inklusive antagna till högre årskurser.

9

Tanja Kosco hjälper en
gymnasieelev med läxorna.

Allt möjligt, inte bara naturvetenskap och teknik
Sedan fem år har Chalmers haft studentambassadörer som riktat sig

”Det är oftast problem som gäller matematik, och vi brukar kunna

till högstadie- och gymnasieelever och gjort högskolan känd bland

hjälpa till. Ibland kan inte vi heller och då kan eleverna förstå att man

dessa. Studentambassadörerna har också hjälpt elever med läxläs-

inte behöver vara övermänniska och kunna allt för att studera på

ning, och stimulerat deras intresse för naturvetenskap och teknik,

Chalmers.”

och inspirerat dem att se högskolestudier som en naturlig möjlighet.

Många gånger frågar eleverna saker de inte vågar fråga sina lärare om,

En sådan ambassadör är Tanja Kosco, 25, student på sista året på data-

och det är inte bara naturvetenskap och teknik som diskuteras.

ingenjörsutbildningen på Lindholmen. Hon gav sig på uppdraget av

”Vi pratar om allt möjligt. Ibland är det musik eller tv, i höstas var det

själviska skäl (som hon kallar det.)

nollning och snart blir det nog cortegen. De undrar om det är svårt att

”Jag tyckte det verkade intressant och jag ﬁck möjlighet att träffa

läsa på Chalmers, hur utbildningen går till och om vi sitter i skolan hela

folk och förbättra mina språkkunskaper. Flera av mina kursare var

dagarna.” Det är mest tjejer som kommer, och Tanja funderar kring

ambassadörer och jag ﬁck tillfälle att umgås med dem också.”

varför.

Tanja kom till Sverige från Serbien för fem år sedan. I Serbien hade

”Kanske tjejer har lättare att se om de behöver hjälp. Och det kanske

hon läst ekonomi på högskolan. Hon visste att hon ville utbilda sig

inte är så viktigt för dem att klara sig själva, utan lättare för dem att ta

vidare här, och hörde om Chalmers, men det var först när några

hjälp.”

killar menade att hon inte skulle klara utbildningen som hon

Det är inte bara eleverna som får nytta av läxläsningen, Tanja själv säger

bestämde sig.

att hennes självförtroende stärkts sedan hon började som ambassadör.

”Självklart ville jag visa dem att jag visst skulle klara det, och att det

”Ofta har man en hjälplös känsla som student, här kan jag få känna att

blev just datateknik beror på att jag tycker det är intressant och det

jag kan, och det stärker mig. Utan denna erfarenheten hade jag inte

är bra att kunna.”

vågat söka jobb som assistent på en datakurs. Nu vågade jag och klarar

Tanja leder tillsammans med tre andra tjejer läxläsning med elever

av det.”

på Älvstrandens bibliotek varannan vecka. Det är mest elever från

”Det har varit jättetrevligt att arbeta som ambassadör, det är synd att

Polhemsgymnasiet och Lindholmens gymnasium som kommer,

det måste ta slut nu när jag slutar min utbildning.”

cirka tio varje gång. De läser sina läxor på biblioteket och när de får

”Det är lättare att arbeta med gymnasieelever, de har ofta börjat kämpa

problem vänder de sig till Tanja och hennes kollegor, och får hjälp

för sina betyg och börjat fundera över vad de ska göra i framtiden. De

med lösningar av uppgifter.

är mer motiverade och mer ambitiösa.” ◆
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Antagning

Ansökningar, antagna årskurs ett och examinerade

Andel kvinnor i årskurs ett

Antagningen hösten 2004 var stabil. Arkitekt- och
civilingenjörsutbildningarna fylldes nästan helt genom

3500 personer

A

den samordnade antagningen vid Verket för högskoleservice. Endast tre program berördes av reservantagning, däribland de två civilingenjörsutbildningarna

Bt

Förstahandssökande arkitekturoch civilingenjörsprogram

3000

D
E
F
I

Teknisk design och Industriell ekonomi som båda hade
hög antagningspoäng.

It

2500

K

Söktrycket till högskoleingenjörsutbildningarna

Kf
M

minskade, på Chalmers som på andra ställen, särskilt
inom data- och elektroteknikområdet. Efterfrågan på

Td

2000

V

utbildningarna i maskinteknik och byggteknik var
däremot god och till det relativt nya designingenjörsprogrammet mycket god. Genom viss omdisponering

Z
Au

1500

Bi

av utbildningsplatserna inför hösten 2004 kunde 356
studenter antas till högskoleingenjörsutbildningen.

Antagna
ark. & civing.

till högre årskurs var mer återhållsam än tidigare. Till

Ei

500

Förstahandssökande
högskoleingenjörsprogram

Examinerade
ark. & civing.

är till största delen högskoleingenjörer, särskilt inom
områdena datateknik och elektroteknik, som söker
vidareutbildning.
Rekryteringen till basåret har varit god med 380
förstahandssökande. Chalmers ambition att begränsa
utbildningsvolymen drabbade basåret där antalet
nybörjarplatser begränsades till 150. Den basårsutbildning som var förlagd till Angered och Kungälv har lagts
ned eftersom den tänkta lokala rekryteringen inte kom
till stånd. Andelen kvinnor i basåret är 35 %. Detta är

Dp

1000

Antagning av studerande till fristående kurser och
högre årskurs antogs under året 192 personer. Det

Di

Ki
Mi
Me
Si

Antagna
högsk.ing.

Sk

Examinerade
högsk.ing.
0
Hösten 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2000 2001 2002 2003 2004
2001 2002 2003 2004

Sl
0

10 20 30 40 50 60 70 %

Andel kvinnor i procent i
årskurs ett hösten 2004.

Antagning och examination för högskoleingenjörsutbildningen respektive civilingenjörs- och
arkitektutbildningen vid Chalmers.
Examinationskurvorna är förskjutna 3 respektive 5 år
jämfört med kurvorna ”Sökande/antagna”, vilket
motsvarar den ungefärliga medianstudietiden.

en ökning från fjolåret och dessutom markant ﬂer än
bland nybörjarna i civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Basåret bidrar till den breddade
rekrytering Chalmers eftersträvar.

Examinerade, antal

Kvinnor

Resultat årskurs 1

Män

Högskoleverkets undersökning visar att övergången
från basåret vid Chalmers till högskoleutbildning vid

40 medelpoäng
A

ligger på ungefär samma nivå, 72 %, som genomsnittet

Bt

i riket. Chalmers egen undersökning visar att betydligt

D

ﬂer går till högskoleingenjörsutbildningar än till
civilingenjörsutbildningar. Bland de senare har inte
oväntat Industriell ekonomi varit den mest eftersökta

E
I
K
Kf

lyckas väl med sin fortsatta utbildning.

M

”on campus” och har därför mycket liten distansutbildning. Chalmers har inga kurser inom nätuniversitetets

V
Z
Bi

distans. Utbudet av fristående kurser utanför utbild-

Ei
Me

Under 2004 utdelades 1651 examina. Detta är det

Mi

Chalmers mål för året. Under perioden 2001-04 har
totalt 3360 examina utfärdats, vilket är 94 % av det
uppsatta målet på 3 570 examina.

0

Ki

Examination

900 civilingenjörer och arkitekter vilket är strax över

10

Au
Di

högsta antalet någonsin. Under året examinerades

20

Td

ram. Inom fortbildningen förekommer några kurser på
ningsprogrammen är mycket litet.

30

F

och de senaste åren även Teknisk design. De allra ﬂesta
Chalmers har valt att satsa på att vara ett universitet

Termin 2
Termin 1

Antagna 98 99 00 01 02 03 04

Studieresultat för första
årskursens civilingenjörs- och
arkitektstuderande antagna
hösten 1998 till 2004.

Si
Sk
Sl

0

50

100

150

200

Examinerade år 2004.
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Internationella masterprogram

Under året har de första civilingenjörerna examinerats

3000 personer

från Teknisk design. Eftersom det är en ny utbildning

Vicerektor
för grundutbildningen

är intresset stort för hur arbetsmarknaden tar emot de
nyexaminerade. Det verkar ha gått bra, de examinerade

Ansökningar

Ledningsgrupp

har fått jobb och i något fall startat eget företag.

2500

Programansvariga

Utbildningsområdesansvariga
Examensområdesansvariga
Student
Doktorand

Antalet examina för högskoleingenjörer samt
kandidater och magistrar i teknologi var 382. Detta är
på samma nivå som året innan, även om antalet hög-

25 utbildningsprogram

skoleingenjörsexamina minskat. Magisterexamina har

2000

däremot ökat. De ﬂesta magistrarna som examinerats

Prefekt
Viceprefekt
Masterprogramledare

har fått sin utbildning inom IT-universitetet. Från det
engelskspråkiga magisterprogrammet International
Project Management har 19 breddmagistrar examine-

1500

rats. Från de internationella masterprogrammen har

Dessa områden skapas utifrån ämnesgemenskap,

279 examinerats, vilket är en ökning med 60 % sedan

branschgemenskap, varandra närliggande samhälls-

året innan. Dessa studenter har erhållit en civilingen-

kontakter samt möjlighet till synergieffekter i utbild-

jörsexamen, eller i några fall en magisterexamen, men

1000

ningarna. Varje utbildningsområde får en ansvarig

räknas inte in i de ovan angivna. Från sjöbefälsut-

ledare som ingår i vicerektors ledningsgrupp, där

bildningarna har examinerats 43 sjökaptener och 35
sjöingenjörer. Därutöver har de fem första examinerats
från det nya kandidatprogrammet i sjöfart och logistik.

500
390

376

402

286
157

204

0
Hösten 99

00

01

02

03

Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

04

Antalet examina inom sjöbefälsområdet är lägre än

masternivån. Den sistnämnde också med ett särskilt
ansvar för samordningen mellan masterprogram och

Ny organisation

ingår också i ledningsgruppen.

forskarutbildning. En student och en forskarstuderande

Chalmers samtliga grundutbildningar får från 1 januari
2005 en ny organisation, där rollen som beställare och
utförare görs klart åtskilda. Beställarorganisationen leds
från rektor genom vicerektor för grundutbildningen.
optimeras utifrån kvalitet och avnämarnas krav samt

Programmen inom utbildningsområdet leds av en
programansvarig och ett programråd. De avslutande
masterprogrammen får en särskild ställning, dels som
avslutning i en civilingenjörsutbildning, dels som
början av en forskarutbildning.
Även de administrativa stödfunktionerna har anpassats

bidra till ökad klarhet i fråga om penning- och resursﬂöden. Den nya organisationen skall vidare stödja den
nya utbildningsstrukturen enligt Bologna-modellen

till den nya utbildningsstrukturen. Den studerandeservice som tidigare gavs på ﬂera olika nivåer i
organisationen har nu samlats till fyra mer kraftfulla

och främja ﬂexibilitet.

Studentcentra. Studieadministration samt Planering

Utbildningarna samlas i sex utbildningsområden:
–
–
–
–

Arkitektur
Elektroteknik, datateknik, IT samt industriell ekonomi
Fysik, kemi- och bioteknik samt matematik
Maskinteknik, mekatronik och
automatisering samt design
– Samhällsbyggnadsteknik
– Sjöfart

och uppföljning har samlats i egna avdelningar.
Vid halvårsskiftet 2004 överfördes högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik till Sektionen för kemi- och
bioteknik, som därmed tar ett samlat ansvar för kemioch bioteknikutbildningarna. I den nya grundutbildningsorganisationen bildar de utbildningsområde
tillsammans med utbildningarna i fysik och matematik.

Utbyte med andra länder
Chalmers-teknologer vid
utländska lärosäten

2004 VT

HT

2003 VT

HT

2002 VT

HT

2001 VT

HT

2000 VT

HT

Sista året utomlands

75

70

80

53

39

53

50

53

50

57

SOKRATES / ERASMUS

42

75

55

46

43

55

50

59

55

47

Nordiska program

4

6

5

7

7

8

5

7

6

5

UNITECH

9

5

6

10

—

10

—

—

—

—

130

156

89 126

105

119

111 109
215 291

Totalt

146 116

Utländska studenter vid Chalmers
International Master

544

741

500 777

307 590

237

418

SOKRATES / ERASMUS

182

192

145 180

104 167

99

100

67

89

Nordiska program

14

13

7

7

5

7

17

14

Bilateralt

19

17

9

9

768

972

UNITECH

Totalt

12

områdena högskoleingenjör, civilingenjör respektive

närmast föregående år.

Den nya organisationen skall stödja att utbildningarna

Undervisningsstipendium
Stiftelsen Resonator har
tilldelat universitetslektor
Karl-Gunnar Olsson vid
Chalmers Arkitektur ett
undervisningsstipendium
på 20 000 kronor ”för att ha
utvecklat nya pedagogiska
förhållningssätt kring
samspelet mellan arkitekturdesign och materialstruktur
och därigenom gett
arkitekter och designers
bättre möjlighet att se och
använda trämaterialets
verkningssätt i utformningen
av byggnader och produkter”.

ingår även personer med särskilt ansvar för examens-

13

7

19

17

16

16

13

20

4

5

7

14

—

10

—

—

—

—

434 790

354

545

678 1001

303 399

Internationalisering

Studentmedverkan

Chalmers har under många år haft betydligt ﬂer

Chalmers har en mångårig tradition och god student-

inkommande än utresande studenter. Under året har

medverkan i sitt arbete. Chalmers studentkår har en

Advanced Materials

ﬂera aktiviteter genomförts för att stimulera Chalmers-

stark proﬁl i studiebevakning och studiesocialt arbete.

studenterna att genomföra en del av sin utbildning

Under året har studenterna varit representerade

Applied Environmental
Measurement Techniques

utomlands. Informationsmöten, utökad information

på sedvanligt sätt bland annat i högskolestyrelse,

både i pappersform och på webben samt samtal om

fakultetsråd, grundutbildningskommitté, forskarut-

Automotive Industrial
Design Engineering

nyttan av utlandsstudier inom de olika programmen

bildningskommitté samt programkommittéer och

Bioinformatics

har lett till att intresset ökat för alla utbytesprogram,

arbetsgrupper. Till stiftelsestyrelsen utses en ledamot

Complex Adaptive Systems

t ex det bilaterala World Wide som avser fjärde året i de

av Chalmers studentkår. Därutöver har studenterna

Dependable Computer Systems

långa utbildningarna, ERASMUS och UNITECH. I hög-

varit mycket engagerade och på ett förtjänstfullt sätt

skoleingenjörsutbildningarna har ett tjugotal studenter

bidragit i arbetet med omorganisation, införande av

Digital Communication
Systems and Technology

förlagt sitt tredje år utomlands genom bilateralt utbyte.

Bologna-strukturen i utbildningen och den organisa-

Inom ERASMUS har ﬂer studenter än tidigare sökt sig

toriska sammanslagningen av Chalmers och Chalmers

till södra Europa, särskilt till Italien och Spanien. När det

Lindholmen. Rektor och vicerektorer har regelbundet

gäller de nya EU-länderna har vi hittills inkommande

informella möten med studentkåren.

Chalmers internationella
masterprogram 2004:

Automotive Engineering

Electric Power Engineering
Engineering Mathematics
Environmentally Sustainable
Process Technology
Hardware for Wireless
Communications

studenter men inte utresande.

Industrial Ecology

Chalmers har under året erbjudit 25 engelskspråkiga

Resultat

masterprogram om 60 poäng. Rekryteringen har varit

Det internt uppsatta målet att uppnå 8 500 helårs-

mycket god. Programmen hade 2 770 sökande varav

studenter med en lägsta prestationsgrad på 86 % har

402 antogs och registrerades. De största grupperna

uppnåtts. Resultatet är 8 607 helårsstudenter och 7 463

kommer från Kina, Indien och Mexico.

helårsprestationer, dvs en prestationsgrad på 86,7 %.

Management and
Economics of Innovation
Management of
Logistics and Transportation
Microsystem Integration
Technology

Detta är en ökning från fjolårets 85,9 %. Chalmers

Nanoscale Science and
Technology

Studiesociala frågor

följer de studerandes medelprestation per program

Eftersom Chalmers i egenskap av stiftelsehögskola inte

och termin. Antalet avklarade poäng innan arkitekt-

kan delta i Kammarkollegiets försäkring så är Chalmers

och civilingenjörsutbildningarnas första termin och

studenter försäkrade med i princip samma villkor i

första år ligger relativt konstant på 15 respektive 30

privat försäkringsbolag. Särskilda åtgärder har vidtagits

poäng. Detta medelvärde är beräknat på alla dem som

för att säkra villkoren för inkommande utbytesstuden-

påbörjat utbildningen. I de enskilda programmens

ter liksom för sjöbefälsstuderande när de är på praktik

medelvärde syns tydligt effekten av låga antagnings-

ombord. Chalmers har ett fastställt handlingsprogram

poäng.

för likabehandling av studenter.

Årets examensmål är uppfyllt, fyraårsmålet för arkitekt

Structural Engineering

Chalmers har tillsammans med studentkåren fortsatt

och civilingenjörsexamina dock endast till 94 %.

att utveckla mottagningen till en välkomnande och

Antalet högskoleingenjörsexamina har sjunkit från

Supply Change Design and
Management

studieförberedande period där studievägledare och

fjolårets 356 till 286. Detta är en inte oväntad följd av

Turbulence

kurator också har varit engagerade. Den sedan förra

den svagare rekryteringen till högskoleingenjörs-

året införda välkomstföreläsningen inom miljöområdet

utbildningarna som började kring sekelskiftet.

Naval Architecture
Production and
Operations Management
Quality Technology and
Management
Radio Astronomy and
Space Science
Sound and Vibration

har genomförts även i år och har väckt stort intresse.

Prestationer och resultat i grundutbildningen 2004, 2003, 2002, 2001 och 2000.
Helårsstudenter

Helårsprestationer

Examina

2004

2003

2002

2001

2000

2004

2003

2002

2001

2000

2004

2003

2002

2001

2000

5139

5158

5113

4773

4410

4467

4399

4253

4088

3911

859

842

716

762

761

Internationella
masterprogram

548

530

426

309

273

492

435

331

229

193

279

175

138

119

132

Arkitekter

326

295

306

288

280

266

281

275

243

246

41

64

39

37

38

1254

1395

1475

1551

1508

1100

1219

1330

1389

1294

321

398

352

293

276

Sjökaptener

105

113

162

303

220

112

111

174

255

217

43

52

78

78

54

Påbyggnad

83

105

92

106

99

70

89

81

90

83

—

—

—

—

—

Tekniskt basår

168

224

221

216

147

126

158

167

155

107

—

—

—

—

—

IT-universitetet

155

190

115

—

—

134

159

70

—

—

42

14

—

—

—

Övrigt

829

823

684

547

634

696

734

624

470

478

66

54

92

94

85

8607

8833

8594

8093

7571

7463

7585

7305

6919

6529

1651

1599

1415

1383

1346

Civilingenjörer

Högskoleingenjörer 1

Totalt 2

1 Inklusive sjöingenjörer. 2 Av helårsstudenter år 2004 (2003) är 24 (25) % kvinnor.
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Pris för bästa uppsats
Bahar Motlagh vid
Avdelningen för
mikrovågselektronik på MC2
vann första pris i tävlingen
Student Paper Contest för
sitt bidrag, som handlade
om teoretisk analys och
experimentell verifiering av
en ny kompakt kapacitans
med högt Q-värde.
Priset delades ut i oktober i
Amsterdam under Europas
största konferens inom
radio- och mikrovågsteknik,
European Microwave Week
2004. Till konferensen hade
ett hundratal student papers
skickats in, av vilka tio
nominerades till tävlingen.

Företag
mfl 3 %
Övrigt
6%

Stiftelsen
Chalmers 1 %
Övriga statliga 1 %
Finansiellt 1 %

Utbildningsdepartementet
88 %

Studerande vid de engelskspråkiga masterprogram-

Ekonomiska resultat

men har avlagt 279 examina. Detta är en kraftig ökning

Resultatet efter ﬁnansiella poster, inklusive

från fjolårets 175. Denna ökning är en naturlig följd

Chalmers Lindholmen högskola, uppgår för år

av den goda antagning som gjordes 2002. Av helårs-

2004 till – 17 (11) mkr. Intäkterna har minskat

studenterna faller 2 % inom området humaniora och

med 7 mkr (– 1 %) jämfört med föregående år.

samhällsvetenskap, marginella 0,1 % inom design och

I intäkterna för årets grundutbildning ingår

resten inom naturvetenskap och teknik.

19 mkr som avser sparat takbelopp (maximal

Antalet utbytesavtal inom Erasmus har vuxit från 107

ersättning) från tidigare år, då Chalmers grund-

till 121 och antalet inkommande studenter var 972

utbildning inte använde hela det av regeringen

under höstterminen, varav 741 inom masterprogram-

reserverade utrymmet. Chalmers har därmed

men och 192 inom Erasmus-utbytet. Antalet utresande

förbrukat hela det sparade utrymmet. Antalet

studenter har ökat och efterfrågan på specialprogram-

helårsstudenter har minskat med 3% och antalet

men växer.

helårsprestationer med 2 %.

Chalmers har genomfört sina särskilda uppdrag

Den statligt ﬁnansierade grundutbildningens

inom kärnkemi (9 helårsstudenter), reaktorfysik

andel utgör 89 % av intäkterna, vilket överens-

(3 helårsstudenter) och fortbildning för aktivt sjöbefäl

stämmer med föregående år. ◆

(28 helårsstudenter). De särskilda medel som anvisats
Totala intäkterna år 2004
uppgick till 723 mkr.

för pedagogiska insatser, liksom de för utrustning för
sjöbefälsutbildningen, har använts för sina ändamål.

Grundutbildning
Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
2004

2003

2002

2001

2000

636

637

578

529

486

Övriga statliga bidrag och uppdrag

10

17

8

7

10

Bidrag/uppdrag från företag mﬂ

21

16

15

12

10

1

0

0

0

0

Stiftelsen Chalmers

10

18

24

39

56

Övrigt

39

35

38

39

58

6

7

8

11

12

723

730

671

637

632

Intäkter (mkr)
Utbildningsdepartementsmedel

Offentliga stiftelsebidrag

Finansiella intäkter
Summa intäkter
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IT-universitetet
IT-universitetet är organisatoriskt en fakultet vid

Extern ﬁnansiering från Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen

Göteborgs universitet med en motsvarande enhet för

och EU möjliggör forskning inom lärande, kommuni-

forskning och utbildning vid Chalmers. IT-universitet är

kation och IT, bl a inom OLC-gruppen (Online Learning

ett nav för samverkan och samordning av IT-fokuserade

Communities).

verksamheter vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Under 2004 har de första två doktorsexamina avlagts

IT-universitetet startade de första utbildningarna

vid IT-universitetets fakultet.

hösten 2001 på Lindholmen med 120 studenter. Nu, tre

Under året har näringslivspanelen ”IT-rådet” tillsam-

år senare, har antalet studenter vuxit till närmare 900.

mans med Västsvenska Industri- och Handelskamma-

Av dessa är 260 Chalmers-studenter. Andelen kvinnor är

ren och IT-universitetets fakultet tagit fram önskemål

cirka 30 %.

om inriktning på IT-universitetets forskning. Därefter

Utbildningen 2004

har ett antal forskargrupper inom IT-universitetet

Utbildningen på Lindholmen har under det gångna
året omfattat 12 olika påbyggnadsprogram. Därutöver
ges ett treårigt grundutbildningsprogram, Software

Dekanus Philp Brenner
Intäkter (mkr)

72

varav GU

52

Antal anställda

30

varav GU
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under begreppet ”värdeskapande programvaruutveckling” utarbetat ett gemensamt förslag för att generera
för regionen nyttig forskning. ◆

Engineering and Management, som under hösten
rekryterade sin tredje årskull.
Verksamheten äger rum i IT-universitetets nya hus,
Patricia, som efter omfattande ombyggnad stod klart
för inﬂyttning i juli 2004. Närheten till Lindholmen
Science Park är resultatet av en medveten strategi
att möta näringsliv och samhälle i utbildning och
forskning.
IT-universitetets fakultet omfattar även universitetsverksamheten vid Datavetenskap (en gemensam institution med Data- och informationsteknik) med cirka
200 studenter som läser på Johannebergsområdet.
Söktrycket till IT-universitetets utbildningar har i förhållande till övriga svenska IT-utbildningar varit mycket
högt. Även de grundläggande datavetenskapliga
universitetsutbildningarna på Johannebergsområdet
har fyllt sina utbildningsplatser liksom Chalmersprogrammet Data- och informationsteknik.

Forskningen
Forskningen har byggts upp successivt, främst med
ekonomiskt stöd från Ericsson.
Inom Software Engineering and Management är
forskningen främst inriktad på funktionell veriﬁering,
ledning av utvecklingsprocesser samt systemarkitektur,
där en gästprofessur är under tillsättning. Applikationsutveckling med inriktning på mobila tjänster och
telematik samt på medicinsk informatik är ytterligare
exempel på forskning som etablerats vid IT-universitet,
bl a med stöd från AstraZeneca.
Forskningsprojekt inom medicinsk informatik drivs
tillsammans med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska
universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.
IT-universitetet har även en tydlig roll i ett mer övergripande samarbete inom detta område. Det
gäller etablerandet av HEL (Hälsovårdens Ekonomi
och Logistik).
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Forskarutbildningen
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.

221

187
157

2000

för forskarutbildningen att examinera 160 licentiater

– formulera vetenskapliga frågeställningar,

och 145 doktorer. Chalmers har också kommit överens

54

2002

2003

2004

Nyantagning till forskarutbildningen på Chalmers 2000 till 2004.

Licentiater,
totalt/kvinnor

Doktorer,
totalt/kvinnor

179

172
162
149

158
142

140

130
115
94

40

36
19

2000

35 35

37

2002

2003

2004

28

2001

47

42 38

Examination inom forskarutbildningen på Chalmers 2000 till 2004.
16

I måttet examensekvivalent räknas doktorsexamen
som en ekvivalent, doktorsexamen med tidigare avlagd
licentiatexamen som en halv och licentiatexamen som
en halv ekvivalent.

Rekrytering

– tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt,

forskarstuderande med en aktivitet som översteg 10 %.

– leda forskningsverksamhet.

Bland dessa hade 924 (984) studerande en aktivitet på
minst 50 %.

Chalmers mål för forskarutbildningen

157 personer nyantogs till forskarutbildningen 2004,

I Chalmers strategiska plan för 2004-07 sammanfattas

vilket är en kraftig minskning jämfört med året innan,

vägvalen för forskarutbildningen i följande punkter:

då 221 personer antogs. Examinationen av doktorer var

– doktoranderna skall vara fullvärdiga medlemmar i
sin forskningsmiljö,

rekordstor 2004. De doktorander som därmed lämnade

– fortsatt fokus på god handledning krävs för att
säkerställa forskarutbildningens kvalitet,

antagna i den omfattning som behövs för en bibehållen

– forskarutbildningens struktur förändras i samband
med att ny utbildningsstruktur införs för alla
utbildningsnivåer.

Bland de nyantagna fanns 54 kvinnor, vilket motsvarar

målen i forskarutbildningen under 2004 valt att
– att genomföra nödvändiga strukturella
förändringar för att utveckla gemensamma
resurser i forskarutbildningen och därigenom bidra
till att öka kvaliteten och minska kostnaderna,
– att genom tillskapande av större forskningsmiljöer
ge förbättrade förutsättningar för att uppfylla
arbetsordningen i avseendet att alla doktorander
skall ha minst två handledare,

Examinerade

examensekvivalenter under perioden 2001-04.

Hösten 2004 fanns på Chalmers totalt 1062 (1127)

fokusera på:

2001

med staten om ett examensmål på sammanlagt 590

– förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt,

Enligt verksamhetsplanen har Chalmers för att nå

68

61

I verksamhetsplanen för 2004 är Chalmers interna mål

utbildningen på Chalmers skall kunna:

– samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper
genom ett öppet förhållningssätt till andra
vetenskapsområden,

234

49

Målet är att den som examinerats från forskar-

– kritiskt värdera egen och andras forskning,

Totalt
Kvinnor

66

Kvantitativa mål

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

Nyantagna till forskarutbildning

226

Utbildningsmål

Chalmers som färdiga doktorer har inte ersatts av nydimensionering.
34 % (31 %). För att få ﬂer kvinnor till forskarutbildningen arbetar Chalmers sedan mitten av 1990-talet
målmedvetet med att öka antalet kvinnliga förebilder
bland lärare och forskare. Chalmers arbetar också aktivt
med kvalitativa aspekter på jämställdhet såsom utbildning i genuskunskap för olika grupper på Chalmers.
Målet är att öka kunskapen i jämställdhetsfrågor och
hitta handlingsförslag som kan skapa en arbetsmiljö
med samma förutsättningar för alla, oavsett kön, för
att på sikt förändra attityder och värderingar så att ﬂer
kvinnor väljer Chalmers.
Chalmers forskarutbildning attraherar många studerande med grundutbildning från andra universitet och

– att fortsätta utvecklingsarbetet av forskarutbildningen enligt Bologna-processen och ge
studenterna möjlighet att påbörja forskarutbildningen i slutfasen av grundutbildningen,
vilket kan ge en smidigare övergång och
effektivare inledning i forskarutbildningen och
därigenom bidra till en ökad synlighet av
Chalmers forskning och forskarutbildning under
grundutbildningen,

högskolor. Bland de nyantagna 2004 hade en tredjedel

– att se över utbudet av s k fakultetsgemensamma
kurser och eventuellt införa ett obligatorium för
utbildning i t ex etik, pedagogik och vetenskaplig
presentation,

Antalet doktorsexamina slog rekord igen

– att tillerkänna doktorandens medverkan i grundutbildningen ett meritvärde genom att detta
framgår av examensbeviset för doktorsexamen.

men. Examinationen av doktorer har ökat varje år under

grundutbildning från annan svensk högskola och en
fjärdedel hade utländsk grundutbildning. Därtill kommer tio personer med utländsk universitetsexamen som
har läst den avslutande delen av sin grundutbildning på
något av Chalmers internationella masterprogram.
Andelen nyantagna med grundutbildning från
utländska universitet har därmed ökat.

Under 2004 examinerades 179 doktorer och 158 licentiater vid Chalmers. 136 av doktorerna hade tidigare avlagt
licentiatexamen efter ungefär halva tiden till doktorsexasenare år och blev rekordstor under 2004. Samtidigt
minskade antalet licentiater, dock bara marginellt.

Erik Brodin är doktorand i matematisk statistik
och forskar inom extremvärdesteori, som
behandlar händelser som sällan inträffar, och
söker strukturer för det. Och struktur vill han
gärna ha även inom forskarutbildningen.
Som ordförande för doktorandsektionen har
Erik händerna fulla, och det är med ett stort
engagemang han berättar om hur sektionen
försöker ta tillvara doktorandernas intressen.
”Om saker bestäms som påverkar oss ska vi
vara med och påverka, men det ger också
besluten legitimitet.”

Doktoranderna,
en stor del av
Chalmers
Vid Chalmers ﬁnns ungefär 1100 doktorander varav
700 är anställda, som bidrar till en stor del av forskningen och grundutbildningen. Det är alltså en stor
grupp, som på senare tid blivit starkare. Doktorandsektionen har fått igenom introduktionsdagar för
nya doktorander, något som sker i högskolans regi,
men med inﬂytande från doktorandsektionen.
”Det ger en möjlighet att ge information till nya
doktorander. Information som är viktig att känna
till, det gäller både skyldigheter och rättigheter.
Situationen är speciell för doktorandgruppen, man
är både anställd och student.”
En viktig fråga för doktorandsektionen är licentiatantagningar. Idag ökar antalet, medan färre
doktorander anställs med ﬁnansiering fram till
doktorsexamen. Om man inte visar framfötterna
kanske man inte får vara kvar och avsluta med en
doktorsexamen.
”Licentiatantagningar ska bara ske i undantagsfall,
men undantagen blir ﬂer och ﬂer. 2003 var 20 procent av de nyantagna doktoranderna antagna med
syfte att avsluta studierna med en licentiatexamen.
Våren 2004 var de 40 procent. Det kan knappast

”Det är oerhört viktigt, det skapar en trygghet och hindrar

kallas undantag. Och det är ofta efter licentiat-

säkert en del problem att uppstå. Konﬂikter mellan doktorand

examen som en forskare presterar resultat.”

och handledare är sällsynta, men när de uppstår är de ofta

Med en ny forskarutbildning hoppas Erik att man

prestigeladdade, och ett erfaret ombud som vet hur systemet

löser problemet. Prorektor Lena Gustafsson har

fungerar kan med sin kunskap och pondus göra stor nytta.

lett en omorganisation av den, där doktorandsek-

Dessutom är han anställd av doktorandsektionen.”

tionen varit djupt engagerad. Man har eftersträvat

Erik poängterar att situationen för doktorander är väldigt bra

tydlighet och struktur och en jämförbarhet mellan

på Chalmers, men han tycker ändå det är viktigt att det ﬁnns

olika delar av Chalmers.

regler för hur saker ska gå till.

Från början av året ﬁnns numera ett doktorand-

”När det fungerar bra behövs inga regler, men när problem

ombud, som ska ta tillvara doktorandernas intres-

uppstår är de bra att ha. Och även om man ofta pratar om

sen och bistå dem i olika frågor.

problem ska man veta att det mesta är bra på Chalmers.” ◆
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Antal anställda doktorander
Totalt
Kvinnor
729

720

739

745
686

219

195

2000

197

2001

210

203

2002

2003

2004

Antal personer anställda som
doktorander 2000 till 2004.

Pris för doktorsavhandling
För att stödja kärnteknisk
forskning och utbildning vid
landets högskolor har Svenskt
Kärntekniskt Centrum (SKC)
inrättat ett pris för bästa
doktorsavhandling och ett
pris för bästa examensarbete.
Prisen utdelades för första
gången vid SKC styrelsemöte
i december 2004 och Sigvard
Eklunds pris på 50 000 kr för
bästa doktorsavhandling
gick till tekn dr Christophe
Demazière vid Avdelningen
för reaktorfysik.

Chalmers nådde med god marginal sitt interna mål

Chalmers mening en av de främsta förutsättningarna

för doktorsexaminationen 2004 och i det närmaste

för framgångsrika studier. Antalet personer med

även målet för examination av licentiater. För första

doktorandanställning minskade markant under 2004

gången är examinationen av doktorer större än för

och uppgick till 686 jämfört med 745 året innan. Det

licentiater. Det betyder att doktorsexaminationen

beror på minskad nyantagning och att något ﬂer

kommer att minska de närmaste åren. Chalmers kan

internationella doktorander ﬁnansieras med stipendier.

därför inte fortsätta att öka målen för examinationen i

Andelen doktorander med aktivitet större än 50 % och

forskarutbildningen. Den minskade examinationen av

ﬁnansierade med doktorandtjänst minskade från 76 till

licentiater var förväntad mot bakgrund av att ekono-

74 %. Andelen kvinnor med doktorandanställning var

miska underskott vid ﬂera av sektionerna har medfört

31(29) %.

besparingar och minskad nyantagning under ett

Chalmers ambition är att samverkan med näringslivet

antal år. Ett problem är att otillräcklig långsiktighet för

skall öka inom forskarutbildningen, t ex genom ﬂer

ﬁnansieringen av forskningsprojekt leder till att alltför

industridoktorander. Industridoktorander är anställda

många doktorander anställs med målet att avlägga

vid ett företag eller motsvarande och vidareutbildar sig

licentiatexamen och inte kan garanteras att få fortsätta

inom ramen för anställningen till licentiat eller doktor

till doktorsexamen.

på minst halvtid. Forskningsuppgiften har oftast nära

Examinationen 2004 motsvarar 190 examensekviva-

anknytning till industriella problemställningar och

lenter. Tillsammans med de tre föregående årens sam-

en biträdande handledare ﬁnns vid företaget. Antalet

manlagda examination (474 ekvivalenter) uppgår den

industridoktorander uppgick 2004 till 149 (154). Den

under perioden 2001-04 till 664 examensekvivalenter.

uteblivna ökningen tolkas som en konsekvens av den

Detta uppfyller med god marginal målet enligt avtalet

svaga konjunkturen under de senaste åren.

med staten om sammanlagt 590 examensekvivalenter.

Internationella doktorander som vistas tillfälligt i

Andelen examinerade kvinnor i forskarutbildningen

Sverige för att utbilda sig vid Chalmers kan tilldelas

har under senare år varit en fjärdedel. År 2004 examine-

stipendium. År 2004 fanns 72 (58) sådana stipendiater.

rades 37 kvinnliga doktorer (35), vilket motsvarar 21 %

Inga doktorander på Chalmers ﬁnansieras med

(25 %) av det totala antalet doktorsexamina. Den lägre

utbildningsbidrag. Doktorander med stipendier och

andelen kvinnliga doktorer bedöms vara en tillfällig

stipendiater på postdoktorsnivå omfattas av studeran-

variation. 47 kvinnliga licentiater (35) examinerades

deförsäkring som Chalmers tecknat med Länsförsäk-

också, en andel på 30 % (22 %).

ringar.

Studietid
Medianvärdet för den sammanlagda tiden från antag-

Chalmers forskarutbildning omorganiseras

ning till examen för dem som erhöll doktorsexamen

Enligt verksamhetsplanen för 2004 skall Chalmers

2004 var 5,4 (5,3) år och för licentiatexamen 3,1 (3,2) år.

genomföra nödvändiga strukturella förändringar för

I detta ingår den tid som doktoranderna medverkar i

att effektivisera och utnyttja gemensamma resurser

undervisning och eventuella tjänstledigheter.

i forskarutbildningen och därigenom bidra till ökad
kvalitet, minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö

Medianvärdet för doktorandernas forskarstudier,

för doktorander och handledare. Som ett led i detta

dvs avhandlingsarbete och kurser, var 4,1 (4,1) år för
doktorsexamen och 2,7 (2,7) år för licentiatexamen. Det
visar att de ﬂesta doktorander behöver något längre tid
än den nominella studietiden (fyra år) för doktorsexamen. Chalmers arbetar bl a med förbättrad studieplanering och uppföljning för att minska studietiderna.

beslutade högskolestyrelsen i februari att all forskarutbildning fro m 1 januari 2005 skall organiseras som
forskarskolor. Förändringen innebär att alla doktorander skall tillhöra en forskarskola vid Chalmers, där varje
Chalmers-forskarskola motsvarar ett ämne i forskarutbildningen. Genom förändringen reduceras antalet

Studieﬁnansiering

ämnen i forskarutbildningen från 55 hösten 2004 till ett

Chalmers har sedan länge haft som policy att an-

trettiotal bredare ämnen. Doktoranderna tillförsäkras

ställning som doktorand skall vara den huvudsakliga

ett utbud av kurser inom varje forskarskolas ram.

ﬁnansieringsformen för forskarstudier. Detta är enligt

Samverkan mellan forskarskolorna kring kurserna ska

Antal personer i forskarutbildningen 2004, 2003 och 2002. Därav antal kvinnor inom parentes.
Påbörjat forskarutbildning …
2004

2003

2002

… till lic. 1
2004

2003

Examina 2004
Dr

Examina 2003
Dr därav lic 3

Lic

Humaniora

0

0

0

0

0

2 (1) 1 (0)

1 (1)

0 0

Matematik

3 (0)

9 (1)

9 (3)

1 (0)

0

8 (3) 8 (3)

14 (4)

6 (1) 6 (1)

15 (6)

9 (2)

17 (4)

6 (1)

0

Naturvetenskap

11 (4) 8 (3)

Teknikvetenskap 139 (48) 203 (65) 208 (54) 45 (19) 50 (18)
Totalt

158 (29) 119 (21)

157 (54) 221 (68) 234 (61) 52 (20) 50 (18)

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

18

därav lic 3

8 (4)
135 (38)

179 (37) 136 (27) 158 (47)
2

9 (1) 9 (1)
127 (33) 95 (18)

Lic
0
7 (1)

Lic

0 0

1 (1)

9 (0) 8 (0)

7 (2)

11 (3)

11 (2) 10 (4) 2

22 (7)

144 (31)

110 (36) 83 (24)

142 (32)

142 (35) 110 (20) 162 (35)

Två kvinnor bytt ämne efter licentiatexamen.

Examina 2002
Dr därav lic 3

130 (38) 101 (28) 172 (42)

3 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen

underlättas. Beslut har också tagits att utbildning i

Nationella forskarskolor

pedagogik och etik skall vara obligatoriskt för alla dok-

Hösten 2000 tog regeringen beslut om en satsning

torander. En studierektor skall ansvara för verksamheten

på sexton nya nationella forskar-skolor inom olika

och för att doktorandernas studieresultat följs upp

ämnesområden för att öka samarbetet mellan landets

minst varje år. De nya forskarskolorna kommer att lägga

universitet och högskolor. Chalmers utsågs till värd-

grunden för en tydligare integration med påbyggnads-

högskola för en forskarskola i materialvetenskap och

programmen i grundutbildningen och nivåindelning

att vara partnerhögskola i en forskarskola i genomik

enligt intentionerna i Bologna-deklarationen.

och bioinformatik.

Samarbetet med andra
universitet och högskolor

Materialvetenskap

Chalmers har ett omfattande samarbete i forskar-

27 doktorander med doktorandtjänst som var

utbildningen med andra universitet och högskolor.

ﬁnansierade av forskarskolans medel. Av dessa var 16

Vid de gemensamma enheterna vid Chalmers och

doktorander vid Chalmers, tre vid Karlstads universitet,

Göteborgs universitet (GU) är forskarutbildningen

tre vid Göteborgs universitet, två vid högskolan i

helt integrerad och doktoranderna följer samma

Dalarna och en vardera vid Högskolan i Borås, Hög-

studieplaner. Chalmers och GU samarbetar också kring

skolan i Trollhättan/Uddevalla och Linköpings

gemensamma forskarskolor inom t ex biovetenskap

universitet. Av de 27 var 13 kvinnor. Under 2004

och miljövetenskap, vilket ger förutsättningar för ett

nyantogs fem doktorander med doktorandtjänst.

gemensamt kursutbud av hög kvalitet och tillgång till

Forskarskolan erbjuder ett stort kursutbud, som är

ett stort nätverk av doktorander och handledare.

öppet också för andra doktorander.

Forskarskolan i materialvetenskap hade hösten 2004

Chalmers samverkar i forskarutbildningen även med
andra högskolor i regionen, bl a genom att doktorander
vid högskolor som ännu inte fått examinationsrätt i
forskarutbildningen är antagna till Chalmers forskarutbildning men anställda vid hemmahögskolan, där
de i huvudsak utför sin forskningsuppgift, men har
handledning, utrustning och kurser vid Chalmers samt
att Chalmers svarar för examinationen.
En vanlig samverkan med universitet och högskolor i
Sverige sker inom ramen för de nationella nätverksforskarskolorna. Dessa är oftast knutna till forskningspro-

Genomik och bioinformatik
Chalmers deltar också som partnerhögskola i forskarskolan i Genomik och bioinformatik. Under 2004
var det totala doktorandantalet i forskarskolan cirka
40, varav 25 ﬁnansierades av forskarskolans medel.
Av dessa kom sju från Chalmers. Höjdpunkten under
året var en sjudagars sommarkurs i systembiologi i
vilken ett internationellt team av lärare medverkade.
Den första omgången doktorander i skolan förväntas
avlägga licentiatexamien under 2005.

gram med stöd från Stiftelsen för Strategisk forskning,

MARCHAL

Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning eller Stiftelsen för

MARCHAL är en företagsforskarskola i materialveten-

kunskaps och kompetensutveckling. Ett exempel där

skap som startades 1999 och som stöds med medel

Chalmers är värdhögskola är den relativt nystartade na-

från KK-stiftelsen. Hittills har sex doktorander

tionella forskarskolan i produktframtagning, ProViking,

avlagt doktorsexamen och sju har avlagt licentiat-

med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

examen. Det återstår tre doktorsdisputationer

Doktorandutbyte är en vanlig form av internationellt

och två licentiatseminarier under 2005 innan

samarbete i forskarutbildningen. Under 2004 reste

företagsforskarskolan avslutas enligt planerna.

110 (117) doktorander till något utländskt universitet

Doktorandernas insatser har haft ett betydande

för att delta i någon kurs eller utföra någon del av sin

industriellt intresse och ett stort vetenskapligt värde.

forskningsuppgift. De ﬂesta, 74 doktorander, besökte

Erfarenheterna från denna forskarskola är mycket

något EU-land och därefter kom USA med 16 besök.

goda och uppmuntrade av detta planeras det för en

På motsvarande sätt vistades 57 (59) utländska

ny företagsforskarskola inom materialvetenskap vid

doktorander tillfälligt vid Chalmers, varav 30 kom från

Chalmers. ◆

Årets forskarhandledare
Chalmers utser Årets forskarhandledare för att markera
värdet av god handledning
för doktoranderna både vad
gäller forskningsresultat och
personlig utveckling. Chalmers
doktorandsektion föreslår
kandidat för stipendiet.
Till Årets forskarhandledare
2004 har Duncan Sutherland vid
Avdelningen för tillämpad fysik
utsetts. Ur motiveringen: Med
ett stort engagemang, genuint
intresse för forskningsområdet
och för doktorandernas resultat
samt med en stor lyhördhet
lotsar han doktoranderna genom
arbetet. Duncan Sutherland är
också en god förebild i arbetet
med att kombinera egen
forskning på hög nivå samt en
stor tillgänglighet och stort stöd
åt doktorander med det egna
familjelivet.

ett EU-land och 5 från länder i övriga Europa.

Medianvärde för nettostudietid 2004
Doktorsexamen
Män
Humaniora

Kvinnor

Licentiatexamen
Män Kvinnor

—

—

— —

Matematik

—

—

2,8 —

Naturvetenskap

—

—

— —

Teknikvetenskap

4,1

4,3

2,7 2,6

Värdet har redovisats om antalet studerande är ﬂer än 7.

Studiefinansiering
Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2004 innehaft studieﬁnansiering.
Därav antal kvinnor inom parentes. Samma person kan ha ﬂer än en ﬁnansieringsform.
Doktorandtjänst

Stipendium

Annan högskoletjänst

Yrkesverksam
utanför högsk.

Uppgift
saknas

Humaniora

3 (3)

0

0

0

0

Matematik

37 (8)

2 (1)

3 (1)

1 (0)

10 (5)

Naturvetenskap

46 (14)

9 (6)

1 (0)

22 (6)

2 (0)

Teknikvetenskap

651 (191)

61 (17)

63 (11)

217 (53)

47 (15)

Totalt

737 (216)

72 (24)

67 (12)

240 (59)

59 (20)
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Mål
Chalmers forskning
ska vara väl integrerad
med det internationella
forskarsamhället. För
att stimulera de starka
forskningsmiljöernas
utveckling, ska forskning
som utifrån vetenskapliga
kriterier bedöms vara
av högsta kvalitet aktivt
premieras.
Chalmers forskning
och utbildning ska
medverka till en hållbar
samhällstillväxt.

Forskningen

Kvalitet och
prestationer
inom
forskning
20 %

Basanslag
20 %

Prestationer
inom forskarutbildningen
35 %

Chalmers modell för fördelningen
av medel till forskningen.

professor (varav tre fr o m 2005). Detta är förklaringen

Hur mäta kvalitet och prestationer
inom forskningen?

ökat något, trots att högskolan av ekonomiska skäl
inte kunnat göra några externa rekryteringar på dessa
nivåer, förutom en konstnärlig professor med halvtids-

ning av fakultetsmedlen, enligt vilken en tredjedel av

tjänstgöring.

fakultetsmedlen för året fördelades. De delar som ingår
i modellen utgörs av
– ett basanslag som baseras på antalet disputerade
lärare,

– prestationer och kvalitet inom forskningen baserade
på ett antal parametrar som indikerar hög kvalitet
(under 2004 användes endast parametern externa
medel),

Antalet forskarassistenter har minskat från 108 till 90.
Endast 12 nya forskarassistenter anställdes under året.
Däremot ökade de tvååriga doktorsbefattningarna
med 10 personer, från 42 till 52.
Sju nya adjungerade professorer, samtliga män, har
utsetts och totalt hade Chalmers 42 adjungerade
professorer vid utgången av året. Av dessa är tre
kvinnor. Liksom tidigare ﬁnns de ﬂesta inom tillämpade
områden, t ex inom maskinteknik samt väg- och vattenbyggnad.

– ”rektors resurs” som fördelas av rektor för långsiktiga
strategiska satsningar, för riktade stöd under kortare
perioder, för att dämpa alltför stora effekter av ett
förändrat resursfördelningssystem samt för att
möjliggöra omstruktureringar.

Utvecklingen när det gäller nyrekryteringen på de

En arbetsgrupp under prorektors ledning fortsatte

33 professorer och 15 biträdande professorer som är

under våren 2004 diskussionerna kring hur institutio-

äldre än 60 år. Det är mer än 20 % av det totala antalet

nernas resultat och kvalitet på ett rättvisande sätt kan

anställda inom dessa kategorier.

värderas inom ”kvalitet och prestationer”. Under hösten

För få kvinnliga förebilder

institutioner, bl a om vilka kvalitetsparametrar som
är av avgörande betydelse för att belysa kvaliteten i
institutionernas forskningsverksamhet och om hur
dessa kan kvantiﬁeras. Samtliga institutioner framhöll
att fakultetsmedlen, trots sin ringa andel av de totala
intäkterna (i genomsnitt 28 %), är av stor betydelse
– ”ett stöd på marginalen” – och att man värnar starkt
om dem.
Ett kvalitetsmått som alla är överens om är antalet
avlagda licentiat- och doktorsexamina. Publikationer
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till att antalet professorer och biträdande professorer

Chalmers införde fr o m 2004 en ny modell för fördel-

fördes dialoger med ledningsgrupperna vid samtliga

Humboldtpris till
Chalmersprofessor
Chalmersprofessorn Mats
Persson har tilldelats ett
forskningspris på 50 000
euro från Alexander von
Humboldt-stiftelsen i
Tyskland. Priset belönar
individer med enastående
forskningsprestationer och
som väsentligt har bidragit
till internationellt samarbete
och förståelse. Mats Persson
belönas för nydanande insatser
inom en rad områden som teori
för vibrationspektroskopi av
enstaka molekyler, manipulering
av enskilda atomer och
molekyler, ytreaktionsdynamik,
vibrationsdämpning och
kvantadsorption.

Chalmers befordrade under året sex biträdande professorer till professor och 19 docenter till biträdande

– prestationer inom forskarutbildningen baserat på
antalet doktors- och licentiatexamina under den
senaste femårsperioden,
Rektors
resurs
25 %

Andelen seniora lärare fortsätter att öka

och konferensbidrag som granskats i ett nationellt eller
internationellt peer review-förfarande är också ett mått
som inte ifrågasätts. Externa medel är ett viktigt mått
inom stora delar av verksamheten. Andra kvalitetsindikatorer är akademisk och industriell attraktionskraft
inklusive var licentiater och doktorer arbetar, internt
och externt samarbete, olika utmärkelser liksom
forskningens betydelse för att attrahera studenter i
grundutbildningen. Sammanfattningsvis ansågs att det
inte är möjligt att ge en rättvisande bild av kvaliteten
på verksamheten inom en institution med enbart kvantitativa mått. Ledningen måste också vara uppmärksam

första nivåerna i det akademiska karriärsystemet är
oroande, särskilt som Chalmers haft en klart uttalad
strategi att öka antalet yngre forskare med tanke på
kommande pensionsavgångar. Chalmers har t ex idag

Chalmers har sedan lång tid på olika sätt arbetat med
att öka andelen kvinnliga lärare/forskare och bl a riktat
särskilda medel till yngre kvinnliga lärare/forskare.
Under 2004 ﬁnansierades från ”rektors resurs”
av fakultetsmedlen anställningar för åtta kvinnor.
I budgeten för 2005 satsades under ”rektors resurs”
särskilda medel för stöd till ytterligare ca tio kvinnor.
Under året har en kvinna rekryterats till en konstnärlig
professur och en kvinna har befordrats till professor,
dvs en tredjedel av årets nya professorer var kvinnor.
Fyra kvinnor befordrades till biträdande professor, dvs
en fjärdedel bland årets nya biträdande professorer.
Men andelen kvinnliga professorer och biträdande
professorer stannar ändå bara på 9 %.
Andelen kvinnor på docent/universitetslektorsnivån
har ökat från 15 till 18 %. Andelen kvinnor på forskarassistentnivån har dock minskat från 24 % till 18 % sedan
förra året. Minskningen av antalet kvinnliga forskarassistenter beror på att fem kvinnor befordrades till
docenter och ytterligare fem kvinnor slutade av olika
skäl. Endast en kvinna anställdes som forskarassistent
under året trots aktiva försök att rekrytera kvinnor.

på att de parametrar som tillämpas vid fördelningen av

I Chalmers forskningsstrategiska plan för 2004-2008

fakultetsmedel har ett stort signalvärde och påverkar

sattes målet att andelen kvinnliga professorer och

all verksamhet vid Chalmers. Arbetet med att hitta indi-

biträdande professorer skall uppgå till 15 % år 2010,

katorer och mått på institutionernas kvalitativa insatser

andelen kvinnliga docenter och universitetslektorer till

och prestationer kommer att fortsätta under 2005.

30 % och andelen kvinnliga forskarassistenter till 35 %.

Dessa mål kvarstår och kan förverkligas om huvuddelen

kommer ca 750 vetenskapliga rapporter, populärve-

av de medel som frigörs vid kommande pensioneringar

tenskapliga skrifter etc. Även denna siffra är lägre än

på professorsnivån används för nyanställningar på lägre

förra året. 21 nya patent beviljades jämfört med 11

nivåer i den akademiska karriärstegen. Det ﬁnns kvaliﬁ-

under 2003.

cerade kvinnor på denna nivå. Av doktorsexaminerade

Rektor har beslutat att forskarna fr o m 2004 själva

2004 var andelen kvinnor 21 % (37 stycken) och 2003 var

skall lägga in uppgifter om sina vetenskapliga publi-

motsvarande siffror 25 % (35 stycken).

kationer i databasen Chalmers Publication Library,

Chalmers kommer att fortsätta med att rikta särskilda

som byggts upp av Chalmers bibliotek bl a för att lätt-

medel så att kvinnliga doktorer kan få anställning. De

tare kunna systematisera den vetenskapliga produk-

måste dessutom uppmuntras och stödjas så att de

tionen och underlätta rapportering och uppföljning.

vill fortsätta sin karriär som forskare och lärare inom
högskolan.
Chalmers har inte nått det uppställda rekryteringsmålet

Att söka medel för forskning
tar mycket tid

för kvinnliga professorer, dvs att andelen som anställs

Chalmers forskare lägger ner ett mycket omfattande

under fyraårsperioden 2001-2004 skall vara minst 15 %.

arbete på att söka medel för sin forskningsverksam-

Men de särskilda satsningar som gjorts har lett till en

het. Detta arbete har den fördelen att forsknings-

positiv trend.

projekten nagelfars internt avseende vetenskaplig

IVAs guldmedalj till
Chalmersprofessor
Professor Tord Claeson, professor i
fysik, har tilldelas Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA)
guldmedalj 2004 för sin banbrytande forskning inom grundläggande och tillämpad lågtemperaturfysik, men också för
sin framgångsrika gärning som
forskningsledare, lärare och
mentor.

kvalitet, originalitet och skicklighet i genomförandet

Andel nya kvinnliga professorer 2001 till 2004
2001

2002 2003

Totalt

relevans för andra ﬁnansiärer än de gängse. Förutom
forskningsråd och stiftelser deltar också näringslivet,

24

11

7

6

48

Därav kvinnor

1

1

1

2

5

Andel kvinnor

4%

9 % 14 %

33 %

10 %

Nya professorer

samt att det görs en bedömning av projektens

2004

Av de nya professorerna är ﬂertalet biträdande
professorer som befordrats och andelen män inom
denna kategori är hög (89 %).

internationella industrikonsortier och olika internationella forskningsstödjande organ inom bl a EU.
Nackdelen är all den tid ansökningsarbetet tar från
forskarna. Dessutom är utfallet av arbetsinsatsen klen.
I ﬂera fall är utfallet lägre än 10 % av de inlämnade
ansökningarna.

Gästprofessur genom donation

En tendens som blivit uppenbar under de senaste

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse donerade under

åren är att ﬁnansiärernas bedömargrupperingar börjat

året medel till en gästprofessur i Public Understanding

förskjuta balansen mellan vetenskaplig kvalitet och

of Science och denna kommer att delas mellan Chalmers

näringslivsrelevans. Allt större vikt läggs vid bedöm-

och Göteborgs universitet. Professuren förväntas bli

ningen av näringslivsrelevansen. Detta är positivt

tillsatt under 2005 och kommer att knytas till en eller

under förutsättning att de vetenskapliga kvalitetskra-

ﬂera naturvetenskapliga institutioner vid Chalmers/Gö-

ven bibehålls och utvecklas.

teborgs universitet. Innehavaren kommer även att få

Stipendier ur CFs miljöfond
Anders Lyngfelt och Tobias
Mattisson vid Institutionen
för energiteknik var bland
de forskare som fick dela på
stipendier på 2,5 mkr från
Civilingenjörsförbundets
miljöfond. Dessutom fick Erik
Lindblom vid Institutionen
för signaler och system
ett stipendium för sitt
examensarbete.

möjlighet till ett nära samarbete med Sveriges nationella
vetenskapscentrum Universeum.

Etik inom forskningen
Chalmers verksamhetsetiska kommitté har fortsatt sin
verksamhet under året. Flera forskare och doktorander
har vänt sig till kommittén därför att de upplevt att

Antal lärare vid Chalmers, inklusive Chalmers Lindholmen, samt åldersfördelning 2004
Totalt antal individer per nivå,
därav kvinnor

de inte behandlats korrekt. Kommittén har lyssnat till
inblandade parter och har försökt få tillstånd dialoger

208

213

227

16
235

21

Professorer
och
bitr professorer

direkt mellan de berörda. Erfarenheterna är att konﬂikter
ofta kunde ha undvikits om institutionens ledning på ett
tidigt stadium tagit sig an den aktuella frågan.
Verksamhetsetiska kommittén har också fortsatt att
anordna diskussionskvällar om etik vid samverkan

14
228

244

med näringslivet. Etiska frågor tas även upp under

Docenter och
universitetslektorer

den introduktionsdag som anordnas för de nyantagna
doktoranderna.

Vetenskaplig produktion

35

38

108

108

Den vetenskapliga produktionen i form av referee-

43
90

granskade artiklar och konferensbidrag publicerade i

26

27

16

proceedings uppgick under året till ca 1750 artiklar,

2002

2003

2004

vilket var lägre än de föregående två åren. Till detta

Forskarassistenter

60

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50 personer

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

Antalet seniora lärare har ökat den senaste femårsperioden.
Många lärare kommer att pensioneras under den närmaste tioårsperioden.
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Ansökningar om medel
till starka forskningsmiljöer

framförallt inom Byggd miljö. Den resursandel som gått

Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att

svarar mot cirka 4,5 mkr under 2004. Ytterligare en

skriva ansökningar till bl a Vetenskapsrådet, VINNOVA,

bred sökomgång har lett till beslut om tilldelning av ett

FORMAS och SSF.

treårigt anslag på drygt 22 mkr, i huvudsak till Byggd

SSF
Hösten 2004 inlämnades 26 ansökningar till SSF med
förslag om Centers of Excellence. Ansökningarna
speglar på ett tydligt sätt Chalmers styrkeområden. En

Göran Gustavssonpriset 2004
Göran Gustavssonpriset är det
största nationella priset till
forskare i Sverige. Priset utdelas
av Kungl. Vetenskapsakademien
och består av ett treårigt
forskningsanslag på 4,5 mkr samt
en personlig summa på 100 000
kronor. Bland de fem forskare
som tilldelades priset 2004 finns
två chalmersprofessorer: Jeffrey
Steif, professor i matematik, för
arbete inom sannolikhetsteori
och ergodteori samt Owe Orwar,
professor i biofysikalisk kemi,
för banbrytande insatser inom
kemisk nanoteknik.

det. Ett tiotal ansökningar lämnades in till den stora
ansökningsomgången i juni 2004. Resultatet av dessa
ansökningar är ännu ej klara.

VINNOVA

det med såväl teori som analytiska tillämpningar. De

Verket för innovationsteknik (VINNOVA) har under året

ﬂesta gränsar mot fysik, där Chalmers har påfallande

haft en stor utlysningsomgång som gällt nya excel-

stark forskningsaktivitet. Det maskintekniska området,

lenscentra, vilka kan betraktas som en fortsättning på

termodynamik, ﬂuidmekanik och produktionsteknik

kompetenscentrumidén.

representeras också av ett ﬂertal ansökningar. Inom

Från forskargrupper på Chalmers lämnades 17

Sektionen för mikroteknologi och nanovetenskap

ansökningar till VINNOVA. Ansökningarna speglar ﬂera

ﬁnns ansökningar som avser nya fundamentala områ-

av Chalmers styrkeområden, t ex mikro- och nanotek-

den för utveckling av nya komponenter. Inom signaler

nologi som tillsammans med integrerade antenn- och

och system samt data och informationsteknologi ﬁnns

mikrosystem har hög relevans inom dagens telematik-

de mjukvaruorienterade delarna av samma område.

och fordonsforskning, produktionsteknik och material-

Även inom matematik och matematisk statistik ﬁnns

processteknik som är viktiga områden för en säkrare

ansökningar där ett stort antal forskare samverkar. Det

fordonsmiljö samt energiproduktion och miljöfrågor

kan konstateras att omkring hälften av ansökning-

som är viktiga för en uthållig samhällsutveckling. Det-

arna är relevanta för de fordonstekniska områdena

samma gäller livsmedelsforskningen. Ett annat område

material, konstruktion, produktion och telematik.

som i samarbete med näringslivet har skapat en unik

Chalmers satsning på biovetenskap har lett till ett

forskningsposition är sjöfart och marin teknik.

antal ansökningar och framförallt en större ansökan

Chalmers hade under året också fått fyra planerings-

inom kvantitativ biologi gemensamt med forskare vid

bidrag från VINNOVA för att utarbeta fördjupade

Göteborgs universitet.

ansökningar inom områdena logistik, arbetsliv, fordons-

Vetenskapsrådet

säkerhet och produktion. Inom alla dessa områden har

ﬂera av Chalmers starkaste forskningsområden. Under

ansökningar lämnats efter ett omfattande samarbete
med näringslivet.

2004 fattade VR beslut om stöd till 69 nya projekt, de

Därutöver har VINNOVA beslutat om ett 30 mkr projekt

ﬂesta för treåriga program och av storleksordningen

inom Biomedicin i Väst, som koordineras av Göteborgs

mellan 350 000 kr och drygt en miljon kronor. Tyvärr

universitet och är ett samarbete mellan Sahlgrenska

var utdelningen lägre än tidigare, särskilt sett i ett

akademin och Chalmers.

treårsperspektiv.
Det konkurrensutsatta stödet har gått till forskningsområden inom naturvetenskap och teknik, t ex astronomi, ett stort antal till ﬂera olika fysikdiscipliner samt
till signaler och system, fotonik och tillämpad mekanik
med akustik. Biovetenskapliga området har också fått
ﬂera forskningsstöd liksom matematikvetenskaper.
3 mkr har gått till ett fysikpedagogiskt projekt inom

Chalmers stiftelse
Chalmers stiftelses stöd till områdena mikro- och
nanoteknologi, materialvetenskap, miljö- och IT-området samt biovetenskap har haft stor betydelse för
utvecklingen av dessa områden, vilket i sin tur leder till
att Chalmers får en mycket tydligare position gentemot
externa ﬁnansiärer. Se vidare i stiftelsens redovisning.

dessa områden.
Årets utdelning av forskningsstöd från VR visar

Positiva utvärderingar

på bred forskningskompetens – framförallt inom

FORMAS – byggforskning

stora delar av fysikområdet, signaler och system

FORMAS publicerade under 2004 en utvärdering av

samt matematiska vetenskaper – och att många av

sitt stöd till svensk byggforskning under åren 1993 till

Chalmers forskare klarar sig bra i den mycket hårda

2002. De utvärderade områdena ﬁnns i huvudsak inom

konkurrensen.

byggteknik, infrastruktur, vatten och miljö samt inom

FORMAS

byggnadsplanering. Utvärderingen var mycket positiv
till den verksamhet som bedrivs vid Chalmers. FORMAS

Flera tidigare ansökningsomgångar till Forskningsrå-

lämnade ett antal rekommendationer för sitt fortsatta

det för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

forskningsstöd.

(FORMAS) ledde till beslut under 2004. De forskargrupper som hittills fått beslut om tilldelning ﬁnns
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miljö och Infrastruktur, men även till livsmedelsområ-

tredjedel av ansökningarna ﬁnns inom materialområ-

Vetenskapsrådet (VR) har under året beviljat anslag till

Medalj till Owe Orwar
Svenska Kemistsamfundets
Norblad-Ekstrandmedalj
år 2004 har tilldelats Owe
Orwar, professor i biofysikalisk
kemi vid Chalmers, för hans
forskning inom system med
enstaka molekyler som
byggstenar. Owe Orwar har
byggt upp en internationellt
erkänd forskningsmiljö kring
studier av kemiska reaktioner
i nanoskopiska biologiska och
biomimetiska strukturer och har
publicerat forskningsresultat i
högt rankade tidskrifter.

till Chalmers var cirka 19 % av utdelade medel, vilket

Utvärderarna framhöll den goda publiceringen inom
ﬂera områden. Man pekade på vikten av åtgärder för

att behålla det internationella försprång som man har
på ﬂera områden. Dessutom bör forskarna ytterligare
öka samarbetet med utländska universitet och stimulera
näringslivet att mer aktivt utnyttja forskningsresultat
i sin nationella och internationella verksamhet. Ett
konkret förslag som framfördes var att bilda multidisciplinära forskningskonsortier. Ett annat förslag, som
redan börjat genomföras, var att inom byggnadsakustik
skapa en koordinerad strategi och gemensam planering
på nordisk nivå. Även byggnadsteknologi med akustik
och inomhusklimat har stora utvecklingsmöjligheter.
Utvärderarna framhöll Chalmers stiftelsestödda miljöinitiativ som ett styrkeområde som nu ger tydliga resultat.
Inom vattenbehandling har kompetensen vuxit till internationell ryktbarhet. Kompetensen inom modellering
av komplexa socio-ekonomiska system med integrerat
beslutsstöd har också nått internationell nivå.

Vetenskapsrådet – kemiteknik
Forskningen inom området kemiteknik i Sverige utvärderades under året av en internationell expertgrupp på
initiativ av Vetenskapsrådet. Gruppen konstaterar att
fokus för den kemitekniska forskningen ändrats från
processer och förbättringar av processer till forskning
om produkter och utveckling av olika produkter. De
forskare som utvärderades vid Chalmers klarade sig
mycket bra. Några ﬁck betygen ”excellent” och ”excellent to outstanding”. Chalmers kemiteknikers forskning
bedömdes vara i högsta grad nyskapande och ha
mycket hög industrirelevans, t.ex. inom katalysområdet
Utvärderarna betonar även vikten av tillräcklig och
långsiktig ﬁnansiering, inte minst för att attrahera unga
forskare till det viktiga kemitekniska området.

SSF-pengar till förnyelseår Professorerna Tord Claeson, Mats Jonson, Tor Aulin och
Bengt Nordén får vardera 1,5 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning till ett förnyelseår.
Sammanlagt var det tjugo seniora forskare inom naturvetenskap, teknik och medicin i Sverige
som tilldelades medel till ett förnyelseår och förutsättningen var att man som forskare med stark
forskningskarriär ville söka nya utmaningar och pröva nya, gränsöverskridande idéer.

satsningen har nått mycket goda resultat inom de
områden man valt att fokusera på. Resultaten ligger
vid forskningsfronten framförallt inom fysikaliska och
molekylärbiologiska tillämpningar. En klar slutsats
och rekommendation är att satsningen bör fortsättas.
Utvärderarna föreslår att ett biocentrum bildas kring
de redan existerande satsningarna och rekommenderar stiftelsen att fortsätta ﬁnansiera verksamheten
åtminstone fem år till. Man förslår också att fyra till sex
forskare rekryteras inom området kvantitativ biologi
och att satsningen på en gemensam forskarskola inom
bioteknik fullföljs. Ett förändringsarbete i enlighet med
utvärderarnas förslag har redan påbörjats.

VINNOVA – kompetenscentra
De satsningar på kompetenscentra som VINNOVA och
Statens energimyndighet (STEM) genomfört under
en tioårsperiod har utvärderats under året av den
internationella organisationen Technopolis. Utvärderingen som gäller VINNOVAs verksamhet, och som
även berör kompetenscentren vid Chalmers, visar att
idén med kompetenscentra, dvs ett nära och öppet
samarbete mellan högskoleforskare och näringslivet,
har varit ett framgångskoncept. Inom ramen för dessa
kompetenscentra har vetenskaplig kvalitet och näringslivsrelevans kunnat förenas, vilket lett till ett stort antal
doktorsavhandlingar och en omfattande vetenskaplig
produktion. Dessutom har näringslivet kunnat etablera
fastare samarbeten inom högskolorna, vilket förutom
att skapa kunskap för morgondagens produkter också
har stimulerat konkreta forskningssamarbeten. Ett
konstaterande, som också varit ett signum för VINNOVAs
satsning på kompetenscentra, är att satsningen varit
uthållig. Den har därigenom lett till bestående förändringar av verksamheten.

Mång- och tvärvetenskaplig forskning
För ﬂertalet forskare vid Chalmers är det en självklarhet att samarbeta med andra forskare utanför de
traditionella ämnesgränserna. Detta gäller samarbete
såväl inom Chalmers som med andra högskolor i
Sverige och i världen. Sådant samarbete brukar uppstå

Bengt Andersson – prisad
kemitekniker
Bengt Andersson har utsetts
till årets Frisingerstipendiat.
Stipendiesumman är på 225 000
kronor och motiveringen lyder
”Hans insatser inom kemisk
reaktionsteknik har öppnat
ett nytt forskningsfält för den
tillämpade katalysforskningen,
där Bengt Andersson varit en
nytänkare och internationellt
ledande forskare”.

spontant, men ibland kan en särskild organisation
behövas. Ett exempel på detta är miljöområdet, där
det redan på 1980-talet bildades en immateriell
sektion på Chalmers. När samarbetet mellan Chalmers
och Göteborgs universitet växte och blev allt starkare
bildades Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV.
För ett par år sedan inbjöds Chalmers att verka inom
Alliance for Global Sustainability (AGS), som är ett
internationellt nätverk för att stimulera ökad internationell forskning och samverkan i miljöfrågor. Dessa
verksamheter har varit mycket framgångsrika.
Andra exempel på gränsöverskridande forskning är
Chalmers satsningar på IT-området, biovetenskap och
materialområdet. På sidorna 26 – 31 beskrivs Chalmers

Chalmers biosatsning

verksamhet inom energiområdet, där Chalmers

En utvärdering av Chalmers biosatsning, som stöds av

energicentrum (CEC) bildats för att ytterligare stärka

Chalmers stiftelse, har genomförts av en internationell

samarbeten och nätverksbyggande inom den energi-

grupp av framstående forskare. De konstaterade att

relaterade forskningen.

Chalmersprofessor i
Vetenskapsakademien
Olle Häggström, professor i
matematisk statistik, invaldes i
oktober 2004 i Kungl. Vetenskapsakademien.
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Linda Olofsson fick
Albihns stipendium
Teknologie doktor Linda
Olofsson, har fått motta
Albihns stipendium för
att hon utvecklat ett nytt
analyssystem som innefattar
en ny, känslig och patentsökt
detektionsmetod att använda
inom forskningen världen
över. Det nya analyssystemet
möjliggör studier av enstaka
molekyler i parallella försök
med svar i realtid, vilket
ger snabbare och mer
kostnadseffektiva resultat.
Stipendiet utgörs av 20 000 kr
samt en kristallobelisk från
Orrefors.

Ekonomisk resultat
Resultatet efter ﬁnansiella poster, inklusive Chalmers
Lindholmen högskola, uppgår för år 2004 till – 28 (– 46)
mkr. I resultatet ingår avskrivningskostnader som täcks
av det aktieägartillskott som erhållits som en följd

CHACH – Chalmers centrum för
höghastighetsteknologi

av ändrade redovisningsprinciper. I Chalmers totala

CHARMEC – Kompetenscentrum i järnvägsmekanik

resultat uppgår dessa kostnader till 19 (35) mkr, varav
huvuddelen avser forskning och forskarutbildning. För

CPM – Kompetenscentrum i produktrelaterad miljöanalys

förlustrisker i pågående projekt har resultatet belastats

CERC – Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

med 15 (17) mkr.

HTC – Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion

Intäkterna har ökat med 58 mkr (4 %) jämfört med föregående år. Statliga intäkter har ökat med 82 mkr (11 %),
främst från forskningsråd och sektorsforskningsorgan.
från VINNOVA med 32 mkr. Bidrag från företag och an-

Urbana VA-system

dra organisationer har minskat med 23 mkr (– 9 %), där

Ljudlandskap för bättre hälsa

samﬁnansieras med VINNOVA. Bidrag från de offentliga
Stiftelsen för Strategisk Forskning har ökat med 16 mkr.
(–14 %), beroende på tidigare beslutad minskning
Övriga statliga
30 %

Offentliga
stiftelser 9 %
Företag mfl
15 %

forskningsstiftelserna har ökat med 11 mkr (9 %), där
Bidrag från Chalmers stiftelse har minskat med 18 mkr

Stiftelsen
Chalmers
7%

av bidrag. Chalmers tio största forskningsﬁnansiärer
svarar för 73 % (72 %) av intäkterna till forskning och
forskarutbildning.

Utbildningsdepartementet
28 %

MISTRA-program i vilket Chalmers deltar
Bränsleceller för ett uthålligt samhälle
Centrum ﬁnansierat av
Teknikbrostiftelsen i Göteborg
Swedish Center of Excellence and Innovation in
Functional Foods (SCEIFF)
Forskarskolor vid Chalmers
ﬁnansierade av företag och KK-stiftelsen
FENIX – management
MARCHAL – materialvetenskap

Andelen forskning och forskarutbildning som ﬁnansieras med bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt
hög och uppgår år 2004 till 72 % (71 %) av intäkterna.

Totala intäkterna år 2004
uppgick till 1 435 mkr.

GTC – Konsortiet gasturbincentrum – delat
med KTH och LTH
Forskningsprogram där Chalmers är
värdorganisation ﬁnansierade av MISTRA

på ändrad klassiﬁcering av forskningsintäkter som
EU 4 %
Finansiellt 1 %

KCK – Kompetenscentrum i katalys

Intäkter från Vetenskapsrådet har ökat med 23 mkr och

intäkter från Volvo har minskat med 9 mkr beroende

Övrigt
6%

Nationella kompetenscentra vid Chalmers
ﬁnansierade av VINNOVA
respektive Energimyndigheten

Andelen fakultetsmedel uppgår därmed endast till

Nationella forskarskolor
Materialvetenskap
Genomik och bioinformatik
ProViking

28 % (29 %). ◆

Forskarutbildning och forskning
Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
2004

2003

2002

2001

2000

Utbildningsdepartementsmedel

405

394

372

363

350

Övriga statliga bidrag & uppdrag

425

354

348

336

331

Bidrag/uppdrag från företag mﬂ

217

240

223

157

150

Offentliga stiftelsebidrag

129

118

135

140

130

58

54

50

36

36

107

125

188

214

203

Övrigt

80

78

66

72

57

Finansiella intäkter

14

14

19

28

12

1435

1 377

1401

1 346

1 269

Intäkter (mkr)

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers

Summa intäkter

De största forskningsfinansiärerna
(mkr)
Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
Stiftelsen Chalmers
SSF
Vinnova
Energimyndigheten
EU
Wallenbergstiftelsen
Formas
Rymdstyrelsen
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2004
405
150
107
105
85
70
58
31
29
13

2003
394
127
125
89
53
67
54
30
29
11

2002
372
126
188
94
66
57
50
52
24
7

2001
363
126
214
106
70
75
36
17
25
8

2000
350
112
203
97
61
50
36
7
19
9

Renovas miljöstipendiater 2004: Johan Woxenius (t v),
Magdalena Svanström och Fredrik Bärthel.
Foto: Renova
Renovas miljöstipendium 2004
Renovas miljöstipendium delas ut för
att stimulera forskning kring miljö och
avfallshantering. Tre forskare vid Chalmers fick
dela på stipendiesumman på 100.000 kronor.
Hälften gick till tekn dr Magdalena Svanström
vid Avdelningen för kemisk miljövetenskap
för projektet ”modellering, processimulering
och miljösystem-bedömning av olika metoder
för att utvinna energi och material ur våta
avfallsströmmar”. Universitetslektor Johan
Woxenius och doktorand Fredrik Bärthel
vid Institutionen för logistik och transport
belönades för sitt forskningsprojekt ”Analys och
utveckling av avfallstransporter per järnväg”.

Forskningsprogram
ﬁnansierade av SSF
där Chalmers är värd
Bioinformatik
Elektronikproduktion (E-PROPER)
Farkoststrukturer (IVS)
Flerfasströmning
Höghastighetselektronik och fotonik
Kvantkomponenter och nanovetenskap
Komplexa oxidmaterial
Systemlösningar för kvantdatorer
Kvävedopade III-V-halvledare
Materialforskarskolan
– Biokompatibla material
– Polymera konstruktionsmaterial
– Elektrisk utomhusisolation
Nukleinsyraforskning
Personal Computing and
Communication (PCC)
Produktionsteknik (PROPER)
Forskarskola i produktionsteknik
Mekanismer för kryp och oxidation

Professor John Villadsen, professor David C. Langreth, dr Gérard Huet,
dr Dominique Guillemaud-Mueller och inredningsarkitekt Olle Anderson
vid högtidligheten i Konserthuset. Ej med på bild är Gro Harlem Brundtland.

Hedersdoktorer 2004
Chalmers utsåg följande fem personer till heders-

SSF-program där Chalmers deltar

doktorer:

Biomedicinska forskarskolan i Göteborg (GGBS)

Inredningsarkitekt Olle Anderson, ordförande i White

Centre in Combustion Science and Technology
(CeCoST)

Design och Past President i International Federation of

Energisystem

enastående insatser inom inredningsarkitektur och

Fotonik

design både i Sverige och internationellt.

Kemisk processdesign och reglering (CPDC)

Dr Gro Harlem Brundtland är läkare, välkänd politiker

Konkurrenskraftigt byggande

och f d ordförande i World Health Organization (WHO).

Livsmedelsproduktion med framtidens
teknologier (LiFT)

Hon promoverades till hedersdoktor för sitt engage-

Realtidssystem (ARTRES)

kring miljö, hälsa och hållbar utveckling.

ProViking
Selektiv framställning av
ﬁnkemikalier och läkemedel
Trämekanik
Träteknologi

Interior Architects, har utsetts till hedersdoktor för sina

rande, nydanande och slagkraftiga arbete med frågor

Dr Dominique Guillemaud-Mueller, ledare för
Institute de Physique Nucleaire i Orsay, Frankrike,
blev hedersdoktor för sitt vetenskapliga arbete kring
exotiska atomkärnor.

Teknisk-vetenskapliga beräkningar

Dr Gérard Huet är föreståndare för Recherche de

Yt- och kolloidteknologi

Classe Exceptionelle vid INRIA (Institut National de

Högfrekvenskisel

Recherche en Informatique et en Automatique), Rocquencourt i Frankrike. Han är en av de ledande forskarna i
världen inom ﬂera områden inom datavetenskapen.
Professor David C. Langreth vid Rutgers University,
New Jersey, USA är en excellent forskare med stor
bredd, skicklighet och erfarenhet inom den kondenserade materiens teori, särskilt inom mångpartikelfysik,
täthetsfunktionalteori, transportteori samt ytfysik.
Professor John Villadsen vid Center för bioprocessteknik, Danmarks Tekniske Universitet, blev hedersdoktor för sina forskningsinsatser främst inom
bioprocessteknik.

SSF-stipendiater
Två INGVAR stipendier
för morgondagens
forskningsledare har tilldelats
Chalmersforskarna Mikael
Käll för hans insatser i fysik
med tillämpningar inom
biovetenskap samt Anna
Dubois inom industriell
marknadsföring.
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Kraftsamling på energi för en hållbar utveckling
Chalmers har sedan många år en stark forskning inom

CECs inriktning och prioriteringar för perioden 2004-2006

såväl energi- som miljöområdet. Inom miljöområdet har

har utvecklats i det inledande arbetet, som bl a genom-

högskolan gjort stora satsningar ﬁnansiellt uppbackade av

fördes i en seminarieserie där även andra intressenter och

Chalmers stiftelse. Organisatoriskt ﬁnns ett forskningsnät-

inte minst Energimyndigheten deltog. Detta har resulterat

verk i form av en immateriell sektion för miljövetenskap,

i att CEC under den kommande treårsperioden inriktar sin

som samarbetar med Göteborgs universitet genom den ge-

verksamhet på följande prioriterade områden:

mensamma organisationen Göteborgs miljövetenskapliga

– Styrmedel och klimatpolitik

centrum (GMV). Satsningen på miljöområdet har ytterligare
stärkts genom medlemskapet i Alliance for Global Sustainability (AGS).
För att på likartat sätt kraftsamla inom energiområdet och
ge nya möjligheter till gemensamt agerande startades i
januari 2004 Chalmers EnergiCentrum (CEC). Syftet är att
uppnå synergier inom forskning och utbildning samt att
underlätta genomförande av större forsknings- och utvecklingsuppdrag samt utredningsverksamhet av komplexa
problemställningar som underlag för bl a politiska beslut.
CEC och den nybildade Institutionen energi och miljö ska
tillsammans åstadkomma ett sammanhållet och tvärvetenskapligt inriktat utbud av kurser och utbildningsprogram, så
att en ny mer energi- och miljökunnig generation av civil-

– Förnybara energikällor som sol, vind och vatten samt
energilagring
– Användning och försörjning av energi inom bygg- och
fastighetssektorn
– Framtida produktion, överföring, distribution och
användning av el i Nordeuropa
– Helhetssyn på användning av biobränslen i industrin
och samhället
– Tekniker, system och konsekvenser för samhället av
CO2-separation och CO2-lagring
I de systeminriktade områdena ingår också transport- och
infrastrukturfrågor. Även IT och materialfrågor är viktiga
inslag inom de prioriterade områdena.

ingenjörer och doktorer kan utbildas. Inom energiområdet

Verksamheten 2004

handlar det i slutändan om att åstadkomma effektivare

Förutom själva uppbyggnaden av CEC har arbetet under

användning av energi, miljövänligare omvandlings- och

året fokuserats på information till olika intressenter, främst

produktionsprocesser samt utveckling av förnybara

forskningsﬁnansiärer, samt på diskussioner om strategiska

energikällor.

forskningsprojekt. Ett tiotal projekt, bl a EU-projekt, har

CEC drivs som ett projekt direkt underställt rektor och leds

utvecklats som ansökningar och några har även beviljats

av en styrelse, en programdirektör samt en ledningsgrupp

forskningsmedel och initierats, t ex

bestående av företrädare för de ingående forskargrupperna.

– Projektet Biokombi Rya, som leds via CEC och ﬁnansieras
av Energimyndigheten och Göteborg Energi (ca
6,4 mkr). Projektet beräknas pågå i två år och syftar till
att öka kunskapen inför en eventuell introduktion av
biobränsleförgasning kombinerat med kraftvärmeoch drivmedelsproduktion på medellång sikt (ca 10
år). Projektet behandlar systemfrågor som optimal
användning av biomassa (i biokombinat eller inte),
styrmedels betydelse för teknikens konkurrenskraft
samt tekniska och ekonomiska systemeffekter av
integration mellan förgasnings-, kraftvärme- och
drivmedelsanläggningar.

Styrelsen består av fyra ledamöter från näringslivet med
extern ordförande och tre interna ledamöter.

Bred forskningsplattform
för ökad konkurrenskraft
Inledningsvis är 180-200 forskare knutna till CEC inom
områdena Byggnadsfysik, Elsystem, Energiomvandling,
Energisystemteknik, Installationsteknik, Kraftelektronik
och vindkraft, Fysisk resursteori, Oorganisk miljökemi samt
Värmeteknik och maskinlära.
CEC söker aktivt samverkan med framstående externa
forskargrupper, både nationellt och internationellt, inom
områden där CECs insatser kan förstärkas. Därutöver ingår
samarbete med Chalmers-anknutna företag inom ramen för
Chalmers Industriteknik (CIT) för att stimulera och utveckla
kommersialisering och produktutveckling baserad på
forskningsresultat. Det samarbete CEC har inom EUs olika
energirelaterade program utgör en viktig plattform för den
internationella samverkan inom energiområdet.
Samverkan kommer även att ske med forskargrupper inom

– Mistra-programmet Sustainable Mobility, som syftar
till en hållbar utveckling av transportsystemet.
Mobilitet av varor och människor är kopplade till ﬂera
infrastrukturella system, nämligen markanvändning
och planeringssystem, transport- och traﬁksystem samt
system för energi- och bränsletillförsel. Såväl nationella
och internationella forskargrupper som företag och
myndigheter deltar i projektet. Mistra har beviljat ett
planeringsanslag. En färdig ansökan skall inlämnas den
1 april 2005. Projektledning sker via CEC.

miljö, beteendevetenskap och ekonomi för att skapa en

Forskargrupperna inom CEC har 116 forskarstuderande.

helhetssyn kring hållbarhetsfrågorna och öka kopplingen

Under 2004 presterades 16 doktorsavhandlingar och lika

mellan produktion, distribution och användning av energi,

många licentiatuppsatser samt därutöver ett stort antal

liksom att öka integrationen mellan de tre sektorerna

vetenskapliga artiklar, institutionsrapporter och artiklar till

bebyggelse, industri och transporter.

tidskrifter och konferenser.

Forskargrupperna inom CEC har bedrivit en bred energi-

Studier av elberoendet inom uppvärmningssektorn

och miljöforskning och genomfört många strategiska

Möjligheterna till minskat elberoende och koldioxidut-

projekt, vars resultat rönt uppmärksamhet och redan har

släpp i bebyggelsen har studerats av Avdelningen för

fått eller kommer att få praktisk tillämpning för utveckling

energiteknik. Resultaten av genomförda analyser visar

av det framtida energisystemet. Exempelvis kan nämnas

att det är möjligt att uppnå betydande minskning av

följande:

elberoendet i bebyggelsen liksom av koldioxidutsläppen

Ny förbränningsteknik renar röken från koldioxid
Växthusgasen CO2 (koldioxid) bildas vid förbränning av

genom byggnads- och installationstekniska åtgärder samt
miljövänliga energilösningar på tillförselsidan.

fossila bränslen. Chalmers ligger i den internationella

Forskning om framtidens massafabrik

frontlinjen när det gäller CO2-separation genom utveck-

Möjligheter till energieffektivisering inom massa- och

lingen av en ny unik förbränningsteknik som drastiskt

pappersindustrin har studerats i projektet FRAM (Fram-

kan minska koldioxidutsläppen. Processen testades

tidens massafabrik) vid Värmeteknik och maskinlära.

för första gången i år 2003, efter fem års forskning.

Indunstning är en mycket energikrävande process inom

Teorin visade sig hålla även i praktiken. Förbränningen

massaindustrin. Studier och laboratorieexperiment i en

sker i två steg. Metallpartiklar oxideras i en reaktor och

uppbyggd indunstningsanläggning i ett av Chalmers

reagerar med bränslet i en annan. Detta skapar renare

laboratorier har visat på positiva resultat när det gäller

förbränningsprodukter och CO2 kan bättre tas om hand.

effektivisering och minskade växthusgaser i processen.

Resultaten publicerades under året och tekniken har fått

Tidigare har teoretiska besparingspotentialer identiﬁerats

stor internationell uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan

av forskargruppen i framtida, helt nybyggda anläggningar.

de bidra till att världens CO2-utsläpp drastiskt minskar

Under året har kunskapen om möjligheter i beﬁntliga

i framtiden. Utvecklingen av processen ingår i GRACE-

anläggningar utvecklats. Resultaten, som tagits fram i nära

projektet (Grangemouth Advanced CO2 Capture), som är

samarbete med industrin, visar att åtminstone 15-30 %

ett EU/CCP-ﬁnansierat forskningsprojekt lett av BP och där

av den totala ångförbrukningen kan sparas med rimlig

Avdelningen för energiteknik samarbetat med tekniska

ekonomi. Detta leder till en motsvarande energibesparing

högskolan i Wien, Consejo Superior de Investigaciones

och även minskade växthusgaser. Resultaten har redan

Cientiﬁcas i Zaragoza och Alstom Power Boilers. Målet

kommit till praktisk tillämpning och även vidareutvecklats.

för projektet var att utveckla tekniken för användning
på Grangemouth, ett rafﬁnaderi i Skottland, som släpper
ut mer än 4 miljoner ton koldioxid per år. Kraftcentralen

Varm,
syrefattig luft

på Chalmers har här varit en viktig resurs för projektets
genomförande och är generellt en strategisk och unik
tillgång vid experimentella studier av förbränning av olika
typer av bränslen i stationära anläggningar (rostpannor,
ﬂuidiserade bäddar).

2 De syresatta
partiklarna skiljs
från luften i en
cyklonavskiljare

Koldioxid (CO 2)
i flytande form
emballeras

Kylning och
komprimering
av koldioxiden

Cyklonavskiljare

Luftreaktor

Metallpartikel

Syre

Luftinförsel
1 De heta metallpartiklarna syresätts av luften som
pressas upp genom
bädden. Partiklarna
stiger då uppåt.

3 De syresatta
partiklarna
rinner ner i
bränslereaktorn

Vatten
(H2O)
Vattnet
kondenseras

Bränslereaktor

Bränsle

4 Vid förbränningen
bildas koldioxid
och vattenånga.
Metallpartiklarna
rinner tillbaka till
luftreaktorn.

Koldioxidrening i Chalmers
“10 kW Chemical-looping
combustor”.
Foto Anders Lyngfelt.
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Forskningsresultat

Efter Rikard Söderström, Ny Teknik
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Från sjukvård till miljövård
Miriam Johansson är inte den traditionella chalmers-

återvinning och samtidig förbränning. Jag studerar

doktoranden. Hon började som undersköterska och även om

bland annat hur temperaturen påverkar indunst-

hon upplevde det som roligt, ville hon göra något mer. Och

ningen av svartluten.”

det har hon gjort, först civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Massaindustrin som är energiintensiv söker vägar att

och nu, sedan halvannat år som doktorand inom Avdelningen

spara energi, och kan indunstningen ske vid lägre

värmeteknik och maskinlära som 2005 går upp i den nya Insti-

temperaturer än hittills kan man utnyttja spillvärme

tutionen för energi och miljö. Efter civilingenjörsexamen gick

istället för som idag direkt uppvärmning av svartluten.

Miriam till industrin och arbetade ett tag som kvalitetschef,
men kände att hon inte ville tappa det tekniska, så när hennes
nuvarande tjänst utlystes tvekade hon inte att söka den.

”Jag försöker skapa en modell av värmeöverföring
så att man kan förutsäga vad som händer vid
indunstning under olika förhållanden, och i ett större

”Processindustri är lockande, och energifrågor känns väldigt

perspektiv skapa kunskap om vad som händer i

aktuellt. Dessutom tycker jag om när jag får blanda det

processen. Så stor kunskap att man vågar tillämpa

teoretiska med något praktiskt. Det får jag här.”

den i industrin.”

Hennes forskningsprojekt handlar om så kallade fallﬁlms-

Att forskning inte alltid är lätt vet Miriam, men

indunstare för indunstning av svartlut, vilket för de ﬂesta inte

det ser hon inte som ett problem.

säger någonting, men Miriam kan förklara.

”Jag tycker om att det är en utmaning, jag blir glad

”Indunstning är en del av massaindustrins alla processer, där

när jag kommer framåt och lyckas. Och jag tror att

man koncentrerar svartluten för förberedelse för kemikalie-

man växer genom att ge sig på nya utmaningar.” ◆

DC
Motorstyrning,
systemlösning
Formas-Bic

DCV
Distribution
Elan del 3

DCV
Don
Cava/Elan del 3

Behov
rummet
Elan del 1

Försörjning
CEC

Krav på inomhusmiljön varierar
i tid och rum. Intelligent
behovsstyrning ger möjlighet
att tillfredsställa höga krav med
låg energianvändning.

Varför använda mer energi än man behöver?

lats, vilket ger möjlighet att optimera värmelagring i

Verksamheten och dess krav på inomhusmiljön lägger

väggar och golv kopplat till värmepumpar. Teorin ger

ribban för den minsta energianvändning som är möjlig

möjlighet att förenkla icke stationära beräkningar.

i en given byggnad. Det är därför viktigt att deﬁniera
kraven på rätt nivå och att utnyttja möjligheten till
aktiv styrning av försörjningen efter det faktiska behovet. I projektet Behov och behovsstyrning arbetar fyra
doktorander vid Institutionen för installationsteknik
med hela kedjan från behovsdeﬁnition till behovsstyrd
energiförsörjning. Resultaten visar att man med hjälp
av intelligent styrteknik och nya komponent- och
systemlösningar kan nå betydande minskningar av
både värme och el. Fastighetsförvaltare, entreprenörer,
konsulter samt styr- och reglerföretag medverkar i arbetet och vissa delar ﬁnns redan i praktisk tillämpning.

Förbättrad betongkvalitet kan minska
energianvändningen och CO2-emissionerna
Eftersom cementtillverkning är en energikrävande
process är det önskvärt att hitta vägar att minska energianvändningen. Därmed skulle även emissionerna
av CO2 kunna minskas. Ett forsknings-projekt i samarbete mellan Oorganisk miljökemi och Avdelningen
för fysisk resursteori rör utvecklingen av förbättrade
betongkvaliteter för att nå effektivare energianvändning inom bygg- och konstruktionssektorn. Mekanismerna som styr härdningen av cement har studerats
med hjälp av infrarödljusspektroskopi och kvantkemi.

Verktyg för att simulera
värme-, luft- och fukttransporter

För närvarande initieras en livscykelanalysstudie i

För att bättre kunna simulera värme-, luft- och fukt-

av en accelerator (nanosilika) kan ha på byggnads-

transport i material och byggnader har Byggnadsfysik

materialens energiekonomi.

utvecklat en uppsättning av modeller och verktyg
(HAM-tools) för praktisk tillämpning. Modellerna har
validerats mot andra modeller/mätresultat och har
presenterats i en doktorsavhandling 2004. Metoden att
arbeta med ”moduler” har förts vidare till andra områden, t ex emissioner i byggnader. Vidare har en ny teori
för simulering av dynamiska termiska kretsar utveck-

vilken ingår att bl a utvärdera vilka effekter tillsatsen

Chalmers vindenergiforskning
bidrar till hållbara elsystem
Resultaten från Chalmers vindenergiforskning har
bidragit till de förbättrade elsystem som ﬁnns i
dagens vindkraftverk. Denna forskning presenteras
utförligare under Sektionen för elektroteknik.

Värme-, luft- och
fuktsimulering. Höger
sida visar normal
beskrivning av
byggnaden. Vänstra
sidan visar HAMtools – en modell
av byggnadsdelar,
installationer, uteoch inomhusklimat
samt värmetillskott
från personer och
utrustning. Från Angela
Sasic Kalagasidis
doktorsavhandling.
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Säkra drivsystem i hybridfordon
Inom elteknikområdet bedrivs forskning och utveckling
för säker framdrift av hybridfordon, där feltoleranta
drivsystem är i fokus. Det är av yttersta vikt att det inte kan
uppkomma ett sådant fel att hjulen plötsligt skulle låsa sig
eller liknande.
Vidare studeras spänningsomvandling i fordon. Här är
fokus på att få billiga energiomformare med god verkningsgrad samt låg elektromagnetisk påverkan på andra
komponenter och människor i sin närhet.

Framtidsbilder av ett långsiktigt hållbart Göteborg
Projektet Göteborg 2050 är ett samarbetsprojekt mellan
Göteborgs Stad, Göteborg Energi AB, Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs universitet. Projektet har även
stötts ekonomiskt av Energimyndigheten, FORMAS, Västra
Götalandsregionen och Renova. Forskarna i projektet har
under 2001-2004 utvecklat och arbetat med framtidsbilder
av ett långsiktigt hållbart Göteborg i en hållbar omvärld.

Hösten 2004 genomfördes projektet Tidskapseln i ett
samarbete med Göteborgs miljöförvaltning. I tidskapseln
placerades framtidstankar från idag som kan jämföras
med verkligheten år 2050 då kapseln ska öppnas.
Projektet bedrivs vid avdelningen för Fysisk resursteori.

Projektet har haft ett uppdrag att delta i arbetet med att ta
fram en ny energiplan för Göteborgs Stad och har bidragit
till stadens planeringsprocesser för urban struktur och

livscykelanalyser utvecklats för att kunna beskriva

kretslopp, bl a genom att ge visionära inslag till en pågå-

hur samhällets miljöbelastning påverkas av olika be-

ende process för att utveckla framtida, hållbara transporter

slut och där hänsyn tas till balansen mellan tillgång

i Göteborgsregionen (HUR 2050).

och efterfrågan för utvalda produkter. Effekten av

Projektets arbete har genomförts och dess rapporter utarbetats i en begreppsapparat som benämns backcasting.
Rapporterna innehåller en nuläges- och trendbeskrivning,
en analys av hållbarhetsmål, strategiska hållbarhetstankar
samt visionära framtidsbilder och en diskussion om vägen
dit. Rapporter är framtagna inom områdena energi, transporter, urban struktur, kretslopp och livsmedel. Visionerna
har kommunicerats till göteborgarna genom utställningar,
möten, mediakontakter och andra informationsinsatser.

att elda svavelhaltig, tung olja i Stenungsund har
studerats av forskare vid Energiteknik tillsammans
med konsultbolaget SwedPower. Det mesta av
denna olja används idag som drivmedel i sjöfarten,
där den ofta eldas utan rökgasrening. Om Vattenfall
eldar oljan i Stenungsund, kommer en del fartyg
antagligen att drivas med mindre svavelhaltigt
bränsle. Därmed kan de totala svavelutsläppen
minska. Eftersom Västsverige på grund av den låga
kalkhalten i berggrund och jordar är särskilt känsligt

Livscykelanalyser visar hur miljön påverkas

för försurande utsläpp, kan dock den slutliga ef-

I augusti 2004 skrinlade Vattenfall planerna på att året runt

fekten av ett sådant beslut ändå bli att försurningen

producera elenergi från högsvavlig, tung olja i Stenung-

ökar. För att på ett systematiskt sätt kombinera livs-

sunds oljekraftverk. Genom detta beslut inställer sig frågan

cykelanalyser med kvantitativa analyser av balansen

vad som händer med den högsvavliga oljan när den inte

mellan tillgång och efterfrågan av produkter görs

förbränns i Stenungsund? Hur påverkar det miljön ? I en

nu försök att etablera ett samarbete med national-

studie vid Institutionen för energiteknik har metodiken för

ekonomer, bl a vid Luleå tekniska universitet.

Samverkan med omvärlden

Forskargrupper
Kompetenscentra

Samverkan med näringslivet och andra ﬁnansiärer

(nationella och internationella)

och myndigheter utgör ett viktigt inslag för CEC och

FoU-grupper
Marknadsgrupp

de medverkande forskargrupperna för bedömning
av relevans, ﬁnansiering och implementering av
resultat. Chalmers har en lång tradition av kontakter
och samarbete med näringsliv och samhällets olika
institutioner. Många energiforskningsprojekt är idag
hälftenﬁnansierade av näringslivet. Genom CEC skall
de kontakterna stärkas och vidareutvecklas, så att
forskningens resultat i högre grad kommer samhället
till godo och kan ge kommersiella resultat. Strategier
för CECs samverkansformer med andra forskargrupper och intressenter har därför utvecklats under året.

Myndigheter

CEC

EU mfl

Företag
(nationella
och internationella)

INRE ARENA

Kommuner / Landsting
Y T TRE ARENA

CECs samverkansformer har utvecklats
kring en modell med en inre och en yttre
arena där olika aktörer har varierande
grad av knytning till CEC och projekten.

Chalmers Kraftcentral – en energisk resurs
I centrum av Chalmers-området står det en kraftfull

med ﬂis, men man testar även andra bränslen, till

byggnad med två höga skorstenar. Det är Chalmers

exempel rötslam från avloppsreningsverket. Slammet

Kraftcentral, som inte bara levererar energi till själva

blandas i pannan företrädesvis med någon sorts pel-

högskolan, utan också till Göteborg Energi och i

lets, gjorda av sågspån, halm eller sorterat hushållsav-

förlängningen till göteborgarna.

fall. Lars-Erik Åmand ser ﬂera fördelar med metoden.

Här bedrivs dessutom, eller kanske främst, praktisk

”Rötslammet passar bra till samförbränning då det gör

energiforskning, den senaste tiden med inriktning på

biobränslen mindre korrosiva mot pannan, dessutom

minskade koldioxidutsläpp.

sprids inte olika gifter som ﬁnns i slammet om man

”Forskningen här går ut på att studera emissioner från

bränner upp det.”

förbränning, till exempel svavel, kväve, tungmetaller

Den senaste tiden har energiforskningsanslagen

och dioxiner, men förstås även koldioxid”, säger Lars-

minskat med hälften, vilket är pressande för forsk-

Erik Åmand.

ningen på Kraftcentralen, men ﬂera EU-projekt kan

För att minska koldioxidutsläpp vid förbränning tittar

rädda situationen. Det är en värdefull resurs som

man på tre metoder. Två av dem går ut på att höja an-

ﬁnns på Chalmers, inte minst i anläggningsvärde – en

delen koldioxid i rökgasen vilket kan låta konstigt, men

motsvarande anläggning skulle kosta 100 miljoner

genom att halten koldioxid ökar från normala 15% till

att bygga idag, men det är synergieffekterna Lars-Erik

eftersträvade 96% kan man genom att kondensera

Åmand är mest stolt över.

röken till vätska binda koldioxiden. För att höja koldiox-

”Det är en unik situation att kombinera energi-

idhalten i röken kan man antingen förbränna bränsle

produktion och forskning och utbildning. Genom den

tillsammans med syrgas eller använda en metod med

kombinationen kan forskningen bli billigare, och det

förbränning i två steg. Båda metoderna testas just nu

ﬁnns en kontinuitet och integrering av forsknings-

i liten skala. Den tredje metoden, varpå forskning har

resultaten i utbildningen. Den här anläggningen ger

bedrivits ﬂera år, är förbränning av olika biobränslen.

en mycket bra möjlighet att visa teknologer på vad

På Chalmers kraftcentral sker den mesta förbränningen

modern energiteknik är i praktiken.” ◆
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Lars-Erik Åmand, docent vid Avdelningen för energiteknik och föreståndare för forskningen vid kraftcentalen.
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Fortbildningen
Mål
Chalmers satsar på
en långsiktigt hållbar
uppdragsverksamhet där
kontakter, leveranser och
betalningsrutiner sköts
professionellt. Det ger
upphov till betydande
mervärden för Chalmers
grundutbildning liksom
för Chalmers ekonomi.

Uppdragsutbildning

CHAMPS

Chalmers Industrihögskola

CHAMPS genomför fortbildning för yrkesverksamma

Enheten erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer och ger skräddarsydda utbildningar
för näringsliv och samhälle. Under 2004 har tre helt
webbaserade utbildningar inriktade på säkerhet, miljö
och material om vardera fem poäng genomförts på
uppdrag av General Motors. Baserat på Industrihögskolans kompetens inom området ﬂexibelt lärande har Alfa
Laval beställt en webbaserad utbildning inom sitt teknikområde (värmeväxlare). Tanken är att utbildningen
även skall erbjudas högskole- och universitetsstudenter
som ett moment i grundutbildningen.
I samarbete med KK-stiftelsens proDesign, och med utvecklingsmedel från NUTEK, har en satsning på området
Lean Production gjorts, där en utbildningsomgång om

Poänggivande
uppdragsutbildning
Helårsstudenter

fem poäng i ämnet har genomförts. Intresset är stort
Antal

även för kommande kursomgångar.

68

chefer och ledare i teknikintensiv verksamhet. Öppna,
konsortiebaserade och företagsinterna program och
seminarier har genomförts inom bl a teknikstrategisk
ledning samt organisation och ledarskap inom
teknikutveckling, produktion och logistik. Bland
kunderna återﬁnns de största svenska multinationella
industriföretagen. Särskilda satsningar har gjorts för att
nå internationella kunder, CHAMPS har marknadsfört
sina utbildningar på den brittiska marknaden.

Sida
Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under
utrikesdepartementet. För Sida har institutionerna för
Geologi samt Vatten, Miljö och Transport under året
genomfört kursen Groundwater Development and
Management in Hard Rock areas för u-länder i Afrika,

Stiftelsen Chalmers Industriteknik, CIT

Asien och Latinamerika.

Avgiftsbelagd fortbildning mkr

CITs utbildningar har under året omfattat:

Technology Management
(CHAMPS )

Sjöfartshögskolan

– Energy Management, två kortare kurser samt två
kurser på Chalmers Lindholmens ingenjörsprogram

Kursverksamheten inom Sjöfartshögskolan bedrivs av

– Thermoflow, en tvådagarskurs i ﬂerfasströmning
(färgsprutmunstycken) och två internationella
tredagarskurser inom strömningssimulering

kurser (brand, sjukvård, sjösäkerhet och lasthantering),

16

Teknik (Industrihögskolan,
Sida, CIT och Sjösäkerhetscentrum, proDesign m ﬂ)

28

Totalt

44

Avgiftsfri fortbildning
Fortbildningslinjer

2,2

Fristående kurser

14,5

Lärarfortbildning

0,2

Totalt

16,9

– Industriell energianalys, handledning av doktorander
på Chalmers
– Ekologik, två kurser i Korea, en kurs i Holland samt en
kurs för småföretagare i Sjuhärad
– en kurs i nackskydd/biomekanik/krocksäkerhet och
en i korrosion/ytskydd

Sjösäkerhetscentrum och omfattar främst säkerhetsmen även kurser i anti-terror (ISPS-koden) och krishantering. Utbudet består av 28 fastställda kurser och en
del kundspeciﬁcerade kurser. Därutöver bedrivs viss
testverksamhet, t ex har under året helikopterprov av
räddningsutrustning genomförts liksom samövningar
med Marinen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och
Räddningstjänsten.

proDesign
Programmet proDesign ingår i KK-stiftelsens utbildningssatsning för kompetensutveckling av mindre
och medelstora företag och är ett konsortium mellan
sju tekniska högskolor och institut, med Chalmers
som huvudkonsortiär. Under 2004 har fokus legat på
att utbilda företag i värdeskapande produktion och
att sprida kunskaper om Lean Production till svenska
tillverkande företag i verkstadsindustrin. Även byggindustrin har visat stort intresse för dessa kurser.

Avgiftsfri fortbildning
Antalet personer som gått fortbildningslinjerna
2004 uppgick till cirka 60 på våren och 55 på hösten.
20 personer gick årets gymnasielärarkurs i Teknik,
människa och samhälle. Under Vetenskapsfestivalen
gav Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet
fortbildning för lärare inom design. Dessutom gavs
Chalmers har hösten 2004 bjudit
in lärare till en seminarieserie på
teman som kreativitet, vardag,
energi/miljö, natur och design.
32

en fortbildningsdag för både gymnasie- och grundskolelärare. Under hösten genomfördes ytterligare en
seminarieserie som främst samlade grundskolelärare,
totalt cirka 150 deltagare. ◆

Pedagogisk utveckling
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation
(CKK) arbetar med att leda och stödja den pedagogiska
utvecklingen på Chalmers genom fortbildning för
lärare och doktorander och genom pedagogisk
forskning och utveckling av strategisk betydelse för

Chalmers första
Pedagogical Poster
Day 2004 blev en stor
framgång. C-SELT:s
projektledare Marie
Arehag hälsade
öppningstalaren
Bengt Lennartsson
välkommen. Göran
Gustafsson, begrundade
utställningsskärmarna.
Foto Johan Björnström.

högskolan. Chalmers omorganisation under året har
resulterat i att CKK från och med 2005 tillhör IT-universitetet. Därmed tillhör CKK både Chalmers och
Göteborgs universitet och framstår tydligare som en
akademisk enhet med nya möjligheter för expansion
och utveckling av verksamheten.

Kurser
CKKs kursutbud har bestått av en baskurs i högskolepedagogik på 10 poäng samt ett antal kursmoduler på 2
poäng som fritt kunde kombineras. Andra moduler tar
tex upp handledningens teori och praktik, akademiskt
skrivande, pedagogisk ﬁlosoﬁ samt användningen av
digitala hjälpmedel i undervisning och presentation.
Under året var det totalt 203 deltagare på kurserna,
varav 91 doktorander.

C-SELT
CKK har även varit engagerad i stiftelsesatsningen
C-SELT, som syftar till att uppmuntra och möjliggenomfördes åtta projekt inom fokusområdena

CKK hade också en mentorsverksamhet, där intres-

Lärande, informations- och kommunikationstekniker

serade lärare ﬁck hjälp att arbeta med digitala inslag

och Lärande och genus-/mångfaldsfrågor samt inom

i undervisningen kopplat till ett pedagogiskt nätverk

en allmän kategori. Dessa projekt ska slutrapporteras

som initierats inom ett av CKK´s pedagogiska forsk-

under 2005, liksom de projekt som styrgruppen mer

ningsprojekt och som samlar lärare intresserade av

direkt har beställt, nämligen Införande av lärplattform

ﬂexibelt lärande.

på Chalmers samt en seminarieserie för reformering av

Inom grundutbildningen erbjöd CKK två program:

elva kurser med avseende på genus och mångfald.

Teknisk kommunikation, som fokuserar på att förse

En välbesökt Chalmers-övergripande Pedagogical

blivande ingenjörer med kommunikativ kompetens

Poster Day för spridning av resultat från pedagogiska

och förmåga att leda projekt samt Entertainment

utvecklingsprojekt har också genomförts och är tänkt

Design and Technology, för morgondagens kreatörer

att återkomma årligen.

inom underhållningsbranschen med fokus på digitala
redskap.

Mål
CKKs mål är att stödja den
pedagogiska utvecklingen
på alla nivåer på Chalmers.
Vi gör detta genom
fortbildning, genom att
initiera ny forskning och
utveckling samt genom
att delta i såväl strategiska
som praktiska diskussioner.

göra pedagogiska utvecklingsprojekt. Under 2004

I ljuset av Chalmers pågående omorganisation och
införandet av Bologna-modellen har behovet av
pedagogisk reformering och stöd deﬁnierats. Tydliga

Forskning och utveckling

behov av insatser på programnivå ﬁnns, vilket nu

CKK hade ﬂera projekt inom digital gestaltning och

sprids i diskussions- och beslutsprocessen för den nya

kommunikation med ﬁnansiering från t ex VINNOVA

grundutbildningsorganisationen. ◆

och FORMAS. Två projekt för att stärka den pedagogiska utvecklingen på Chalmers kan nämnas:
– Flexible Learning Network, som syftar till att skapa
ett nätverk med lärare från Chalmers med uppgift
att göra läroprocessen mer ﬂexibel och därmed mer
effektiv.

Lärare
Forskarhandledning A:
Teoretisk bakgrund och praktiska frågor

Doktorander

Totalt

20

–

20

Lärande i digitala media

15

1

16

Filosoﬁ för lärande

12

5

17

– Införande av lärplattform på Chalmers, som syftar till
att genom uppsökande verksamhet öka användande
av lärplattformar inom undervisningen.

Diplom i höskolepedagogik

17

–

17

Undervisning, lärande och utvärdering

20

43

63

Att skriva artiklar och konferenspapper

–

35

35

Populärvetenskaplig kommunikation

–

7

7

CKK har också varit engagerat i en arbetsgrupp inom

Pedagogiskt projekt

19

–

19

9

–

9

112

91

203

Nätuniversitet för att organisera ett samlat uppköp av
lärplattformar på nationell bas.

Forskarhandledning B:
Att handleda skrivandet av
artiklar och avhandlingar
Totalt
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Samverkan med näringslivet
Mål
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.

Chalmers innovationssystem

för Chalmers Innovation. På kapitalmarknaden har

Under 2004 har Chalmers och Västsveriges innovations-

bolagen tillsammans attraherat över 650 mkr i privat

system hävdat sig väl när nya nationella och regionala

riskkapital och 70 mkr i offentlig ﬁnansiering. Under

satsningar inom inkubation och såddﬁnansiering fun-

året var inkubatorn med och startade tio nya företag

nit formerna. Ett kvitto på detta gavs i Högskoleverkets

och tio företag tog steget ut från inkubatorn. Dessa

översyn kring samverkansuppgiften vid högskolor och

resultat gör Chalmers Innovation till en av landets

universitet. När det gäller samverkan för tillväxt anses

ledande företagsinkubatorer.

Chalmers vara en av de ledande högskolorna.

Chalmers Innovation har valts till en av tolv deltagare

Venture Cup
Affärsplanetävlingen Venture Cup arrangerades för
sjunde året med Chalmers som en av huvudmännen.
Alla pristagare i senaste omgången av Venture Cup
Väst hade anknytning till Chalmers. Vinnarna Food

NOVA. Programmet ger delﬁnansiering till inkubatorn
och till Chalmers Entreprenörskolas förinkubator
samt bidrar till kunskapsspridning mellan de utvalda
inkubatorerna i Sverige.

Radar Systems baseras på forskning vid Chalmers,

Chalmers Entreprenörsskola

andrapristagarna Larix är Chalmersstudenter och tred-

Vid Chalmers Entreprenörsskola drevs under 2004

jepristagarna Vasasensor har sitt ursprung i Chalmers

tio projekt, varav fyra bolagiserats inom ramen för

Entreprenörskola. Intresset för Venture Cup är stort och

Entreprenörskolans fond och förinkubator. Entrepre-

varje år deltar runt 500 personer med sina innovationer

nörsskolan ﬁck under 2004 mycket positiv uppmärk-

för att utveckla dem i en genomarbetad affärsplan.

samhet i både svensk och internationell press samt

Deltagarna får tillgång till handledning, feedback,

omnämndes särskilt i högskolverkets utredning av

utbildning och ett stort nätverk helt kostnadsfritt. Från

samverkansuppgiften. Chalmeristen Hans E. Olsson

och med läsåret 2005/2006 kommer utbildningen

donerade 25 mkr till en stiftelse som skall bidra till

som ges parallellt med tävlingen att bli poänggivande.

Entreprenörsskolans affärsutveckling av nya bolag.

Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet,
Chalmers och Venture Cup.

Chalmeristen Hans E Olsson
stärkte Entreprenörsskolan
med en stor donation.

i det nationella inkubatorprogram som drivs av VIN-

Center for Intellectual Property studies (CIP) vid
Chalmers och Göteborgs universitet har tillsammans

Chalmers Innovation

med Chalmers Entreprenörsskola bidragit till att ta hem

Företagsinkubatorn Chalmers Innovation har under

en tioårig VINNOVA-satsning, Vinnväxt-programmet

2004 haft ett framgångsrikt år. Tillväxten i de nya

inom biomedicin. Det innebär bl a etablering av ett

bolagen har tagit fart och tillväxttakten har ökat för

masterprogram inom biomedicinsk affärsutveckling

tredje året i rad. Omsättningen för dessa utvecklings-

och entreprenörskap ihop med Sahlgrenska Akademin.

bolag steg under året med över 60 % till totalt 130 mkr.

VINNOVA betonar

Sedan starten 1999 har 59 företag verkat inom ramen

innovationer och entreprenörskap
VINNOVA har under året haft en utlysningsomgång

som gällt nya excellenscentra. I första hand betonas
samhällsnyttan med innovationer, entreprenörskap
och tillhörande inkubatorsverksamhet samt uppmärksamhet på upphovsrätter. Formerna för att
överföra ny kunskap till nya produkter och processer i
näringslivet är komplicerat. Det behövs ﬂera exempel
på hur innovationer kan förverkligas på ett lyckat sätt.
Kopplingen mellan Chalmers Sektion för mikroteknologi och nanovetenskap samt institutet IMEGO är ett
sådant exempel.

Chalmersinvest
Chalmersinvest har under året nyinvesterat i tre unga
företag – Appeartex, ECSIBEO och Saligus – samt
tilläggsinvesterat i tre groddföretag. Utöver detta har
Chalmersinvest investerat i förinkubatorerna vid såväl
Vinnarna Harald Merkel
och Mikael Reimers, Food
Radar Systems, som vann
affärsplanetävlingen
Venture Cup Väst.
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Chalmers Entreprenörsskola som Chalmers Innovation.
Chalmersinvest gjorde under 2004 två direkta samt
några indirekta avyttringar, som totalt frigjorde drygt
10 mkr. För verksamhetsåret 2004 redovisade Chalmersinvest ett resultat på cirka 5 mkr.

CIT

Chalmers Careers Service

I november 2004 ﬁrade Chalmers Industriteknik (CIT)

Careers Service är ett projekt som dels stödjer studen-

20-årsjubileum. De ackumulerade projektintäkterna till

terna i deras karriärplanering och strävan att ﬁnna rätt

och med 2004 uppgår till mer än 466 mkr och kommer

arbete, dels erbjuder rekryteringstjänster till arbetsgivare.

från drygt 1 500 kunder, varav ﬂertalet är svenska

Målet att fungera som mötesplats mellan chalmerister

industriföretag. Förutom direkta förädlingar i kundpro-

och arbetsgivare uppnås bl a genom arbetsrelaterade

jekt, huvudsakligen hos större företag, har CIT startat

seminarier med arbetsgivarrepresentanter, rekryterings-

ett tjugotal nya företag, ett femtiotal kommersiella

uppdrag samt jobb- och exjobbsannonser i databasen.

kompetensutvecklingsprogram samt medverkat i två

Studenternas efterfrågan på stöd i sin karriärplanering

kompetenscentra vid Chalmers. Mer än 500 forskare vid

har ökat. Careers Service har i olika aktiviteter haft

ett femtiotal av Chalmers institutioner har engagerats

personlig kontakt med 53 % av målgruppen (chalmerister

i CITs projekt, liksom ett tjugotal groddföretag från

i senare delen av sin utbildning). Drygt 3 000 chalmerister

Chalmers.

hade vid årets utgång lagt in sin kompetensproﬁl i data-

I CIT-projektet ”Den entreprenöriella högskolan Chal-

basen, som används som sökverktyg vid rekryteringsupp-

mers” ingår att identiﬁera, utveckla och pröva effektiva

drag från arbetsgivare. Projektet övergick vid årsskiftet

metoder för att mindre och medelstora företag ska

2004/05 till ordinarie verksamhet, vilket främjar den

kunna dra större nytta av Chalmers.

vidare etableringen såväl inom som utanför Chalmers.

Detta görs i samverkan med bl a de åttiotalet företag

Intäkter från näringslivet

som CIT uppsökt under året. I samverkan med Sek-

Chalmersgruppen, vilken omfattar Chalmers tekniska

tionen för mikroteknologi och nanovetenskap har CIT

högskola AB med tillhörande dotterbolag samt Stiftelsen

under året påbörjat ett arbete för att nå nya målgrup-

Chalmers Industriteknik, hade under 2004 intäkter

per som potentiella utvecklingspartners till sektionen i

och bidrag från näringslivet om totalt 178 (183) mkr.

laboratoreiutnyttjandet.

Verksamheten omfattar doktorandutbildning, uppdrags-

Alumni- och marknadskontakter

forskning, vetenskapliga konsultationer samt kompetens-

Under 2004 har fundraisingarbetet fokuserat på ett

utveckling av yrkesverksamma ingenjörer och sjöbefäl.

antal olika ämnesområden. Inom fordonsteknisk forsk-

Minskningen jämfört med föregående år är en effekt av

ning har ramavtal slutits mellan Chalmers, AB Volvo och

ändrad klassiﬁcering av intäkter i VINNOVAs nationella

Volvo Car Corporation. Avtalet avser samverkan inom

forskningsprogram.

fordonselektronik, fordonssäkerhet och miljö med

Liksom föregående år är AB Volvo och Volvo Car

målsättningen att för varje teknikområde bygga inter-

Corporation de största enskilda företagsgrupperna som

nationellt starka forsknings- och utvecklingsmiljöer.

kund/bidragsgivare. ◆

Seger i Innovation Cup
Innovation Cup är en
uppfinnartävling för
studenter och anställda
vid tekniska universitet
och högskolor och är till
för att främja affärsidéer
och tekniska innovationer.
Den arrangeras av Dagens
Industri och Skandia.
Segern i Innovation Cup
2004 gick till Midorion
Biotech Systems, som
vuxit fram ur Chalmers
entreprenörsskola kring ett
analyssystem med många
användningsområden,
t ex att upptäcka bakterier,
dopningspreparat och
sprängämnen. I första
hand satsar Midorion på
läkemedelsindustrin, där
analyssystemet kan ge
snabbare och billigare
utveckling av nya läkemedel.
Segern för Midorion innebär
att Chalmers med 16 poäng
behåller sin ställning
som klar etta i cupens
maratontabell före tvåan
KTH som har åtta.

Dessa ska tillsammans omfatta minst 30 doktorander
plus senior personal och verksamheten ska byggas upp
inom en femårsperiod.

Exempel på Chalmers organisationer för näringslivssamverkan

Chalmers deltagande i AGS (Alliance for Global

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
(FCC ) har grundats av Chalmers och det tyska Fraunhofersällskapet som en
affärsdrivande, icke vinstrdrivande svensk stiftelse för att utveckla och anpassa
matematiska metoder för industrin.

Sustainability) har stärkts under året, bl a genom ett
stort s k ”Energy Flagship Program” inriktat på framtida
miljövänliga energisystem. Vattenfall AB är huvudsaklig
industripartner i detta program och stödjer projektet
under sex år.
I samband med Chalmers omorganisation under året
har en ny sjöfartsinstitution skapats. Utvecklingen av
denna är helt beroende av externt kapital. De första
industrideltagarna har redan anslutit sig till projektet,
som ska starta under 2005 och löpa under tio år.
Stena AB har beslutat stödja verksamheten och
Sveriges Redareförening har visat stort intresse.
Två viktiga donationer har inkommit under året.
Den första är från Ture Ekmans stiftelse, som med en
kapitalbas på 15 mkr stödjer maskinteknisk forskning
vid Chalmers. Den andra donationen utgörs av Hans E
Olssons stiftelse, som stöder Chalmers Entreprenörsskola. Kapitalet för denna stiftelse uppgår till drygt 20
mkr. Ytterligare investeringar har utlovats i de företag
som skapas via Entreprenörsskolan.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT)
marknadsför, säljer och genomför kommersiellt tillämpad forskning och
utveckling samt skräddarsydda kompetensutvecklingsprogram.
Stiftelsen Chalmers Innovation erbjuder innovatörer och entreprenörer den
mest värdeskapande och effektiva processen för att utveckla teknikbaserade
idéer till livskraftiga tillväxtföretag med internationell potential.
CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs) arrangerar kompetensut

vecklingsprogram i Technology Management för ledare i näringslivet.
Industrihögskolan erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma
ingenjörer och sjöbefäl.
Stiftelsen Chalmers Teknikpark skapar förutsättningar för närsamarbete
mellan forskningsavdelningar på storföretag och Chalmers forskare i Chalmers
Teknikpark på chalmersområdet.
Lindholmen Science Park skapar förutsättningar för närsamarbete mellan
företag och företagsavdelningar som arbetar med avancerad teknisk utveckling
genom att initiera och marknadsföra en teknikpark på Lindholmenområdet.
Stiftelsen Medicin och Teknik skapar ökade möjligheter till kommersiellt och
samhälleligt nyttiggörande av medicintekniska forskningsresultat från Chalmers
och Göteborgs universitet.
Stiftelsen IMIT (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.
Chalmers EnergiCentrum (CEC ) skall möta framtidens forskningsbehov för en
hållbar utveckling av Sveriges energisystem.
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Chalmers i media
Miljöforskningen stort mediaämne

tillsammans med tre studenter på Chalmers Entrepre-

Antal artiklar och notiser
i massmedia som nämner
Chalmers under 2004.

Av Chalmers satsningsområden ger miljöforskningen

nörsskola startade bioteknikföretaget Midorion Biotech

tydligast avtryck i media. Miljöforskarna och deras

Systems.

Svenska tidningar

kontakter med omvärlden och intresset för miljöfrå-

ca 2 000

Inslag i radio

ca 200

Inslag i TV

ca 100

Källa: Observer

medarbetare är engagerade och professionella i sina
gorna är stort i samhället. Statsminister Göran Persson
är en av de som uppmärksammat det göteborgska
miljöengagemanget. Vid FNs konferens om hållbar
utveckling i Johannesburg 2002 tog han initiativ
till ett rådslag om hur man lär och lär ut om hållbar
utveckling. Det förlades till Göteborg i maj 2004,
engagerade 350 delegater från hela utbildningsvärlden
och uppmärksammades i media både nationellt och
internationellt.

Chalmers samarbetar sedan länge och omfattande
med Göteborg universitet. När det blev känt att Chalmers och KTH i Stockholm hade planer på samverkan
blev det stora rubriker i media. Utredningsinstitutet
SISTER ﬁck i uppdrag att utreda möjligheterna och kom
till resultatet att dessa var goda, särskilt på utbildningsområdet och när det gäller fordonsforskningen. Ett
samarbetsavtal började formuleras och så var det dags
för tidningsrubriker igen.

I mars samlade nätverket Alliance for Global Sustaina-

Fordonsforskningen framlyft i media

bility, AGS, lika många personer från forskarvärlden,

Chalmers fordonsforskning orsakade medialt intresse

näringslivet och politiken till årsmöte på Chalmers. Hur

både hemma och i utlandet. Orsaken var främst det ljus

vägarna ser ut till ett samhälle med en mer robust ener-

som kom att riktas på General Motors framtidsplaner

giförsörjning är frågan för nätverket Chalmers, MIT, ETH

för biltillverkningen i Europa och konkurrenssituatio-

och Tokyo University i samverkan med företag och den

nen mellan produktionsorterna Trollhättan och Rüs-

politiska sfären. En av de senare, dåvarande miljökom-

selsheim. Det blev tydligt vilken stor roll forskningen

missionären i EU Margot Wallström, var måltavla för

har för samhällsutvecklingen.

den bevakande pressen. Hon sitter i AGS rådgivande

Övriga kanaler

kommitté. Forskningen på Chalmers om hur koldioxid
kan lagras under jord väckte stort intresse.

Informationsarbetet tar sig inte bara uttryck i pressreleaser och andra kontakter med media. Vetenskaps-

När budgetpropositionen offentliggjordes och det

festivalen är en annan kanal ut till en stor och bred

uppdagades att energiforskningen fått i det närmaste

allmänhet. En publik med blandad kännedom om

halverade anslag tog Chalmers rektor och forskare

Chalmers är besökarna av Göteborg Film Festival.

initiativ till en brett förankrad debattartikel, som

Chalmers öppnade under året portarna till hörsalen

uppmärksammades utöver sin placering i Ny Teknik.

RunAn, tillika biosalong, som blev en av festivalens

Forskarna engagerade i debatten

populära arenor.

Debatten har under året blivit ett medel som ﬂera av

Forskningen och utbildningen stod också i centrum när

högskolans forskare tagit till för att visa sitt sam-

Chalmers ﬁrade sin 175-åriga födelsedag. Direktören

hällsengagemang och söka möjligheter att påverka.

i Ostindiska kompaniet, William Chalmers, donerade

Miljöfrågorna var uppe ur olika aspekter och mate-

medel till ”en industrie skole för fattige barn…” och en

matikundervisningen debatterades under hela året,

permanent utställning med de allra första elevernas

mest i samband med Matematikdelegationens rapport.

slöjdalster avtäcktes. Sveriges Radio direktsände

En av de hetaste debattörerna var professor Anders

en timma i samband med evenemanget och SVT

Kinnander med sin kritik av näringslivets outsourcing-

rapporterade samma kväll. När kvällen kom, hölls den

trend. Han menade att den svenska produktionen kan

traditionsenliga William Chalmers-föreläsningen för

göras lönsam.

kungaparet och de andra hedersgästerna. Årets förelä-

Innovationssystemet uppmärksammat

sare var professor Christian Azar och ämnet var ett av
Kung Carl XVI Gustafs stora intresseområden, miljön.

Inför 2004 sattes målet att sprida mer kännedom om

Med sina teorier om klimatutvecklingen konkurrerade

Chalmers aktiva samverkan med näringslivet. Det

professor Azar framgångsrikt med kvällens underhåll-

har resulterat i artiklar om uppﬁnningar, patent och

ningsartister om applåderna. Och Chalmers

avknoppningsföretag byggda på forskningsresultat,

blev föremål för kändis-

vilket återspeglar Chalmers entreprenörsanda.

reportage …

Ett exempel på att media dessutom kopplar nanoteknologi till Chalmers är artiklarna om Linda
Olofsson, nybliven doktor
i fysik, som
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Samarbete som gav rubriker

Internationella samarbeten
Internationaliseringen av grundutbildningen
Chalmers har de senaste åren arbetat systematiskt för
att åstadkomma en fördjupning av det internationaliseringsarbete som bedrivits under 1990-talet. Arbetet har
koncentrerats till ett antal prioriterade områden:
– förändrad utbildningsstruktur i anslutning till
Bolognaprocessen,
– fortsatt stöd till engelskspråkiga program,
– satsning på tydliga och väladministrerade
utbytesprogram med särskilt fokus,
– förbättrat utbud och effektivisering av administrationen
kring studentutbyte,
– ökning av utbytet för de kortare utbildningsprogrammen,
– samverkan med studentkåren för att deﬁniera
policy och för att skapa bra rutiner för inkommande
studenters integration.

Särskilda satsningar
För att svara mot studenternas ökade krav på kvalitet
i utbytena lägger Chalmers ökad vikt vid särskilda
satsningar där studenterna erbjuds väl sammansatta
paket. Ett exempel är UNITECH International, där
Chalmers i nära samarbete med sju framstående
tekniska universitet och ett tjugotal internationella

Bolognaprocessen på Chalmers

företag ger studenterna möjlighet till praktik anpassad

Chalmers påbörjade sitt egentliga arbete med att anpassa

till utbildningen under utbytesperioden. Ett annat

sin utbildningsstruktur till Bolognakonceptet hösten

exempel är Chalmers Asienprogram, som idag omfattar

2002. I februari 2003 togs beslut om att utbildningarna

utbyte med universitet i Japan, Hong Kong, Singapore

skulle vara anpassade för den nya strukturen för dem som

och Taiwan. Det innehåller även förberedande kurser

påbörjade studier vid Chalmers hösten 2004. De långa

och ett studentdrivet Chalmers-kontor i Taiwan.

utbildningarna delades upp i två delar med en kandidatexamen som mål efter de tre första åren. Chalmers
avslutande del av civilingenjörs- och arkitektutbildningen
blir masterprogram som kommer att kunna läsas i två
år. Efter teknologie kandidatexamen kan man välja att
fortsätta civilingenjörs- eller arkitektutbildningen på Chalmers eller gå de avslutande åren på en annan högskola i
Sverige eller utomlands. Det går också att gå över till ett
högskoleingenjörsprogram för att få yrkesproﬁl på sin

Övriga insatser
I avsikt att skapa ett brett utbud så att ﬂera studenter
kan ta del av internationaliseringen deltar Chalmers i
en rad andra program, t ex Sidas Minor Field Studies
(MFS), utbytesprogram för dubbla examina, praktikutbyten, studieresor, samarbetsprogram med utvecklingsländer (t ex genom Linnaeus/Palme), utbyten
knutna till forskningssamverkan och samarbeten för att

kandidatexamen. På motsvarande sätt kan studenterna på

utveckla mottagning och integration.

högskoleingenjörsprogram fortsätta på lämpligt master-

Utöver de utbyten som hanteras gemensamt för

program, i båda fallen efter nödvändig komplettering.

Chalmers ﬁnns ﬂera andra utbytesprogram som är

Engelskspråkiga masterprogram

kopplade till olika utbildningsprogram. Dessa är
väl utformade för de aktuella utbildningarna och är

Chalmers har erbjudit engelskspråkiga utbildningspro-

ofta knutna till vetenskapliga kontakter. Inom dessa

gram om 60 poäng motsvarande de sista 1,5 åren av

program är det därför också vanligt med lärarutbyten.

civilingenjörsutbildning sedan 1992. Dessa integreras nu
i den ordinarie utbildningsstrukturen, vilket gör att de
långa programmens naturliga avslut får en mer internatio-

Local Coordinators Meeting
i maj för slutlig avstämning
av antagning till UNITECH
Interntional inför läsåret
2004 / 2005.

Chalmers Lindholmen
Vid Chalmers Lindholmen har kortare utbildningar

nell karaktär.

bedrivits, huvudsakligen högskoleingenjörs- och

Utbytesprogram

dentutbyte än andra program. Styrelsen har fastställt

För att kunna erbjuda värdefulla utbytesprogram har

internationaliseringspolicy och implementeringen av

Chalmers sedan mitten av 1970-talet arbetat med

denna har startat i form av projekt. Bland annat ﬁnns

strukturerade former som säkerställer utbyten av god

ett gemensamt utbildningsprogram mellan Chalmers

kvalitet. Programmen omfattar utbyten inom Norden

och University of Northumbria i Newcastle samt ett ny-

(Nordplus/Nordtek), inom Europa (Sokrates/Erasmus) och

ligen inlett studentutbyte med ett universitet i Chicago.

världen i övrigt. Hösten 2004 etablerade National Chiao

För sjöbefälsutbildningarna har samarbete inletts

Tung ett europakontor vid Chalmers, motsvarande det

med John Moor University i Liverpool och Australian

Chalmers har i Taiwan.

Maritime College.

sjöbefälsutbildningar, som har ett mera begränsat stu-
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Under året vistades 36 lärare/forskare från olika delar
av världen vid Chalmers under längre tid än tre månader jämfört med 27 föregående år. 19 Chalmers-lärare
vistades utomlands under minst tre månader vilket var
detsamma som under 2003.
Dessa siffror ger dock inte en rättvisande bild av
det internationella utbytet. Vår erfarenhet är att tre
månader är en mycket lång period att vara borta för
en lärare/forskare och några veckors vistelse räcker för
En delegation från staden
Querétaro i Mexico besökte
Chalmers och Göteborg för
att förstärka de akademiska
och industriella kontakterna.
Borgmästare Armando
Rivera (t h om rektor Jan-Eric
Sundgren) ledde gruppen.

att etablera ett fortsatt samarbete. Till detta kommer

Resultat
Antalet utbytesavtal inom Erasmus har vuxit från 107
till 121 och antalet inkommande studenter var 972
under höstterminen, varav 741 inom masterprogrammen och 192 inom Erasmus-utbytet. Antalet utresande

personliga kontakter vid internationella konferenser, i
samband med opponentskap vid disputationer, som
sakkunniga vid tjänstetillsättningar eller som experter
vid t ex internationella utvärderingar.

studenter har ökat och efterfrågan på specialprogram-

Europaprogram

men växer.

Under 2004 deltog Chalmers i totalt 137 EU-projekt,

Internationellt arbete är resurskrävande. Hösten 2002

varav 134 är forskningsprojekt. Av dessa ingår 68

blev tillströmningen av internationella studenter större

projekt i det fyraåriga Femte Ramprogrammet som

än väntat. Bostadsfrågan och de personella resurserna

beﬁnner sig i en aktiv fas, och resterande 58 i

för mottagning och inskolning till svenska förhållanden

Sjätte Ramprogrammet som ligger i uppstartningsfas.

kunde inte svara upp mot behoven. Detta föranledde

Chalmers deltar även i andra program, t ex två projekt

Chalmers att inför hösten 2004 begränsa antagningen

i European Coal and Steel Communities. Chalmers är

av internationella studenter något. En sådan minskning

koordinator i 15 av de projekt som pågick under 2004.

var dessutom nödvändig på grund av att Chalmers

Flertalet projekt, 109 st, är ”industriinriktade” projekt

2003 överskred det takbelopp som ges av statens

inom de tematiska programmen. Deltagare i dessa

utbildningsuppdrag.

projekt är i de ﬂesta fall både universitet, forskningsinstitut och företag. En mycket stor andel deltagande

Internationella forskarkontakter
För att befästa den starka internationella anknytning
forskningen vid Chalmers uppnått genom många års
framgångsrik forskning är det angeläget att säkerställa
fortsatt goda möjligheter till internationellt samarbete.
Detta sker i första hand genom de kontakter som

företag är icke-svenska, vilket medför att Chalmers får
en bra exponering i den europeiska industrimiljön.
Inom Femte Ramprogrammet var Chalmers under
2004 med i 68 projekt och koordinerade 7 av dem.
Chalmers hade sitt största deltagande i material/industriprogrammet ”Sustainable Growth” med

forskare vid Chalmers upprätthåller och utvecklar.

29 projekt. Deltagandet i de övriga större tematiska

Kontakter sker även på andra sätt och bakom en

programmen var 9 projekt inom Information Society

glädjande ökning av antalet utbyten ﬁnns ett stort
antal forskningssamarbeten som inte låter sig mätas
lika lätt. Chalmers omfattande samarbeten inom EUs

Technologies samt 13 inom Energy, Environment and
Sustainable Development.

forskningsprogram är ytterligare en indikation på

Inom Sjätte Ramprogrammet, som pågår 2003-2006,

forskarnas vittförgrenade och intensiva samarbeten.

deltar Chalmers i 83 godkända projekt och koordinerar

Under 2004 har några initiativ tagits i avsikt att främja
samarbeten som behöver stärkas. Några exempel
under 2004 är besök vid Stanford i november och en
workshop inom nano- och mikroteknik med forskare
från Chalmers och NCTU, Taiwan. Chalmers har valt att i
första hand stimulera avtalsbundna samarbeten inom

13 av dem. Av projekten är 58 kontrakterade och
har pågått under 2004. Chalmers koordinerar 7 av
dessa. Benägenheten att koordinera projekt i Sjätte
Ramprogrammet är mindre än tidigare, vilket mest
torde bero på att två nytillkomna projektformat till sin
omfattning är alltför stora.

strategiskt viktiga områden. Ett exempel är Alliance for

Intäkterna 2004 uppgick till 58 mkr (54) för alla EU-

Global Sustainability, som höll sitt årsmöte på Chalmers

projekt sammantaget. Antalet aktiva projekt under året

i mars 2004 och där även konkret forskningssamarbete

ökade med 6 %. Det är en spegling av att vi nu beﬁnner

presenterades och utvecklades.

oss i en fas av Femte Ramprogrammet med en hög
intensitet i projekten som också har högre kontrakts-

Antal EU-projekt vid Chalmers

2003

2002

2001

2000

109

94

98

94

88

komma igång på allvar, men intäkterna per deltagande

25

26

33

30

31

partner kan förväntas bli lägre i genomsnitt eftersom

Tekniköverföring INNOVATION, TEMPUS

1

2

3

3

5

intäkten per partner i ett av de nya projektformaten är

Studerandeutbyte SOKRATES 2

2

6

4

6

8

relativt begränsad.

137

128

138

133

132

Industriinriktad forskning
13 program, t ex Growth, IST, NMP, SustDev
Forskarrörlighet IHP, HRM, INTAS

Totalt

38

värde jämfört med det tidigare Fjärde Ramprogram-

2004

met. Projekten inom Sjätte Ramprogrammet har börjat

◆

Årets entreprenör i Skottland
Jesper Ericsson är 22 år och student vid Maskinteknik på

bestående av medlemmar från Royal Bank of Scotland,

Chalmers. Just nu läser han sitt fjärde år, det tredje tillbringade

Cambridge Business School och en tidning. Och bäst av

han som utbytesstudent vid Aberdeen University i Skottland.

alla och därmed årets entreprenör i Skottland, blev alltså

När Jesper hade läst två år på Chalmers ville han ut i världen,

Jesper med sin blomkruka. Belöningen var 5000 pund

och undersökte vilka möjligheter som fanns. Erasmus-utbytet

samt konsultpengar för att lansera produkten.

hade många alternativ att välja bland, och Aberdeen lät mest

“Jag har lärt mig jättemycket på vägen. Jag har fått nya

lockande. I Skottland studerade Jesper ingenjörs- och mana-

ögon, ser saker jag inte tänkt på tidigare, och jag har en

gementkurser, men mest givande var kanske inte studierna.

tro på mig själv att jag klarar av mer än jag tidigare trodde.

”Jag har lärt känna ett nytt samhälle, och till viss del en annan

Och jag kan inte låta bli att titta på vad folk har för krukor.”

kultur. Jag har fått kontakter och vänner över hela världen,

Sedan han kom tillbaka till Sverige och Chalmers har

som jag kan ha nytta av i framtiden, men som givit mig

Jesper vidareutvecklat sin idé, och ﬂera företag är intres-

mycket även i stunden.”

serade av att ta upp produktion. Samtidigt som han har

Förutom studier och vänner har Jesper med sig en helt

utvecklat tillbehör till krukan har han knutit tre personer

annan och ganska unik erfarenhet hem. Han utvecklade en

till sig för att hjälpa till att föra ut produkten på markna-

affärsplan som var så bra att den blev utsedd till den bästa i

den. Men före en full satsning ska han avlsuta sina studier,

Skottland 2004. Under en tentaperiod ﬁck Jesper höra talas

och de avslutande terminerna läser han på ett individuellt

om tävlingen och han skrev snabbt ihop en affärsplan kring

program.

sin idé, självvattnande krukor.

“Det är lättast att tillgodoräkna sig sina utlandsstudier om

“Jag har en önskan att göra saker bättre, och jag tycker det

man gör sin egen utbildning, och det går bra om man kan

är kul när växterna är gröna. Det var så att mina växter dog

motivera målet med sin inriktning.”

varenda gång jag reste bort. Och i min utbildning både i

Utlandsstudierna har gett Jesper mycket, och han menar

Skottland och på Chalmers ska man lära sig att lösa problem.

att det inte spelar så stor roll vart man åker, det ﬁnns

Så det var det jag försökte göra, och det jag försöker göra hela

mycket att lära överallt.

tiden. “

”Den som funderar på att läsa utomlands bör göra slag

Han vann den lokala tävlingen på universitetet och gick vidare

i saken och åka, även om det är bekvämt att stanna kvar

till den nationella tävlingen. När väl affärsplanerna lämnats in

hemma. Alla jag känner som varit iväg är otroligt nöjda

togs ﬁnalister ut som skulle presentera sina förslag för en jury

efteråt.” ◆
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Människor med kompetens
Rektor belönad
Rektor Jan-Eric Sundgren
fick i januari 2004 ta emot
H M Konungens medalj av
12:e storleken i serafimerordens band, för betydelsefulla
insatser för teknisk utbildning
och forskning.

Den 31 december 2004 uppgick antalet anställda på

Kompetensförsörjning

Chalmers till 2 447 personer, vilket motsvarar 2 355

Ett led i arbetet med den nya organisationen är att be-

heltidstjänster. Därav hade Chalmers Lindholmen

skriva befattningar och förtydliga krav på kompetens.

172 anställda, eller 169 omräknat till heltidstjänster.

En rollbeskrivning av administrativ chef för institution

Dotterbolaget Chalmersfastigheter kommer till med

har gjorts och i enlighet med den pågår kompe-

18 anställda och Chalmers Stiftelse med 4.

tensutveckling. Ekonomrollen har också beskrivits. I
vissa administrativa grupper har en kartläggning av

Antal anställda minskat
Jämfört med 2003 har antalet befattningar minskat

I samband med verksamhetsplaneringen utvecklar vi

med 90. Omkring hälften av dessa avser kategorin

en metod för att bedöma personalutvecklingen. Kom-

teknisk och administrativ personal. Kategorin forskande

petensutvecklingsbehov fastställs i utvecklingssamtal.

och undervisande personal har också minskat totalt

Ledarutveckling

sett. Den största minskningen är i doktorandgruppen,
som totalt har minskat med 58 jämfört med 2003.
En ökning har skett bland universitetslektorer och
biträdande professorer – ökningen är 8 respektive 10
tjänster. Under året har sex personer blivit befordrade
till professor samt 16 personer till biträdande professor.
Totalt har antalet professorer (heltidsekvivalenter) ökat
med en under året.
Andelen kvinnliga doktorander har ökat något till
30,5 % (29,5 %). Under året har 93 (142) doktorander
nyanställts, varav 29 (45) är kvinnor. På grund av
sektionernas ekonomiska situation med minskade
anslag och besparingskrav råder försiktighet när det
gäller nyrekryteringen av doktorander. Även när det
gäller forskarassistenter har en minskning skett med
18 personer och andelen kvinnor har minskat till 18 %
(24,5 %).
Rektorsgruppen med pro- och vicerektorer var till an-

Tre ledarutvecklingsprogram har startat för att stödja
ledare i den nya organisationen: prefekter, administrativa chefer och grundutbildningens områdesansvariga.
Ledarutvecklingsprogrammen har löpt parallellt med
arbetet att etablera den nya organisationen och
planeringsarbetet inför 2005 och syftar till:
– att stödja ledare i deras arbete med att forma goda
ledningsmiljöer och att hantera kritiska frågor
och dilemman med ledningsdimensioner som
etablerandet av den nya organisationen genererar,
– att arbeta med förståelsen och formandet av
ledarroller vid de nya institutionerna och den nya
grundutbildningsorganisationen,
– att informera om formella ramar och
diskutera former för administrativt stöd, t ex
chefsrollseminarier gemensamt för prefekter och
administrativa chefer,

talet sex, varav två kvinnor. Dekanerna vid sektionerna

– att stödja start av ledningsgrupper och
administrativa arbetsgrupper,

var 11, samtliga män.

– att träna ett personalinriktat arbetssätt.

Nytt personaladministrativt system
Under våren 2004 har ett nytt personaladministrativt

Trygghetsfonden och långsiktigt
kompetensunderhåll

system (Primula) och ett nytt reseräkningssystem

I ett ramavtal, RALB 2001, kom de centrala parterna

(Tur&Retur) implementerats. Det innebär att egen-

överens om att under en period sänka avgiften till

rapportering införts för vissa lönepåverkande händel-

Trygghetsstiftelsen och att arbetsgivaren under

ser som ersättningar för t ex medicin och läkarvård,

motsvarande period skulle avsätta 0,65 % av lönesum-

ledigheter, reseräkningar och sjukfrånvaro. För cheferna

man. Parterna lokalt kom överens om att dessa medel

har detta medfört möjligheter att själva ta fram

skulle användas till långsiktig kompetensuppbyggnad

önskade uppgifter om sin personal och på ett smidigt

för att trygga anställningar. Den arbetsgång för

sätt bevilja tjänstledigheter, semesteransökningar samt

långsiktigt kompetensunderhåll som fastställdes som

att attestera reseräkningar via webbsystemen.

ett grundvillkor för att för att få medel ur Chalmers

Målet för 2004 var att minska den administrativa

Trygghetsfond lyfter fram två viktiga samtal:

personalen med 50 personer. Vid kartläggningen av

– utvecklingssamtal på olika nivåer och dess
konsekvenser för verksamhet och personal,

de administrativa processerna fullföljdes inte hela
minskningen, då arbetet med de grundutbildningsadministrativa processerna sköts på framtiden. Trots
detta blev den totala minskningen cirka 40 personer
p g a genomförda processförändringar. Under 2004 har
totalt 17 personer lämnat Chalmers med avtalspension
och 16 personer har sagts upp p g a arbetsbrist.
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utbildningsbehov samt utbildning genomförts.

– medarbetarsamtal där framtida krav på en
befattning möter beﬁntlig kompetens hos en
medarbetare.

Under året har Chalmers Trygghetsfond stött ett ﬂertal

av Chalmers stora omorganisation under året. Inför

ansökningar från sektionernas samverkansgrupper,

genomförandet har ramavtal med konsultﬁrmor

bland annat:

upphandlats.

– Utvecklingsprocess ekonomistöd som syftar till att
öka professionaliteten i ekonomihandläggarrollen
vid sektionerna för Maskinteknik samt Väg- och
vattenbyggnad,

Eftersom det råder en ojämn könsfördelning på

– Kompetensbreddning för lärare vid sektionerna
för Matematiska vetenskaper samt Data- och
informationsteknik,

2004 möjligheten att tillämpa positiv särbehandling

såväl akademiska som tekniska och administrativa
Vetenskaplig medlem
Professor Lars Brink vid
Institutionen för teoretisk
fysik har utsetts till extern
vetenskaplig medlem av
Max Planck-sällskapet och
är knuten till Max Planckinstitutet för gravationsfysik
(Albert Einstein-institutet) i
Potsdam och Hannover. Max
Planck-sällskapet består av
264 medlemmar, varav några
från länder utanför Tyskland,
och det ansvarar för de ca
80 Max Planck-institut inom
alla akademiska discipliner,
där en stor del av Tyskland
grundforskning sker.

befattningar infördes i Chalmers arbetsordning för
forskande och undervisande personal från och med
vid nyanställning och befordran av lärare.
Chalmers anslöts under året till det nationella kompe-

– Kompetensväxling av lärare och tekniker vid
Sektionen för fysik,

tensförsörjningsprogrammet IDAS, som syftar till att
tydliggöra seniora kvinnliga forskare för ledningsupp-

– Kompetensbreddning av forskningsingenjörer vid
sektionerna för Kemi- och bioteknik, Elektroteknik
samt Mikroteknologi och nanovetenskap.

gifter inom svenska universitet och högskolor för att
möta stora pensionsavgångar de kommande tio åren.
Inom ramen för Chalmers strategiska satsning för peda-

Jämställdhet

gogisk utveckling, C-SELT, genomgick elva grundkurser

Resultatet från enkäten om sexuella trakasserier bland

analys och reformering utifrån ett genusperspektiv.

studenter har följts upp med seminarier och workshops

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs

för anställda och studenter. Närmare 400 personer har

kommun och Göteborgs universitet deltar Chalmers i

gått igenom någon form av jämställdhetsutbildning.

ett nätverk för jämställdhetsarbete. Under år 2004 har

Genomförandet av en motsvarande enkät för att

beslut tagits att en samordnare för område mångfald,

kartlägga sexuella trakasserier och könskränkningar

såsom etnitsk tillhörighet, religon eller annan trosupp-

bland personal har skjutits fram till år 2005 på grund

fattning samt sexuell läggning, skall utses. ◆

Personal, antal

Personalens åldersfördelning

Totalt (därav kvinnor)

Antal år 2004

2002

2003

2004

156 (11)

158 (12)

159 (13)

49 (3)

54 (4)

64 (7)

Docenter

120 (15)

122 (18)

124 (22)

Universitetslektorer

107 (20)

111 (20)

119 (21)

Forskarassistenter

107 (26)

106 (26)

88 (16)

Tekniklektorer

54 (4)

58 (4)

52 (4)

Universitetsadjunkter

37 (9)

35 (8)

41 (8)

Doktorander med
doktorandtjänst

734 (202)

740 (218)

682 (208)

Annan undervisande
& forskande personal

263 (59)

242 (53)

249 (44)

Teknisk personal,
inkl IT-personal

427 (115)

411 (114)

398 (114)

Administrativ
personal

424 (348)

408 (337)

379 (316)

2478
(812)

2445
(814)

2355
(773)

Professorer

Bitr professorer

Totalt antal anställda
(därav kvinnor)

100

50

Kvinnor

0

Män

50

6050-59
40-49
30-39
-29
100

167
295

122

114

773

1582

Antal anställda (omräknat till heltidsekvivalenter) fördelat på personalkategorier, år 2002 till 2004,
samt åldersfördelningen på män och kvinnor för respektive personalkategorier under år 2004.
41

Nya professorer, ny kunskap
Professorer

Katarina Abrahamsson,
analytisk kemi,
utnämnd 1 juli 2004.

Beate Hølmebakk,
konstnärlig professor i arkitektur,
utnämnd 1 juli 2004.

Oliver Lindqvist, oorganisk miljökemi,
förordnad 1 januari 2004. Professuren
tidigare placerad vid GU.

Michael Patriksson,
tillämpad matematik,
utnämnd 1 juli 2004.

Yngve Albinsson, kärnkemi,
utnämnd 1 juli 2004.
Yngve Albinsson avled
i november samma år.

Einar Steingrimsson,
matematik,
utnämnd 1 november 2004.

Lennart Vamling, tillämpad
termodynamik och värmeöverföring,
utnämnd 1 juli 2004.

Bernt Wennberg,
matematik,
utnämnd 1 april 2004.

Hendrikus Jos,
mikroelektronik,
utnämnd 1 juli 2004.

Lars Josefsson,
antennsystem
utnämnd 1 april 2004.

Tomas Kutti, materialintegrerad
konstruktionsteknik
utnämnd 1 april 2004.

Bengt-Arne Sjöqvist,
vårdinformatik,
utnämnd 1 februari 2004.

Lars-Erik Svensson, fysik, särskilt
svetsförbands mikrostruktur,
utnämnd 1 januari 2004.

Ziad Taib,
biostatistik,
utnämnd 1 oktober 2004.

Adjungerade professorer
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Joachim Scheuren,
aktiv bullerbekämpning,
utnämnd 1 september 2004.

Arkitektur
Trädgårdsfasad ur examensarbetet Berghem,
nya bostäder i kulturlandskapet av Filip Areskoug.

Utvärdering av
Storstadssatsningen i Göteborg

Bostadsplanering
Vid Chalmers Arkitektur ﬁnns en lång tradition av forsk-

Dekanus Hans Lindgren

Storstadssatsningen är en statlig satsning på utsatta

ning och undervisning inom ämnet Bostadsplanering.

bostadsområden i storstadsregionerna och den

Forskning har byggts upp kring utformning av nya

Sektionens teman
och grupperingar:

pågår mellan 2001 och 2005. Målet är att bryta den

bostäder, förnyelse och ombyggnad av beﬁntliga

Arkitekturens teori
och historia

sociala, etniska och diskriminerande segregationen

bostadsområden, planering för rörelsehindrade och

samt att öka tillväxten och utveckla demokratin.

äldre, utveckling av miljonprogrammets områden samt

Byggd miljö och
hållbar utveckling

Göteborgs stad har slutit ett avtal med Chalmers och

internationella arkitekturströmningar.

Göteborgs universitet om att medverka i satsningen.
Avtalet innebär även en fortsatt samverkan i frågor

Design och media
Facilities management
Form och teknik

Arkitekturstudiernas andra årskurs inleds för alla med

Innovativ design

kursen Bostadens rum, där kunskap om människans
mått och bostadens funktioner förmedlas liksom

Modern arkitektur
och boende

förståelse för rumsgestaltning och rumssamband,

Rum och process

Chalmers Arkitektur ﬁck 2001 i uppdrag att medverka

sol, ljus, utblickar och arkitektonisk bearbetning.

Stad och traﬁk

i utvärderingen av satsningen i fyra stadsdelar i

Gestaltningsarbetet kompletteras med föreläsningar,

Göteborg – Bergsjön, Norra Biskopsgården, Gårdsten

seminarier, litteratur och studiebesök. Av de under 2004

och Hjällbo. Utvärderingen har genomförts i samver-

gjorda övningsuppgifterna (gestaltning av ett radhus

kan med ﬂera institutioner vid Göteborgs universitet.

respektive ett ﬂerbostadshus på Västra Eriksberg)

Arkitektursektionens del berör den del av satsningen

kommer av de 80 inlämnade radhusförslagen och 24

som handlar om trygghet, trivsel och delaktighet

ﬂerbostadshusen ett urval att ställas ut under bostads-

– särskilt bebyggelsemiljöns förutsättningar för en

kring stadsutveckling efter att Storstadssatsningen
avslutats.

god utveckling. Viktiga iakttagelser i utvärderingen
handlar om de förutsättningar den byggda miljön ger
för människors upplevelse av hemhörighet, identitet,
stolthet, trygghet och trivsel. Lägesrapporter och
slutrapport från Arkitektursektionens utvärdering
av Storstadssatsningen ﬁnns på Göteborgs stads
hemsida: www.goteborg.se/storstadssatsningen.
Slutrapport utkommer i bokform med titeln ”Arkitektur betyder. Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar”.
På Komettorget i Bergsjön har skolbarn varit med och
utformat den nya markbeläggningen med egenhändigt
utformade betongmosaikplattor. Foto Solveig Schulz.

Stadsbyggnad
Arkitektexamina
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Forskarexamina
Licentiatexamina

3

Doktorsexamina

12

mässan i augusti 2005.

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

48

I fjärde årskursen väljer studenterna olika magister-

Intäkter (mkr)

70

Antal anställda

76

program som löper över ett helt år. Ett exempel är
Housing and the built environment, som brukar attrahera 20-30 studenter och där undervisningen bedrivs
på engelska eftersom utbytet med arkitekturskolor i
andra länder är stort på magisternivån. Läsåret 2004/05
inleddes med programmet Housing for the homeless,
följt av Housing renewal, New houses constructed in
wood och Structures for unknown use. Avsikten är att
förstärka ett interaktivt arbete mellan projekten på
magisternivå och forskarnätverket Housing design and
research som bildades på Chalmers i mars 2004. ◆

Rymdtorget i Bergsjön med
byggnader som blivit utmärkta
som kulturhistoriskt värdefulla.
Foto: Helena Granath.
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Data- och informationsteknik
inbyggda system med stor beräkningskapacitet
och strömsnålhet. Nyckeln till lösningen ligger i att
förstå hur man genom omkonﬁgurering kan anpassa
en beräkningsstruktur till en ny uppgift utan att
förlora alltför mycket i effektivitet. Projektet leds av
Per Stenström och involverar ett tiotal forskare inom
såväl VLSI-teknik (Very Large Scale Integration) som
datorarkitektur och kompilatorteknik. Inom projektet
har en omkonﬁgureringsbar beräkningsenhet tagits
fram, som är betydligt mer energisnål än tidigare kända
lösningar.

Cover-projektet
Programmeringsfel har varit ett gissel för mjukvaruutvecklare ända sedan datorn uppfanns. Fortfarande
går hälften av all tid som läggs på ett mjukvaruprojekt
åt till att hitta programmeringsfel – ändå hittar man
inte alla. I nästan all mjukvara ﬁnns fel som aldrig
upptäcks under mjukvarans hela livstid.
Cover-projektets mål är att göra felsökning av mjukvara

Deltagare i projektet FlexSoC. Från vänster professor Mary Sheeran, docent Lars Svensson,
biträdande professor Kjell Jeppson, professor Per Stenström och professor Per Larsson-Edefors.
Längst fram professor John Hughes. Foto Fredrik Warg.

billigare och mer precis. Den traditionella metoden, att
programmeraren testar mjukvaran på vissa indata och
kontrollerar att resultatet är det förväntade, är mycket
arbetskrävande. Nu automatiseras denna process. Först
genereras indata slumpmässigt och sedan veriﬁeras att

Dekanus Jan Smith
Sektionens institutioner:
Datavetenskap
Datorteknik
Civilingenjörsexamina
Datateknik
Forskarexamina

70
(varav GU)

Licentiatexamina

11 (1)

Doktorsexamina

14 (1)

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
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Beviljade nya patent

7

Sökta patent

3

Intäkter (mkr)

150 (23)

Antal anställda

156 (12)

Snabbare och strömsnålare
datorer med ny teknik

utdata uppfyller formellt speciﬁcerade krav. Då kan pro-

Dagens köpare av konsumentelektronik förväntar sig

den formella speciﬁkationen (beskrivning av vad

ständigt mer soﬁstikerade produkter, helst till ett suc-

programmet ska göra på ett formellt, t ex matematiskt,

cessivt sjunkande pris och med låg effektförbrukning

språk som är otvetydigt) och att bestämma lämplig

som tillåter små och lätta batterier. Trenden är särskilt

sannolikhetsfördelning för valda indata. Därmed kan

tydlig i mobiltelefonbranschen, där utvecklingen under

hundratals tester göras på samma tid som annars skulle

de senaste åren varit mycket snabb. Konstruktions-

gå åt för ett enda. Med en formell speciﬁkation kan

metoderna och principerna för dessa inbyggda och

man dessutom gå ännu längre: i projektet utvecklas nu

ofta mobila datorsystem har hittills inte ägnats lika

verktyg med vars hjälp man kan bevisa att ett program

stor uppmärksamhet som de traditionella, stationära

uppfyller sin speciﬁkation för alla indata, inte bara de

datorerna. På Chalmers pågår ett projekt – FlexSoC

indata som man testat. Cover-projektet omfattar ett

(Flexible System on Chip) – som syftar till att utforska

tiotal forskare och leds av John Hughes, professor i

nya metoder för att konstruera lättprogrammerade

datavetenskap.� ◆

Programvara
Jämförelse

Innehåller många
fel, sk buggar

Egenskaper
Definitionen av
förväntat resultat
innehåller också fel

Principen för Cover-projektet.
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grammeraren i stället använda sin tid till att konstruera

Bristande överensstämmelse
avslöjar felen
Många fel
avlägsnas
enkelt

Enklare
egenskaper
kan garanteras

Heltäckande
bevis är dyra
men ibland
nödvändiga

Automatisk
test

Automatisk
bevisföring

Interaktiv
bevisföring

Felfri
programvara

Elektroteknik
Dekanus Holger Broman
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Elektromagnetik
Antenngruppen
Beräkningsgruppen
Bioeffektgruppen
Elektromagnetisk bio- och
plasmafysik
Informationsteori
Fusion icke linjära vågfenomen
Transportteori
Elteknik
Elkraftsystem
Elmaskinteknik
Högspänningsteknik
Kraftelektronik
Radio- och rymdvetenskap
Avancerad mottagarutveckling
Global miljömätteknik
Optisk fjärranalys
Radarfjärranalys
Radioastronomi
Rymdgeodesi

Chalmers vindkraftverk med direktdriven generator, som är framtagen inom ett EU-projekt. Foto Magnus Ellsén.

Signaler och system
Digitala bildsystem och bildanalys
Kommunikationssystem
Kretskonstruktion
Medicinsk elektronik

Vindenergiforskning

Reglerteknik

Forskning kring vindenergi har hållit på sedan mitten av

kan optimeras ur teknisk och ekonomisk synvinkel är

1970-talet. Idag är vindkraftverksgeneratorer på totalt

också en viktig fråga i forskningen, som bedrivs av en

40,3 GW anslutna till elnätet världen över och industrin

grupp på tio personer.

sysselsätter 170 000 personer. Trenden går mot ﬂer och

Under 2004 har Chalmers stått värd för två vindenergi-

större turbiner samt att man vill placera stora vindparks-

konferenser med vardera ca 150 deltagare. Nordic

enheter på upp till 1 GW ute till havs (de största är idag

Wind Power Conference är eltekniskt inriktad medan

på 0,16 GW). Havsplacering innebär bättre vindför-

den nationella Svenska vindenergikonferensen tar upp

hållanden och att allmänheten störs mindre.

mer generella frågeställningar som utbyggnadsplaner,

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

276

Vindenergiforskningen på Chalmers har haft sin

bygglovsproblematiken, påverkan på omgivande natur

Intäkter (mkr)

198

tyngdpunkt inom elmaskinteknik och kraftelektronik,

och energipolitiken ur ett vindkraftsperspektiv.

Antal anställda

189

Signalbehandling
Civilingenjörsexamina
Elektroteknik

170

Forskarexamina
Licentiatexamina

25

Doktorsexamina

27

men även ämnesområden som elsystem, reglerteknik,
aerodynamik och våglaster har ingått. Resultaten från
Chalmers forskning har bidragit till de förbättrade elsys-

Elektriska överslag i rymdburen
mikrovågsutrustning

tem som ﬁnns i dagens vindkraftverk. Forskningen har

En viktig källa till fel i rymdburen mikrovågsutrustning,

även lett till att 5 personer uppnått docentkompetens

t ex i kommunikationssatelliter, är elektriska överslag.

samt att 12 doktorer och 7 licentiater utexaminerats.

Dessa kan leda till skador på utrustningen eller till

Dagens forskning tar sikte på att lösa frågeställningar

försämrad signalöverföring. Inom ett samarbetspro-

om storskalig integration av vindkraft i det svenska

jekt mellan Gruppen för icke-lineär elektrodynamik

elnätet, t ex design av vindparker till havs, vilket kräver

vid Institutionen för elektromagnetik, den franska

kabelförbindelse till fastlandet. Då är högspänd likström

rymdstyrelsen i Toulouse samt en rysk forskargrupp i

att föredra och vid längre avstånd nödvändigt. Därmed

Nizhny Novgorod studeras mikrovågsöverslag. Flera

väcks automatiskt frågan om det är möjligt att även ha

examensarbeten, bl a i samarbete med Saab Ericsson

ett internt likströmsnät inom vindparken. Pågående

Space, och två licentiatexamina har redan avslutats som

forskning behandlar DC/DC-omriktare på ﬂera MW och

del av projektet. En första doktorsexamen och en tredje

inbegriper det senaste inom kraftelektronik och isola-

licentiatexamen kommer att presenteras i början av

tionsteknik. Sådana stora installationer påverkar hela

2005. Chalmers stöder projektet under 2005 genom en

det nordiska elsystemet. Hur samverkan med elnätet

jubileumsprofessur för en av de ryska forskarna. ◆
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Fysik och
teknisk fysik

Virtuellt materiallaboratorium
Idag tas många nya material och molekyler fram i en
virtuell datorvärld. Traditionella experiment kompletteras med användning av superdatorer, effektiva
algoritmer och täthetsfunktionalteori (DFT) för att
få fram nya resultat. DFT är ett effektivt och populärt
verktyg för hårda/täta material (t ex knivar och tallrikar).
Mjuka/glesa material (t ex smör, ost och sill) är dock
minst lika viktiga. För molekyler en bit ifrån varandra
(det handlar om någon Ångström längre än ett atomavstånd inne i molekylen) – som är av stort intresse
inom kemi, biologi, medicin och teknik – är emellertid
standard-DFT opålitlig.
Material- och ytteorigruppen har tillsammans med
Rutgers University tagit fram en ny DFT, som effektivt
redogör för den subtila ”elektrondans” som ger s k van
der Waals-krafter, vilka också når över glesa områden.
Med denna teori kan t ex kol beskrivas både i hård
diamant och i mjuk smörjande graﬁt. Den kan även
tillämpas för kolnanorör och deras tillväxt på substrat,
vilket har givit upphov till ett nytt chalmerskt patent
inom nanoelektronik. ◆

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

Till vänster i ﬁguren visas den existerande
GSI-anläggningen och till höger det planerade
acceleratorkomplexet FAIR, som nu börjar byggas.
För att förstå skalan på anläggningarna så har
linjäracceleratorn Unilac längst till vänster i
ﬁguren en längd av över 200 meter.

Atomfysik
Fasta tillståndets fysik

Nytt acceleratorkomplex

Kond. materiens elektronstruktur

Avdelningen för subatomär fysik bedriver

Materialfysik
Molekylfysik

tyska tungjonanläggningen GSI (Gesellschaft für

Subatomär fysik

Schwerionenforschung) i Darmstadt. Målet för

Fysisk resursteori

forskningen är att studera extrema atomkärnors

Teoretisk fysik och mekanik

balans mellan antalet protoner och neutroner.

Elementarpartikelfysik

Experimenten vid GSI är en del av ett omfattande

Fasta tillståndets teori

forskningsprogram som har sin tyngdpunkt vid

Matematisk fysik

CERNs ISOLDE-anläggning i Genève. Under de

Tillämpad fysik

senaste åren har Avdelningen för subatomär

Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik

fysik aktivt deltagit i förstudien av en omfattande

Kondenserade materiens teori

utbyggnad av GSI, benämnd FAIR (Facility for Anti-

Material- och ytteori

protons, Ions Research). Under året har beslut tagits

Ytfysik

om att gå vidare med projektet, som beräknas

Fysikalisk elektronik

kunna tas i drift år 2010. Den nya faciliteten ska ge

och fotonik

vetenskapssamhället en unik forskningsanläggning

Vätskekristaller

med ett högteknologiskt acceleratorkomplex som

Radiofysik

möjliggör avancerad grundläggande frontlinjeCivilingenjörsexamina
68

Teknisk fysik
Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina

18 (4)
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24 (12)
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161

Intäkter (mkr)

225 (55)

Antal anställda

281 (62)

10

forskning inom de vetenskaper som behandlar
materiens innersta egenskaper, med starka kopplingar till andra tillämpade vetenskapsgrenar. FAIR
kommer att ge strålar av protoner, antiprotoner
och alla joner upp till uran, i de ﬂesta fall med unika
strålintensiteter. Anläggningarna vid FAIR och CERN
kommer tillsammans att ge både forskningen och
forskarutbildningen stora framtida möjligheter.

Binding energy (meV/atom)

Reaktorfysik

Courtesy of Surface Science.

sedan femton år ett forskningsprogram vid den

Mikroskopi och mikroanalys
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Kemi- och bioteknik

Kemisk avbildning av en vit blodkropp.
Mikroskopbilden används för att veta
var man skall mäta. Den undre bilden
representerar mängden av ett ämne och dess
fördelning i cellen. I varje mätpunkt erhålls
ett Ramanspektrum liknande det till höger,
vilket används för att identiﬁera ämnet.

Forskning kring barnleukemi
Varje år drabbas trehundra barn i Sverige av cancer. En

Framgångsrik biopolymerteknologiforskning

tredjedel får leukemi. Med dagens behandlingstekniker

Vävnadsregenerering, s k tissue engineering, syftar till

kan närmare 75 % av dem botas. Behandlingen baseras

att med hjälp av patientens egna celler och polymera

på användandet av cellgifter som ges i storleksanpas-

klätterställningar (scaffolds) regenerera vävnad in vitro

Analytisk och marin kemi

sade standarddoser. Ibland är effekten av medicinen

i bioreaktorer och kliniskt för att behandla patienter.

Fysikalisk kemi

otillräcklig eller biverkningarna för svåra beroende på

I ett av Vetenskapsrådet (VR) ﬁnansierat projekt i

att olika barn tar upp olika mycket medicin i friska och

samarbete med Sahlgrenska akademin studeras vid

sjuka celler.

Biopolymerteknologigruppen de mänskliga cellernas

Kemiteknik & miljövetenskap

Katarina Abrahamsson, som under året utnämndes

beteende vid uppbyggnad av blodkärl. En viktig

till professor i analytisk kemi, startade för några år

upptäckt har gjorts, nämligen att ﬁntrådigt cellulosa-

Kemisk apparatoch anläggningsteknik

sedan ett forskningsprojekt som är ett samarbete

material producerat av bakterien Acetobacter Xylinum

mellan Analytisk kemi, Drottning Silvias barnsjukhus i

har mycket hög porositet, vattenhållningsförmåga och

Kemisk miljövetenskap

Göteborg och AstraZeneca R&D. Projektet syftar till att

goda mekaniska egenskaper vilket gör den mycket

Värmeteknik och maskinlära

utveckla metoder för att bestämma halten av cellgifter

lämplig som scaffold för blodkärl. Detta arbete har

Material- och ytkemi

i friska och sjuka celler, framförallt i samband med

vunnit första pris vid en stor internationell konferens

barnleukemi.

i USA som handlade om att framställa konstgjorda

Polymerteknologi

blodkärl. In vivo-studier genomförda på Sahlgrenska

Teknisk ytkemi

har inte uppvisat inﬂammationsreaktioner, vilket tyder

Keramteknologi

Forskningen bygger på användandet av Ramanspektroskopi med vilken man både kan identiﬁera och
bestämma halten av cellgifter. Cellerna belyses med en
laser, vilken fokuseras med hjälp av ett mikroskop. Man
kan på så sätt få en kemisk avbildning av cellen och de

på en god biokompatibilitet. Forskare på KB har nyligen
konstruerat en bioreaktor som möjliggör styrning av
egenskaper hos en bakteriell cellulosatub.

i cellen förekommande ämnena. För att kunna mäta

I ett annat VR-ﬁnansierat projekt, också i samarbete

halter av cytostatika i cellerna behöver Ramansignalen

med Sahlgrenska akademin, studeras produktion av

förstärkas. Det sker genom att man låter 20-60 nm

mänskligt brosk i bioreaktorer. Projektet fokuserar på

stora guldpartiklar diffundera in i cellerna för att sedan

inverkan av mekanisk stimulans på broskcellernas

fungera som små antenner. Genom att kombinera

(chondrocyternas) vävnadsproduktion. Studierna

metodiken med de metoder som används kliniskt

visar att broskvävnaden påverkas av olika poly-

redan idag kan man få bättre möjligheter att anpassa

sackaridscaffolds fysikaliska egenskaper samt den

behandlingen för varje barn.

mekaniska stimulansen i bioreaktorn. Kopplat till
EUs sjätte ramprogram har samarbete nyligen inletts
med ﬂera ledande europeiska forskargrupper inom

Dekanus Krister Holmberg
Sektionens institutioner
och ämnesområden:
Kemi och biovetenskap

Livsmedelsvetenskap
Molekylär bioteknik
Organisk kemi

Kemisk reaktionsteknik
Skogsindustriell kemiteknik

Kärnkemi
Oorganisk kemi

Civilingenjörsexamina
Kemiteknik

84

Kemiteknik med fysik

26

Bioteknik

24
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Doktorsexamina
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259
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broskregenerering. ◆
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Maskinteknik
Förbränning i motorer
CERC (Kompetenscentrum i
förbränningsmotorteknik) har
som forskningsmål att reducera
skadliga avgaser och uppnå lägre
bränsleförbrukning. De tre viktigaste
forskningsområdena är:
– sprejmodellering och diagnostik
– ﬂamutbredningsstudier
– förberedande motorutveckling,
särskilt direktinsprutningssystem
Dieselsprejberäkning med
ﬂamman representerad av en
iso-yta för temperaturen samt
ett tvärsnitt genom sprejen som
färgats av temperaturfältet.
Bränslet är n-dodekan och
representeras av diskreta
sfärer vars storlek och färg är
proportionella mot dess massa.
Initiala förhållande i gasen var
900 K och 60 bar.

Samtliga större svenska motortillverkare är medlemmar i CERC, vilket är mycket betydelsefullt för CERCs
framgångsrika tillämpade forskning. Det årliga seminariet med internationella utvärderare ledde till att STEM
(Energimyndigheten) beviljade fortsatt ﬁnansiellt stöd
till slutet av 2005.
Två EMFO-stödda forskningsprojekt har påbörjats med
inriktning på låga emissioner i dieselmotorer med
Fischer-Tropsch-bränsle. I övrigt pågår åtta doktorandprojekt inom CERC.

Bubblor i ﬂuidiserad bädd.
Numerisk beräkning av Klas Johansson 2004.

MCR

Flerfasströmning

MCR (Metal Cutting Research and Development

Flerfasströmning innebär samtidig strömning av

Centre) är ett centrum inom området metallers

gas, vätska och/eller fast fas i olika kombinationer.

bearbetning, som har en tvärfunktionell bredd inom

Flerfasströmning, särskilt tvåfasströmning, är den

Elektronikproduktion

de traditionella disciplinerna bearbetningsteknologi,

vanligast förekommande strömningstypen i naturen

Energiteknik

material- och ytteknologi samt materialmekanik. MCR

(t ex blodcirkulationen i vår kropp). Flerfasströmning är

Marin teknik

startade sin verksamhet 2002 och konstituerade i april

viktig i de ﬂesta industriella tillämpningar och kontroll

2004 en referensgrupp med representation från SKF,

av ﬂerfasströmning är inom industrin väsentlig för

Sandvik Coromant och Volvo Group. Inom MCR ﬁnns

effektivitet, kvalitet och lönsamhet och har ofta stor

åtta medlemsföretag. Forskningsprojekten under året

betydelse ur miljösynpunkt.

har omfattat:

Flerfasströmningsgruppen vid Institutionen för

– skärkrafter vid hårdsvarvning

termo- och ﬂuiddynamik bedriver en bred verksamhet

– bearbetning av CGI (kompaktgraﬁtjärn) och
utvecklade gråjärn

med både tillämpade och grundläggande projekt och

– simulering av orundhet av gjuten komponent

områden:

– adiabatisk klippning/formning,

– dragering av Losec-tabletter i ﬂuidiserade bäddar

Dekanus Lennart Josefson
Sektionens institutioner
och avdelning:

Maskin- och fordonssystem
Materialteknik
Produkt- och
produktionsutveckling
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SIMU NET SHAPE (SSF ProViking-projekt)

– bearbetning av ADI (Austempered Ductile Iron)
Inriktningen för 2005 är att expandera verksamheten

Beviljade nya patent

2

genom ﬂer medlemmar och ﬂer forskningsprojekt lik-

Sökta patent

3

som att aktivt skapa nätverk och samarbetsformer med

Intäkter (mkr)

333

andra universitet och forskningsinstitut som bedriver

Antal anställda

314

närliggande och kompletterande verksamhet.

har under året producerat tre doktorer inom följande

– partikel- och ﬁbertransport i luft (med tillverkning
av blöjor och andra absorberande produkter som
tillämpning)
– studier av strömning och erosion av kyltuber i
ﬂuidiserade bäddar för energiproduktion. ◆

Matematiska vetenskaper
Under 2004 har stora delar av personalen varit engagerade i planeringen av ett
nytt Matematiskt centrum, som ska stå färdigt nästkommande årsskifte. Bland
glädjeämnen under året märks särskilt att professor Jeff Steif har erhållit Göran
Gustavssonpriset och att professor Olle Häggström har invalts i Kungl. Vetenskapsakademin. Nedan presenteras två forskningsområden.

Riskhantering
Risker orsakas av slumpmässiga faktorer som är
svåra eller omöjliga att förutse. Forskning inom
riskhantering försöker svara på frågor som: Hur stor
är risken att en fördämning kollapsar därför att höga
stormstyrkor åtföljs av extrema regnmängder ? Vilket
val av aktieportfölj är bäst ? Hur beräknar man på

Elliptiska funktioner deﬁnieras på en torus.

i Matematisk statistik och sker i nära samarbete med
industrin, Fraunhofer-Chalmers Centre for Industrial
med en rad internationella forskare. Forskningen har

kan beskrivas som en grupp. Symmetri är nära

under året bl a resulterat i:

modeller som inte är symmetriska i vardaglig
mening. Detta har lett till olika generaliseringar av
symmetribegreppet, t ex kvantgrupper. Kvantgrupper uppstod på 1980-talet som ett verktyg för att
studera lösbara modeller inom statistisk mekanik.
De mest välundersökta kvantgrupperna härrör
från specialfall av sådana modeller. Det allmänna
fallet av modellerna beskrivs i regel av elliptiska
funktioner – ett klassiskt område med tillämpningar
bl a inom talteori. Ett aktuellt forskningsprojekt
på Matematik går ut på att studera elliptiska
kvantgrupper med hjälp av s k elliptiska hypergeometriska funktioner. En bättre förståelse av de

Beräkningsmatematik

(Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram)

statistik (stokastik) ger metoder att besvara sådana

skaper har ofta någon symmetri, som matematiskt

den moderna fysiken förekommer dock lösbara

Matematisk statistik

Civilingenjörsexamina

Mathematics och Handelshögskolan i Göteborg samt

uppförande kan beskrivas med en formel. Inom

Matematik

mekaniska konstruktioner ? Sannolikhetsteori och

Matematiska modeller inom fysik och andra veten-

förknippad med lösbarhet, dvs med system vars

Sektionens (CHALMERS /GU )
enheter:

bästa sätt risken för utmattningsbrott i komplicerade

frågor. Forskningen om riskhantering har sitt centrum

Elliptiska kvantgrupper

Dekanus Bo Johansson

Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina

21 (6)

Doktorsexamina

9 (1)

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

85

Intäkter (mkr)

125 (36)

Antal anställda

156 (27)

– Nya och bättre modeller för optimering av aktieportföljer och för att sätta pris på konkursrisker
och på komplicerade optioner.
– Vidareutveckling av den matematiska grunden
för bedömning av sannolikheten att en katastrof
orsakas av att ﬂera var för sig sällsynta händelser
inträffar samtidigt.
Nya lätta material som magnesium ger möjlighet att
minska bensinförbrukning i bilar. Men användningen
begränsas av risken att extremt djupa korrosionsgropar
penetrerar materialet. Bilindustrin lägger ner stora
belopp på experiment med korrosionsbeständiga
materialkombinationer och ytbehandlingar. Matematikens bidrag är att utveckla kostnadseffektiva metoder
att planera och analysera sådana experiment.

svårstuderade elliptiska kvantgrupperna kan vara

Metallutmattning är den dominerande riskfaktorn för

av betydelse för kvantfältteori, en gren av fysiken

mekaniska haverier. En stor forskargrupp vid sektionen

som försöker besvara grundläggande frågor om

arbetar med att utveckla nya stokastiska metoder för

naturens innersta väsen.

beräkning av utmattningshållfasthet. ◆

Magnesiumplatta fäst med
stålbult. Man kan se kraftig
gropkorrosion runt bulten.

Exponeringskammare (VICT-skåp)
för acceleration av korrosion.
I kammaren exponeras prover
cykliskt för syntetiskt surt regn,
fuktig luft och förhöjd temperatur.
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Mikroteknologi och
nanovetenskap
Ga In N As (en kristall bestående av gallium, indium,
kväve och arsenik), där en liten mängd kväve har stor
inverkan på materialegenskaperna och gör det möjligt
att öka emissionsvåglängden. Vid Chalmers fotoniklabb
har forskarna vid optoelektronikgruppen lyckats tillverka 1,3 µm Ga In N As-lasrar på Ga As med rekordlåga
drivströmmar. Därmed uppnås sänkt effektförbrukning
och ökad livslängd. Materialet har tillverkats med
molekylstråleepitaxi, som är en exklusiv metod för
tillverkning av halvledarkristaller och som bara ﬁnns på
ett fåtal platser i landet, bl a vid Chalmers.

Strömmätning genom
att räkna varje elektron
Gruppen för kvantkomponenters fysik har som första
forskargrupp i världen lyckats mäta en ström genom
att räkna de elektroner som passerar genom en elektronisk krets. I konventionell strömmätning tar man inte
Anläggning för molekylstråleepitaxi, utrustad med plasmakälla
för atomärt kväve, för tillverkning av halvledarlasermaterial. Foto Mahdad Sadeghi.

hänsyn till att strömmen består av enskilda elektroner
utan man mäter spänningen över en resistor och använder Ohms lag. Men genom att skapa en nanokedja
av s k potentialbarriärer kan man få elektronerna att

Kommunikationslasrar av världsklass

rada upp sig som ett tåg. Detta tåg kan röra sig längs

Halvledarlasrar vid våglängderna 1,3 och 1,55 µm är

kedjan genom s k kvantmekanisk tunnling och då kan

nyckelkomponenter i ﬁberoptiska kommunikationsnät.

varje enskild elektron detekteras. Elektronerna tunnlar

De tillverkas normalt på InP-substrat (indiumfosﬁd)

med frekvensen f = I / e, där I är strömmen och e är

vilket är dyrt eftersom det då behövs aktiv tempera-

elektronens laddning. Mätningen kalibrerar sig själv då

Kvantkomponentfysik

turstabilisering. Detta har stimulerat forskning världen

den enda parameter som är involverad är en natur-

Processlaboratorium

över i syfte att kunna tillverka sådana lasrar på Ga As

konstant, e. För att detektera dessa oscillationer har en-

Mikrovågselektronik

(galliumarsenid) med betydligt bättre temperatursta-

elektron-transistor använts, då det är den mest känsliga

bilitet. Med en GaAs-baserad teknologi kan också s k

laddningssensor som ﬁnns. Med den nya metoden kan

vertikalkavitetslasrar tillverkas som medger enklare

man mäta strömmar mindre än 1 picoampère. Det kan

och automatiserad testning, vilket ytterligare sänker

få sin tillämpning t ex vid kalibrering av instrument

tillverkningskostnaderna. Ett lovande material är

med mycket stor noggrannhet. ◆

Dekanus Stefan Bengtsson
Sektionens avdelningar:
Fasta tillståndets elektronik
Fotonik

Tillämpad kvantfysik
Forskarexamina
Licentiatexamina

14

Doktorsexamina

8

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
Beviljade nya patent

230

Varje topp motsvarar
en passerande elektron

2
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201

Antal anställda

175

Kedja av
tunnelbarriärer

En-elektrontransistor

Sensorenhet

0

20

Spänningskälla

Principschema över den nya metoden att mäta mycket små strömmar med stor noggrannhet.
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Miljövetenskap
”Learning to change our world”
Lärare, forskare och representanter för utbildningsom-

Dekanus Oliver Lindqvist

rådet från jordens alla hörn samlades på Chalmers 4-7

Sektionen för miljövetenskap är
en så kallad immateriell sektion
som utgörs av ett nätverk av
forskare och doktorander vid alla
Chalmers sektioner.

maj 2004 för att delta i konferensen Learning to change
our world – international consultation on education
for sustainable development. De 350 deltagarna från

Miljösektionen samarbetar
med Göteborgs universitet
genom den gemensamma
organisationen GMV, Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum.

80 länder diskuterade och utbytte erfarenheter inom
området lärande för hållbar utveckling. Konferensen
omfattade tre dagar fyllda av workshops och seminarier om lärande för hållbar utveckling. Sveriges regering

Anslutna till sektionen:

representerades på plats av statsminister Göran Pers-

Vid Chalmers

son, utbildningsminister Thomas Östros, miljöminister

lärare och forskare

Lena Sommestad och biståndsminister Carin Jämtin.

doktorander

Under en förmiddag ﬁck deltagarna stifta bekantskap
med olika sorters lärande runt om i Göteborg. Ett

Inom GMV vid
Göteborgs universitet

tjugotal skolor, Vetenskapsfestivalen, Europaveckan,

lärare och forskare

Ekocentrum, Universeum och många andra ﬁck besök
av konferensens deltagare. Ett utmärkt tillfälle för
erfarenhetsutbyte och kontaktknytande. Konferensen
arrangerades av Chalmers, Göteborgs universitet,
Universeum och Göteborgs stad i samarbete med
regeringskansliet.

Initiativtagare till konferensen, Learning to change
our world, var statsminister Göran Persson, som också
hälsade deltagarna välkomna under den sprakande
välkomstföreställningen på Konserthuset i Göteborg.

105
70

136

doktorander

79

Antal anställda
varav GU

15
6

Skogens svarta guld
Professor Hans Theliander och doktoranden Fredrik
Öhman vid Skogsindustriell kemiteknik på Chalmers
har tagit fram en ny processlösning för produktion
av ligninbränsle. Detta bränsle, som ibland kallas
”framtidens olja”, framställs ur svartlut, en biprodukt vid
framställning av pappersmassa. Svartlut förbränns vanligtvis på pappersbruken och genererar både värme
och kemikalier som återanvänds i brukens process. På
senare år har pappersbruken blivit mer energieffektiva,
vilket har lett till ett överskott av energi från svartluten.
Dess användning utanför massaindustrin har dock
hittills varit begränsad på grund av sin korrosiva natur.
Theliander och Öhman har nu upptäckt ett sätt att
extrahera och rena det energirika ämnet lignin ur
svartlut. Lignin är CO2-neutralt och renat lignin kan till
skillnad från svartlut med fördel användas i värmeverk.
Vintern 2004/05 kommer ligninbränsle framställt enligt
Thelianders och Ömans nya process att provas i ett
av Fortums värmeverk i Stockholm. Thelianders och
Öhmans forskning är en del i FRAM (Future Resource
Adopted pulp Mill) som koordineras av Skogsindustrins
tekniska forskningsinstitut (STIF-Packforsk). ◆

Det lignin Hans Theliander och Fredrik
Öhman producerar i sin försöksanläggning
är mellan 10 och 100 gånger renare än det
som lignin som idag framställs industriellt.
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Teknikens ekonomi
och organisation
Sektionen har under 2004 tagit det avslutande steget

Förutom dessa ﬁnns sedan tidigare ett internationellt

Dekanus Mats Johansson

i att omvandla grundutbildningen till den internatio-

masterprogram inom Logistics & Transportation samt

Sektionens institutioner:

nella strukturen enligt det s k Bologna-avtalet, där tre

Chalmers Entreprenörsskola, som under året utökats

Arbetsorganisation

mer grundläggande år avslutas med en avancerad

med en för ingenjörsutbildningar unik inriktning

Industriell dynamik

masterutbildning med en blandning av svenska och

– Intellectual Capital Management (ICM-E). Entrepre-

Industriell kvalitetsutveckling

internationella studenter. Första antagningen till dessa

nörsskolan har också tillsammans med näringsliv och

internationella masterutbildningar, varav fyra stycken

region startat en ﬁlial i Lidköping samt deltar i upp-

helt nyutvecklade, skedde höstterminen 2004.

byggnaden av en entreprenörsutbildning i Göteborg

Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi
Innovationsteknik

På forskningssidan har aktiviteter och projekt riktade

Logistik och transport

med inriktning på medicin och bioteknik.

Projektledning

mot den offentliga sektorn växt i intresse och betydelse

Inom de nya programmen har ny pedagogik fortsatt

Service management

för sektionen, bl a inom sjuk- och hälsovård samt inom

att utvecklas. Att utbildningen för civilingenjörsstu-

Teknik och samhälle

offentlig upphandling.

denterna nu normalt avslutas i en mångkulturell miljö
(cirka hälften av programmens studenter är svenska)

Civilingenjörsexamina
Industriell ekonomi

80

Nya avslutande masterprogram
De fyra nya internationella masterprogrammen, som

Forskarexamina
Licentiatexamina

7
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12
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106

Intäkter (mkr)

115

Antal anställda

120

ger viktiga kunskaper inför yrkeslivet och ett förgrenat
personligt nätverk som kan bli mycket värdefullt.

representerar områden där sektionen också har en be-

De goda relationerna med näringslivet utnyttjas också

tydande forskningsmässig styrka, ﬁnns inom områdena

pedagogiskt genom att verkliga projekt genomförs

Management and Economics of Innovation, Production

tillsammans med företag. Inom Quality Management

and Operations Management, Quality Management

ges studenterna i tät samverkan med företag en s k

samt Supply Chain Design and Management.

”Black Belt-kurs” inom ramen för Six Sigma. Inom
ICM-E har en pedagogik baserad på simulering av hela
affärscykler utvecklats.

Forskning inom sjukvård och
offentlig upphandling
Ett antal projekt, initiativ och aktiviteter har växt fram
riktat mot sjukvården. Sektionen kan här på ett brett
sätt bidra med kompetens inom ett område som blir
allt viktigare för vår välfärd. Flera projekt handlar om
planering, styrning och organisation på olika nivåer
i systemet samt om IT inom vården. En fortbildning
i verksamhetsutveckling inom offentlig sektor har
startats. Det är slående hur nära besläktade vissa
problemställningar är med de inom industrin, och
hur väl det i dessa fall går att tillämpa metoder som
hämtats därifrån.
Den globala trend som innebär att offentlig upphandling baseras på annat än pris gör det möjligt att stimulera uthållig och innovativ teknik. I ett större projekt
Paneldiskussion kring implementering av Six-Sigma inom den gemensamma Black-beltkursen.
I panelen fanns ”Six Sigma Champions” från SKF, Volvo Cars och Bombardier Transportation.

som drivs av Institutionen för Service management,
stött av Formas och i samarbete med rättssociologiska
forskare, undersöks hur svenska kommuner utvecklar
nya modeller med multipla kriterier för att välja
utförare. Centrala frågor för projektet är förståelsen
för hur ny praxis växer fram och även utvärdering av
följderna. ◆
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Väg- och vattenbyggnad
God kontakt med näringslivet är en förutsättning

Kompetenscentrum Infrastruktur

för att både undervisning och forskning skall få en

För att möta ökande kompetenskrav och resursbehov

realistisk förankring i aktuella och kommande behov

har en gemensam satsning på forskning, utveckling

Sektionens forskargrupper:

inom samhället och berörda branschverksamheter.

och utbildning inom anläggningsområdet initierats

Byggnadsekonomi

Vid sektionen bedrivs ett målinriktat samarbete med

genom skapandet av Kompetenscentrum Infra-

näringslivet genom ﬂera kompetenscentra:

struktur vid Chalmers. Centret är organiserat som ett

Byggnadsmekanik

nätverk och samarbetsforum med en styrelse och

Geologi

beslutande organ. Nätverket är uppbyggt av intres-

Geoteknik

Konstruktionscentrum
Konstruktionscentrum startade 2003 och har under
året arbetat med att bygga upp en bred samverkan
mellan byggbranschens olika aktörer för att utveckla
och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik
genom målinriktad utbildning och forskning samt
seminarieverksamhet och tydlig kommunikation av
uppnådda resultat. Från byggbranschen deltar i första
hand konsulter inom bygg och arkitektur, entreprenadföretag samt representanter för beställare och myndig-

senter från Chalmers, Banverket, Vägverket, Traﬁkkontoret i Göteborg samt konsulter och entreprenörer,

Dekanus Carl-Eric Hagentoft

Byggnadsfysik
Byggnadsmaterial

Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Miljösystemanalys

vilka alla är medlemmar i centret. En viktig uppgift

Teknisk akustik

för centret är att stödja, samordna, strukturera och

Vatten Miljö Transport

utveckla ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt
som pågår i regionen och som är relevanta för
anläggningssektorn. Centret skall också utgöra ett
forum för att generera ny forskning.

Civilingenjörsexamina
Väg- och vattenbyggnad

77

Forskarexamina
Licentiatexamina

16
19

heter. Vid Chalmers är Institutionen för konstruktion

Kompetenscentrum FRIST

Doktorsexamina

och mekanik mest central, men involverar även andra

FRIST (Forum for Risk Investigation and Soil

institutioner vid sektionen samt Sektionerna för

Treatment) har som mål att initiera forskning och

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

120

arkitektur och teknikens ekonomi och organisation.

utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlings-

Intäkter (mkr)

174

Önskvärt är vidare att såväl nordiskt som internationellt

tekniker och metoder för att undersöka och värdera

Antal anställda

166

samarbete gynnas av verksamheten.

förorenade områden. Ett femårigt samarbetsavtal har

Centrum för
Management i Byggsektorn (CMB)
Genom CMB samverkar Chalmers med bygg- och
fastighetssektorn för att gemensamt skapa - och sprida
kunskap inom strategi och ledarskap. Bland annat
behandlas branschstrukturer och nationell konkurrenskraft, företags strategiska utveckling och förbättrings-

tecknats med Chalmers, Renova AB och Stena Metall
AB som partners och huvudﬁnansiärer. Pågående
doktorandprojekt delﬁnansieras av KK-stiftelsen,
Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum och konsultföretaget Geo Innova AB. FRIST är ett samarbete
mellan de två institutionerna GEO samt Vatten Miljö
Transport inom tre delområden:

arbete, organisations- och kommunikationsstrukturer

– Juridik, tillstånd och prioritering

i företag och projekt samt ledarskap och kompetens-

– Val av undersöknings- och efterbehandlingsstrategi

utveckling. Tillämpningar sker i alla byggrelaterade

– Teknikutveckling av efterbehandlingsmetoder

organisationer, såväl publika som privata företag som
projekt. Utbildning, forskning, forskningsinformation
och seminarier ingår. CMB bildades 1998 och består
i dag av 35 företag och organisationer samt ett tiotal
forskargrupper vid Chalmers. Varje år utdelas CMB
Utmärkelse för framgångsrika ledare.

Under 2004 har två doktorandprojekt startats
som hittills lett till fördjupade kunskaper om olika
ﬁltermaterials förmåga att fastlägga föroreningar
samt mera kostnadseffektiva provtagningsstrategier
för föroreningar i jord och grundvatten. ◆

FEM-analys för förstärkning av
Källösundsbron i Bohuslän.
53

Chalmers Lindholmen

Chalmers Lindholmen ansvarar för utbildning av

Prestationsgraden på högskoleingenjörs- och tekno-

Rektor Bernt Rönnäng

högskoleingenjörer, teknologie kandidater och sjöbefäl

logie kandidatprogrammen var 0,87 (0,91) och antalet

Chalmers Lindholmens
institutioner:

samt för högskoleförberedande studier i den tekniska

examinerade under året 305 (370).

basutbildningen. Under året hade Chalmers Lindhol-

Byggteknik
Data- och elektroteknik

men 1923 (2160) helårsstudenter och antalet anställda

Fackspråk och kommunikation

var 172 (196). Omsättningen uppgick till 186 (202) mkr.

Maskinteknik
Matematik
Sjöfartshögskolan
Examina
Högskoleingenjörer

286

Samverkan med näringslivet
Behovet av ingenjörer med kompetens inom teknisk
design ökar. Näringslivet inser att kunskap om design

Industrihögskolans verksamhet för fort- och vidare-

och designfrågor kan vara avgörande för framgång i

utbildning av redan yrkesverksamma överfördes vid

både utvecklandet och produktionen av nya produkter.

årsskiftet 2003/04 till Chalmers tekniska högskola.

Designingenjörsprogrammet har vidareutvecklats, bl a

Från halvårsskiftet 2004 ingår Institutionen för kemi-

har ytterligare en industridesigner anställts.

teknik i KB-sektionen på Chalmers.

I visualiseringsstudion vid Institutionen för byggteknik

Teknologie kandidater

19

Teknologie magistrar

19

Vid årsskiftet 2004/05 fusioneras verksamheterna inom

har för byggindustrin utvecklats ett program som gör

Sjökaptener

43

Chalmers Lindholmen och Chalmers tekniska högskola.

Sjöingenjörer

35

virtuella tredimensionella modeller över terrängen där

Den nya organisationen innebär att utvecklingen på

nya hus ska stå.

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

21

Intäkter (mkr)

186

Antal anställda

172

campus Lindholmen går mot en ämnesproﬁlerad,
tillämpningsinriktad verksamhet inom ramen för
den klusteridé som möjliggörs genom tillkomsten av
Lindholmen Science Park och IT-universitetet.

För andra året i rad gick tidningen Byggindustrins
förstapris för bästa examensarbete till studenter
på Chalmers Lindholmens byggingenjörsprogram.
Examensarbetet var en Life Cycle Cost-studie av ett

Antagning och examina

nybyggnadsprojekt på Norra Älvstranden i Göteborg.

Antalet sökande till de tekniska högskoleutbildning-

Resultaten tillämpas i ett nybygge i Västra Sannegårds-

arna har fortsatt att minska. Drygt 800 nya studenter

hamnen.

påbörjade sin utbildning på Chalmers Lindholmen

Mekatronik- och affärsutvecklingsprogrammen har

hösten 2004, vilket var 100 färre än året innan. Av dessa

ett nära samspel med näringslivet genom COOP-

Teknologie kandidat 3 år

var 383 (436) nya studenter på högskoleingenjörs- och

utbildningen och företagsmentorskap. Diskussioner

Teknologie magister 1,5 år

teknologie kandidatprogrammen. Det minskade anta-

pågår om att utöka mentorsverksamheten genom att

Tekniskt basår 1 år

let studenter på ingenjörsprogrammen balanserades

Tekniskt basprogram 1,5 år

engagera företagen i Lindholmen Science Park i andra

av ett ökat antal studenter på sjöbefälsutbildningarna.

utbildningsprogram.

Sjöfartshögskolan

Andelen kvinnor bland de antagna till högskole-

GAST (Generella Applikationskort för Säkerhetskritiska

Sjöingenjör 3 år

ingenjörsutbildningarna var 17 % (18 %). Inom de

Tidsstyrda system) är ett forskningssamarbete mellan

Teknologie kandidat 3 år

sjöinriktade utbildningarna är andelen kvinnor lägre.

bl a Volvo Cars, Sveriges Forsknings- och Provnings-

Teknologie magister 1 – 1,5 år

Störst andel kvinnor, 44 %, ﬁnns på designingenjörs-

Fartygsbefäl klass VII 0,5 år

institut (SP) och Chalmers Lindholmen, ﬁnansierat av

programmet.

VINNOVA. Projektet handlar om att bygga infrastruktur

Till det tekniska basåret antogs 154 (206) av 380

för forskning kring intelligenta system för bil- och

förstahandssökande. Andelen kvinnor ökade jämfört

ﬂygindustrin.

med året innan och uppgick till 35 %. Försöken med ut-

I projektet CUT (Competitive Use of waterjet Techno-

lokaliserade basår i Angered och Kungälv är avslutade.

logy) arbetar Chalmers Waterjet Lab tillsammans med

Utbildningar
Ingenjörshögskolan
Högskoleingenjör 3 år

Sjökapten 3 år

12 företag från 4 nordiska länder med att effektivisera
företagens nyttjande av vattenskärningstekniken.
Deltagande företag representerar såväl ledande
leverantörer av maskiner och avancerade material som
användare av tekniken.
Prisade högskoleingenjörer
från Chalmers Lindholmens
byggingenjörsprogram,
fr v Per Värmsjö, Maria Lindahl
och Magnus Utbult.
Foto: Byggindustrin.
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Forskningen inom oförstörande provning, SCeNDT
(Simulation Center for Non Destructive Testing), har
under året utvecklats positivt och förstärkts med en
andra doktorand.

Bilder från Stadsbyggnadskontoret,
Varvshistoriska föreningen och
Norra Älvstranden Utveckling.
Montage J-O Yxell & U Regestad.

Sjöfartshögskolan
Sjökaptensutbildningen är Chalmers Lindholmens
populäraste utbildning. 294 studenter förstahandssökte till 60 platser inför höstens antagning, dvs
nära fem sökande per plats. Rekryteringen till övriga
sjöutbildningar har också varit framgångsrik. Genom en
omfördelning av utbildningsplatserna inom Chalmers
Lindholmens totala antagningstak kunde sjöbefälsutbildningarna utökas med 30 platser inom programmet Sjöfart och logistik. Totalt påbörjade 270 (220)
studenter olika sjöutbildningar hösten 2004, varav 50
på två nya magisterprogram.
Prestationsgraden på sjöbefälsprogrammen var 0,90
(0,93) och antalet utexaminerade under året 43 (52)
sjökaptener, 35 (42) sjöingenjörer och 5 (–) teknologie
kandidater inom Sjöfart och logistik.
En utbildning av Company Security Ofﬁcers har
utvecklats enligt lagen om sjöfartsskydd. Mer än 200
deltagare från olika rederiföretag har under året gått
utbildningen, som också omfattar terrorskydd. Amf
4s bevakningskompani, Amf 1s bordningsstyrka och
Sjöfartsverket genomförde antiterrorövningar på Sjösäkerhetscentrum och övningsfartyget M/Y Dickson.
Under hösten genomfördes en internationell kurs
i marin ekologi (”Miljömässigt hållbar sjöfart”) för
sjuttiotalet blivande sjöbefäl från Belgien, Danmark,
Holland och Sverige och företrädare för näringen. Arrangör var EU-projektet Save the North Sea i samarbete
med kommunernas internationella miljöorganisation

Chalmers tio år på Lindholmen
1994 ﬂyttade Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan från Kvarnberget och övriga platser
i Göteborg till nybyggda hus på Lindholmens gamla varvsområde. Fem år senare
bildades Chalmers Lindholmen högskola AB som ett dotterbolag inom Chalmers.

Högskoleingenjör, sjökapten och
sjöingenjör – tre starka varumärken
Chalmers Lindholmen har under de tio åren framgångsrikt byggt upp ett starkt
varumärke runt högskoleingenjören. Antalet utbildningsprogram har fördubblats.
Studentrekryteringen är god i ett nationellt perspektiv och examinationen har ökat
med 10-15 % per år under senare år.
Sjöbefälsutbildningarna är åter attraktiva och har återfått sitt goda anseende inom
sjönäringen. De har kompletterats med kandidat- och magisterutbildningar och
drivs i en miljö med stark systeminriktad forskning med sjösäkerhet som specialitet.

Målinriktade studenter på ett välplanerat campus
9 000 studenter har gått sammanhållna yrkesutbildningar omfattande 40-120
poäng. 1 700 studenter har läst tekniskt basår. Många av dessa har studerat vidare
i ingenjörsutbildningar och därmed bidragit till en breddad rekrytering inom
teknikområdet. Hittills har nästan 4 000 ingenjörs- och sjökaptensexamina avlagts.
2000 studenter är på väg mot examen.

Personal med stark Lindholmen-identitet
Antalet anställda har under tioårsperioden på Lindholmen nära dubblerats till cirka
200 medarbetare och lokalytan har ökat med 30%. Antalet doktorander verksamma
på Lindholmen har ökat liksom antalet avlagda doktorsexamen. Goda exempel ﬁnns
på lärares och forskares samarbeten med Lindholmen Science Park. Spännande
seminarier och gemensamma aktiviteter för alla medarbetare i företagen och på
högskolan har bidragit till en stark Lindholmen-anda.

Tillämpad forskning i tillväxt

Chalmers leder även provningen av en ny räddnings-

Under senare år har ett intensivt arbete gjorts för att skapa en mer komplett
högskolemiljö med en större andel tillämpad forskning. Etableringen av Lindholmen
Science Park i direkt anslutning till campus Lindholmen har givit unika möjligheter
för denna typ av forskning. Uppdragsforskning och -utbildning har under åren
vuxit från noll till cirka 15 % av den totala omsättningen. Successivt sker också den
nödvändiga ämnesproﬁlering som behövs för ett naturligt samarbete mellan högskolan och näringslivet på Lindholmen. Tillämpad IT, produktutveckling och teknisk
design samt sjöfart har goda förutsättningar att bli de framtida fokusområdena för

korg avsedd för helikopterräddning av nödställda. ◆

Chalmers satsning på Lindholmen. ◆

KIMO och ProSea Foundation.
Sjösäkerhetsforskningen har intensiﬁerats under året.
Chalmers tar en ledande roll, bl a i utvecklingen av ett
förbättrat system för hantering av snabba beredskapsbåtar på passagerarfärjorna och framtagningen av ett
konceptfartyg under mottot ”fartyget sin egen livbåt”.
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Onsala Rymdobservatorium
Onsala Rymdobservatorium är den svenska nationella
Föreståndare Roy Booth

anläggningen för radioastronomi och driver två tele-

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

37

Intäkter (mkr)

44

Antal anställda

44

skop i Onsala. Observatoriet är en av tre partner i APEX,
ett nytt submillimeter-teleskop på 5 000 meters höjd
i Chile. Tillsammans med Institutionen för radio- och
rymdvetenskap är observatoriet också ansvarigt för de
vetenskapliga undersökningarna med Odin-satelliten.

Wavelet-baserat datorprogram
för brusreducering
Wavelets är ett nytt och kraftfullt matematiskt verktyg,
vars främsta tillämpningar är datakomprimering och
brusreducering. Alessandro Romeo och Cathy Horellou
(Onsala) samt Jöran Bergh (Matematiska vetenskaper)
har visat att wavelets kan användas för att effektivt ta
bort brus från simuleringar inom kosmologi, galaxdynamik och plasmafysik. En förbättring med två storleksordningar kan förväntas, vilket med Moores kända
lag om datorutvecklingen motsvarar ett decenniums

En simulering av fragmenteringen av en kall galaxskiva.
Med hjälp av wavelets reduceras bruset i simuleringen
så att den mer liknar en verklig galax.

framsteg. Ett wavelet-baserat datorprogram för sådana
tillämpningar har utvecklats av Chalmers-forskarna.
Programmet kan inkluderas i vanliga koordinatbaserade s k N-body-simuleringar. Det är skrivet i Fortran
och det är portabelt och fritt tillgängligt. Det kan också
användas för att ta bort brus från vanliga data såsom
signaler och bilder.

Utveckling av VLBI,
Very Long Baseline Interferometry
Att samköra radioastronomiska mätningar från olika

Beräkningscentrum
16 Gbps (2005)
2 Tbps (2010)

observatorier och bearbeta dem till bilder på avlägsna

Från
Ryssland

galaxer har hittills varit en omständlig och långsam
procedur, eftersom data har spelats in på magnetband
och transporterats till ett bearbetningscentrum.
Ett genombrott har nu skett genom de nya optiska
ﬁbernät som installerats mellan observatorierna och
de universitet som förfogar över tekniken. I januari

Från
Kina

2004 genomfördes det första e-VLBI-experimentet
mellan Onsala Rymdobservatorium och radioteleskop
i Holland (Westerbork) och England (Cambridge). Data
från alla tre teleskopen skickades via ett gigabitnät

Från
USA

till ett beräkningscentrum i Holland och redan dagen
efter var bilden klar på den avlägsna galaxkärna man
observerade. Tack vare den nya optiska ﬁberlänk
mellan Råö och Chalmers som installerats i samarbete
med SUNET är Onsala Rymdobservatorium ett av de
första observatorierna i Europa som kan genomföra
denna typ av observationer. Onsalas 25-meters-teleskop deltog redan 1968 i det första transatlantiska

Från
Sydafrika

VLBI-experimentet. Nu, när det fyller 40 år, visar de nya
e-VLBI-experimenten att teleskopet fortsätter att ligga i
frontlinjen av astronomisk forskning. ◆

e-VLBI-nätverket i Europa.
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Biblioteket en viktig del
i kunskapsprocessen
Chalmers bibliotek är högskolans viktigaste gemen-

CPL

samma informationsresurs och svarar för biblioteks-

En första version av Chalmers Publication Library (CPL)

och informationstjänster av hög kvalitet till studenter,

har tagits i drift under året. CPL skall utgöra stommen

forskare och lärare inom det tekniskt naturveten-

i ett s k institutional repository för Chalmers, där man

skapliga området, primärt för Chalmers, Göteborgs

kommer att kunna lagra, söka och synliggöra olika

naturvetenskapliga fakultet och för IT-universitetet på

typer av chalmerspublikationer i elektronisk form. CPL

Lindholmen. Fokusområden är informationsförsörjning,

kommer att kunna generera underlag för medelsfördel-

utbildning i informationskompetens och elektronisk

ning baserad på prestationsvärdering av publikationer.

publicering.

Enligt ett rektorsbeslut 2004 kommer bibliograﬁska

Det digitala biblioteket
Samlingarna av elektroniskt material ökar kontinuerligt

uppgifter på material publicerat av chalmersforskare
att läggas in i CPL.

vilket ger besparingar på litteraturkostnader för övriga

Välbesökt seminarium

Chalmers. Framför allt har en satsning på elektroniska

Under året har biblioteket arrangerat den andra upp-

böcker gjorts under året. Det ﬁnns nu ca 25 000

lagan av Chalmers Annual Library Seminars, som riktar

e-böcker tillgängliga via bibliotekswebben. Antalet

sig till högskolebibliotekens medarbetare och andra

Tf bibliotekschef
Annika Sverrung

sökningar i databaser och nedladdade fulltextartiklar

intresserade och fokuserar på aktuella frågeställningar

Biblioteksbesök

har ökat med ca 25 % jämfört med 2003.

inom biblioteks- och informationsförsörjning. Årets

Biblioteket har utvecklat en nätbaserad kurs i infor-

tema var ny teknik och lockade 80 deltagare från hela

Öppettimmar
Vid extra öppethållande
under tentamensperiod

mationskompetens i den LMS/VLE-miljö (Learning

Sverige.

Lokala lån

43 304

Management Systems/Virtual Learning Environment)

Fjärrutlån

4414

Det fysiska biblioteket – en viktig
mötesplats

Kopior

4273

Fjärrinlån

4378

Huvudbibliotekets lokaler har under året anpassats

Inköpta böcker

2724

som togs i bruk under 2004. Kursen omfattar 1 poäng
och ersätter nuvarande kurser.
I samarbete med bl a CKK och SVT Göteborg deltar

till den nya digitala miljön, bl a genom en omfattande

biblioteket i ett pilotprojekt där målet är att producera

upprustning av entréhallen och tillkomsten av nya

en prototyp av en interaktiv agent brukbar som online-

grupparbetsplatser.

medhjälpare i verksamheten.

Biblioteksverksamheten för IT-universitetet drivs av

Inom ramen för Sveriges Nätbibliotek har Chalmers

Chalmers Lindholmens bibliotek, som under året har

bibliotek anslutit sig till tjänsten ”Jourhavande biblio-

ﬂyttat till nya lokaler på IT-universitetet. ◆

62
72

Tidskrifter på papper

617

Elektroniska fulltexttidskrifter över
Chalmersnätet

6 677

Nedladdade
fulltextartiklar

> 490 000

Elektroniska databaser
över Chalmersnätet
Sökningar i databaser

tekarie”, som är en nationell chattjänst i realtid riktad

Elektroniska böcker

till lokala och nationella användare vid högskolorna.

Kurs i informationskompetens, deltagare

Chattjänsten kan ses som en virtuell förlängning av

347 838

143
650 000
ca 25 000
3426

bibliotekens traditionella informationsservice.

Kostnader (mkr)
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Biblioteket har under året presenterat en ny webbplats,

Kostnader övrig biblioteksverksamhet på sektionerna

12

Antal anställda

48

som präglas av bättre funktion.

57

Miljöanpassning i det dagliga arbetet
Arbetet med att miljöanpassa Chalmers är kopplat till

civilingenjörer och arkitekter som utexamineras från

många verksamheter. Miljömålen 2004 berörde inköp,

Chalmers ska ha minst fem poäng i miljö och hållbar

resor, transporter, avfall, energi, forskning och utbild-

utveckling i sin utbildning.

ning. Här följer ett axplock av miljöarbetet under året:

Källsortering som designuppgift

Inköp

Under hösten ﬁck arkitekturstudenter i årskurs 1 till

Chalmers har antagit en handlingsplan för miljöanpas-

uppgift att designa möbler för källsortering. Möblerna

sade inköp som kopplar till både upphandling och

skulle vara specialanpassade till Arkitekturhuset och

beställning. När ramavtal förnyas inom områden med

bl a rymma fraktionerna färgat och ofärgat glas, metall-,

stor miljöpåverkan ska upphandlingsenheten och

plast- och pappersförpackningar. De skulle inbjuda

miljösamordnaren undersöka vilka miljökrav som kan

till att källsortera och vara funktionella och lätthan-

ställas för att kunna handla miljövänligt. Chalmers ska

terade. Två modeller, ”Plåtcyklopen” och ”Panﬂöjten”,

uppmuntra leverantörerna att tydligt redovisa sina

valdes ut för att eventuellt utvecklas vidare. Båda är

miljöanpassade alternativ.

genomtänkta modulsystem med cylindrar som kan

Resor och godstransporter
Under året har Chalmers fördjupat samarbetet med

kombineras på olika sätt och som därför fungerar bra i
olika typer av rum.

Vägverket genom en gemensam avsiktsförklaring.

Tillgänglighet för alla

Strävan är bl a att minska utsläppen av växthusgaser

Under året har arbetsmiljöverksamheten anpassats till

och hälsofarliga ämnen från transporter. Transporterna

Chalmers nya organisation, som träder i kraft i januari

ska utföras traﬁksäkert i fordon som uppfyller högt

2005. Information och utbildning om hur människor

ställda säkerhets- och miljökrav.

fungerar vid förändringar har anordnats som stöd i

I september hölls för andra året i rad en traﬁkdag

denna process.

med betoning på miljö och säkerhet. Studenter och

Chalmers har utarbetat och fastställt en ny policy

anställda kunde då träffa utställare på Teknologgården

”Tillgänglighet för alla – policy och riktlinjer för att

och få veta mer om aktuell traﬁkforskning på Chalmers,

funktionsnedsättning inte skall vara handikappande”.

träffa traﬁkpolisen och prova olika miljöfordon. Under

En handlingsplan och medel har tagits fram för

traﬁkdagen hölls också en paneldebatt om de dagliga

åtgärder i den beﬁntliga verksamheten.

resorna mellan Chalmers och hemmet.

Fastighetsägarna har genomfört delar i det syste-

Att studenterna på Chalmers är ﬂitiga cyklister har nu

matiska brandskyddsarbetet. Chalmers del genomförs

bekräftats av en enkätundersökning utförd vid Väg-

under 2005, då den nya organisationen har trätt i kraft.

och vattensektionen. I stor utsträckning åker också

Ett databaserat kemikalieregister har inköpts för att

studenterna kollektivt eller går. Av de anställda angav

underlätta kontroll av kemikaliehanteringen och

23 % att de cyklar till jobbet och 35 % att de åker bil.

myndighetsrapportering. ◆

Både cyklister och bilister motiverade sitt val med att
det är bekvämt, enkelt, snabbt och ﬂexibelt. Cyklisterna
menade också att deras färdsätt är billigt och ger bra
möjligheter till motion.
Godstransporterna inom Campus Johanneberg har
minskat jämfört med 2003. Den traﬁkräkning som
genomfördes under hösten visade dock att Chalmers
Tvärgata och Vasaområdet har för mycket traﬁk dagtid.

Förbättrad avfallshantering
Allt ﬂer anställda har fått byta sina papperskorgar
Plåtcyklopen är funktionell med
sina lutande lock. En rolig detalj är
att den har solcellsdrivna lysdioder
som gör att det blinkar till när man
sorterar sitt avfall.

mot små påsar som de själva tar med till en centralt
placerad papperskorg. Det nya systemet har inneburit
vinster både för miljön (mängden blandat avfall
minskar) och för lokalvårdarnas hälsa (minskat slitage
på nacke och rygg).

Utbildning
En inventering av obligatoriska miljöinslag i grundutbildningen genomfördes under våren. Den visade
att de ﬂesta programmen uppfyller beslutet att alla
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Säkerhetsfrågor
Inga större brand-, inbrotts- eller stöldskador som
resulterat i utbetalning från försäkringsgivaren
har inträffat under 2004. De inbrott och stölder
som skett avser främst datautrustning och har
bara förorsakat lokala störningar.
De automatiska brand- och utrymningslarmen
i byggnaderna har vid minst två tillfällen tidigt
indikerat brand och därmed troligen förhindrat
större skada. Antalet oönskade larm (mänskliga
faktorn och tekniska fel) är fortfarande för stort,
men kan minskas genom utbildning/information,
som är del i det under året startade systematiska
brandskyddsarbetet.
IT-säkerheten har förbättrats, bl a genom effektiv
övervakning av datortraﬁken och bättre systemadministration. Därmed har förra årets tendens
med ökade intrång hejdats.

Chalmers campus
Verksamheten under 2004 har kännetecknats av arbete

Genomförda projekt och nya satsningar

med att sänka Chalmers lokalkostnader, satsningar på

Med kostnadsbesparingar i fokus har endast lokalinves-

att modernisera lokalbeståndet och ett nytt avtal med

teringar för prioriterade satsningsområden påbörjats

Akademiska Hus.

under året, bl a en om- och tillbyggnad för Matematiska

Nytt avtal med Akademiska Hus

vetenskaper på Chalmers campus i centrala Göteborg.

Chalmers och Akademiska Hus har haft en långdragen

En omfattande ombyggnation av Fysiks forskarhus har

tvist angående hyressättningen för de fastigheter

färdigställts och etapp två i renoveringen av miljöhuset

som Chalmers hyr av Akademiska Hus. I oktober 2004

Vasa 1 avslutades och IVL Svenska Miljöinstitutet AB

träffade parterna en överenskommelse som löser den

ﬂyttade in i juni månad.

fyra år gamla konﬂikten. Uppgörelsen omfattar tre

IT-universitetet har fått nya lokaler i hus Patricia på

huvuddelar:

Campus Lindholmen.

– Genom det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter AB förvärvar Chalmers Kemihuset, Fysiks
forskarhus, MC2, Reaktorfysik samt intilliggande
mark av Akademiska hus. Förvärvet omfattar en
lokalyta på 63 000 m 2 till en kostnad om 990 mkr.

I början av 2005 ska Chalmersfastigheter besluta om

– Beﬁntliga hyresavtal förlängs med 10-15 år.
– Akademiska Hus får ett utökat förvaltningsuppdrag
i det av Chalmersfastigheter ägda fastighetsbeståndet.
Genom de förlängda avtalen samt genom rationellare
drift och förvaltning innebär uppgörelsen en besparing
för Chalmers på minst 10 mkr per år. Efter förvärvet
äger Chalmers mer än hälften av sina lokaler.

Lokalkostnadsmålet uppnås
Chalmers har under en följd av år arbetat aktivt för att
sänka lokalkostnaderna genom minskad lokalförbrukning och lägre hyreskostnad. År 2002 fastställdes målet
att Chalmers lokalkostnad år 2007 inte ska överstiga
15 % av högskolans totala intäkter. Genom genomförda
och planerade åtgärder bedöms redan nu att detta mål
kommer att uppnås.

”Ett Chalmers – två campus
med internationellt
efterfrågade forskningsoch utbildningsmiljöer”
är den nya visionen för
utvecklingen av Chalmers
campusmiljö.

en eventuell nybyggnation av ett studentboende inom
norra delen av Chalmers campus i centrala Göteborg.
Projektet är tänkt att inrymma omkring 480 lägenheter
och ska stå klart till terminsstarten hösten 2006.

Chalmersfastigheter i sammandrag
Det bokförda värdet av det fastighetsbestånd som
ägs av Chalmersfastigheter uppgick vid årsskiftet till
1 284 mkr (1 242 mkr). Fastighetsbeståndet omfattar
en lokalyta på 302 000 m 2 (305 000 m 2), varav inhyrda
lokaler 209 000 m 2 (212 000 m 2). Chalmersfastigheters
omsättning 2004 uppgick till 441 mkr (426 mkr).
Chalmersfastigheter har investerat 65 mkr (75 mkr)
i eget ägda lokaler under 2004. Sammantaget har
20000 m 2 ny- och ombyggda lokaler tagits i bruk.
Förvärvet från Akademiska Hus innebär att Chalmersfastigheters bokförda värden kommer att öka till 2 400
mkr efter årsskiftet 2004 / 05. Fastighetsbeståndet
kommer att omfatta en lokalyta om 153 000 m 2. Av
de lokaler som Chalmers då utnyttjar hyrs 58 % från

Konstnär Ola Åstrand visar sitt
konstverk, golvet i gången mellan
Fysiks nyrenoverade forskarhus
och Origohuset.

Akademiska Hus. ◆

Chalmers lokalkostnad för 2004 uppgick till 348 mkr
(341 mkr), vilket motsvarar 16,2 % (16,3 %) av högskolans totala intäkter. Vid årets slut uppgick Chalmers
totala lokalförbrukning till 230 000 m 2 (235 000 m 2).

Stephan Balkenhols “Par på
styltor” blickar ut över Göteborg
från Chalmersplatsen.

Kemigården har fått en rejäl
ansiktslyftning. En del i arbetet
med att förbättra Chalmers
utomhusmiljö.
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Chalmers styrelse
Mauritz Sahlin, styrelsens ordförande, direktör
Paavo Uronen, styrelsens vice ordförande
Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO Chalmers
Bahram Atabeyli, personalföreträdare ST / ATF Chalmers
Ulf Berg, direktör
Ralf Berndtsson, personalföreträdare SEKO Chalmers
Lisbeth Birgersson, docent, Chalmers
Lars Brink, fakultetsrådets ordförande, professor Chalmers
David Elebring, studentkårens ordförande, teknolog Chalmers
Agneta Granberg, kommunalråd Göteborg
Bert-Inge Hogsved, direktör
Kim Leandersson, suppleant, teknolog Chalmers
Björn Lindberg, personalföreträdare SEKO , suppleant Chalmers
Jenny Lindau, personalföreträdare SACO , suppleant Chalmers
Marianne Nivert, direktör
Dan Persson, studentkårens fd ordförande, teknolog Chalmers
Jan-Eric Sundgren, rektor, professor Chalmers
Ewelina Tokarczyk, kommunalråd
Thomas Torounidis, doktorandsektionen, doktorand Chalmers
Marie Wenander, bibliotekarie, personalföreträdare ST / ATF , suppleant Chalmers

Ej med på bild är Marianne Nivert och Paavo Uronen.
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Ledning och organisation

Högskolestyrelsen

Rektor
Vicerektorer

Fakultetsrådet

Rektors kansli

Dekanus

Elva sektioner:

Bibliotekschef

Adm. direktör

Biblioteket

Central
administration

A D&IT E F I KB M MC2 MV Mi V

Föreståndare

Centra:
Kompetenscentra,
CKK mfl

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Vid sektionerna ﬁnns en sektionsstyrelse som på

är det högsta beslutande organet och utser hög-

strategisk nivå ansvarar för planering av civilingenjörs-

skolestyrelsen, beslutar om ansvarsfrihet samt förvaltar

och arkitektutbildning, forskning och forskarutbildning.

stiftelsekapitalet.

Dekanus ansvarar för sektionens operativa ledning och

Högskolestyrelsen svarar för övergripande planering,

utgör tillsammans med pro- och vicedekaner sektions-

samordning och uppföljning av högskolans verk-

ledningen.

samhet. Under högskolestyrelsen svarar rektor för den

Vid Chalmers Bibliotek ﬁnns litteratur och tidskrifter

samlade verksamheten. Högskolans ledningsgrupp

inom högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket

(hlg), som utformar gemensamma strategier, består av

har en egen styrelse och leds av en bibliotekschef.

rektor, prorektor, vicerektorerna, rektorn vid Chalmers

Onsala rymdobservatorium är en nationell forsknings-

Lindholmen, dekanerna samt vissa tjänstemän inom

anläggning som förvaltas av Chalmers.

centrala administrationen. Dessutom ingår representanter för lärare/forskare och studerande inom
grund- och forskarutbildningen.
organ för den tekniska fakulteten och behandlar ur ett

Treåriga högskoleingenjörsprogram, teknologie

akademiskt perspektiv verksamhetsfrågor av principiell

kandidat, teknisk basutbildning samt Sjöfartshögskolan

natur.

är organiserade inom Chalmers Lindholmen högskola,
som är ett dotterbolag.

Genomförande av utbildning och forskning sker på

IT-universitetet i Göteborg

vetenskaplig grund vid högskolans ca 60 institutioner.

IT-universitetet är en med Göteborgs universitet

Institutionerna leds normalt av en prefekt.

gemensam satsning för utbildning och forskning inom

mot teknikens huvudområden samt en immateriell
sektion för miljövetenskap. Sektionerna för matematiska vetenskaper, fysik och teknisk fysik samt data- och

Från och med 2005 har
Chalmers en ny organisation.
Ändringarna innebär i korthet att sektionerna ersätts av
16 storinstitutioner där högskolans forskargrupper m m
har förts samman i enheter
som representerar övergripande forskningsområden. Verksamheten
inom Chalmers Lindholmen
har integrerats i de nya institutionerna.

inom Chalmersfastigheter AB .

Chalmers Lindholmen

Institutionerna är organiserade i tio sektioner svarande

Onsala Rymdobservatorium

Högskolans lokal- och fastighetsfrågor är samlade

Fakultetsrådet är ett självständigt representativt

Sektioner och institutioner

Föreståndare

informationsteknologi. IT-universitetet bedriver egen
verksamhet på Lindholmen men är också en nätverksorganisation för informationsteknologisk utbildning
och forskning vid de två universiteten.

informationsteknik är organisatoriskt samverkande

Centra

med Göteborgs universitet. Inom kemiområdet ﬁnns

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation

ett nära samarbete med Göteborgs universitet. Miljö-

(CKK ) samlar kompetens inom digital gestaltning och

sektionen samverkar organisatoriskt med universitetets

pedagogik. Vid Chalmers ﬁnns sex nationella kompe-

samlade vetenskapsområden inom det för Chalmers

tenscentra som ﬁnansieras av VINNOVA och Energimyn-

och Göteborgs universitets gemensamma Göteborgs

digheten. Dessutom ﬁnns ytterligare att antal centra

Miljövetenskapliga centrum.

som samverkar över traditionella sektionsgränser. ◆
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Årsredovisning

Chalmers tekniska högskola AB,
org nr: 556479-5598

Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska

AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i

högskola AB får härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning

Göteborg identiﬁera FoU-resultat som kan komma till nytta i samhäl-

för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2004.

let i form av groddföretag med tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initialﬁnansiering till förfogande

Förvaltningsberättelse

och engagerar sig tillsammans med upphovsmän och entreprenörer i

Information om verksamheten

företagens utveckling med sikte på god värdetillväxt.

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och

Chalmers Advanced Management Programs AB (CHAMPS) skall mark-

forskning. Den del av verksamheten som är ﬁnansierad av svenska

nadsföra, utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram för

staten är reglerad i ett långsiktigt ramavtal mellan svenska staten, Stiftel-

industriledare. Syftet med CHAMPS program är att öka industriledares

sen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB.

och företags förmåga att genomföra omfattande affärsförnyelse och

Ägarförhållanden

organisationsutveckling.

Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 % av Stiftelsen Chalmers

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

tekniska högskola (Stiftelsen). Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet

skydda domännamnet IT-universitetet.

inte avhända sig aktieinnehavet.

Investeringar

Koncernen

Koncernens investeringar har under året uppgått till 175 (357) mkr.

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB

Därav utgör anläggningsfastigheter 0 (180) mkr, utrustning och inven-

(Chalmers) samt dotter- och dotterdotterbolag enligt koncernstruktur

tarier 111 (113) mkr samt pågående arbeten 64 (64) mkr.

nedan. Samtliga bolag inom koncernen är helägda.

Likviditet och ﬁnansiering

Chalmers tekniska högskola AB har under räkenskapsåret genomfört en

Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 403

omorganisation med syftet att stärka utbildnings- och forskningsverk-

(326) mkr. Under räkenskapsåret har likvida medel ökat med 77 mkr.

samheten. Ett led i denna förändring är att verksamheten med samtliga

Utlåningen till moderstiftelsen genom reverser uppgår till 570 mkr vid

tillgångar och skulder med undantag av de likvida medel som balanse-

årets slut.

rar det egna kapitalet i det helägda dotterbolaget Chalmers Lindholmen
högskola AB överförts till moderbolaget per 31 december 2004.

Förändrad redovisningsprincip
Chalmers har från 1 januari 2004 ändrat princip för redovisning av

Verksamheten i dotterbolagen

kostnader för semesterlöner. Den nya principen innebär att nämnda

Chalmers Lindholmen högskola AB startade sin verksamhet den 1

kostnader löpande belastar projekten. Denna kostnad redovisas som

juli 1999, men i samband med den inom högskolan genomförda

ett pålägg på lönen. Effekten av den ändrade principen innebär att

omorganisationen har all verksamhet och personal i bolaget per

projekten belastas med lönekostnader för intjänande av semester

31 december 2004 överförts till moderbolaget. Det kommer inte att

jämt fördelat över året och inte som tidigare att kostnaden för

bedrivas någon verksamhet i bolaget från 1 januari 2005, utan bolaget

semester belastade projekten i samband med semesteruttaget. Den

kommer att vara vilande.

förändrade principen innebär att en mer rättvisande redovisning

Chalmersfastigheter AB förvärvades den 1 juli 1999 från Stiftelsen

uppnås.

Chalmers tekniska högskola. Verksamheten för Chalmersfastigheter med

I Redovisningsrådets rekommendation nr 5 ”Byte av redovisnings-

dotterbolag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter och byggnader

princip”, (RR 5), beskrivs vikten av att i samband med ändringar av

samt att svara för inhyrning och uthyrning av lokaler främst för Chalmers

redovisningsprinciper erhålla en jämförbarhet mellan beloppsupp-

tekniska högskolas räkning, på ett kostnadseffektivt sätt.

Chalmers tekniska
högskola AB
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Chalmers
Lindholmen
högskola AB

Chalmersfastigheter AB

Chalmers
Advanced
Management
Programs AB

Chalmers
Lindholmen
fastigheter AB

Emils
Kårhus AB

Uniseed AB
(vilande)

AB Chalmers-

invest

IT -universitet
i Göteborg AB
(vilande)

Forskarpatent
i Västsverige AB

Chalmers
Technology
Licensing AB

Elsago AB
(vilande)

gifter som lämnas i årsredovisningen. Enligt huvudprincipen i RR 5
skall effekten av ändrade redovisningsprinciper redovisas som en
förändring i ingående eget kapital. När en förändring skall föras över
eget kapital måste denna kunna beräknas med rimlig precision.
Förändringen av Chalmers semesterlöneskuld per 31 december

Koncernen,
översikt över resultat och ställning
Belopp i tkr
Nettoomsättning

2004

2003

2002

2001

2000

2 259 716

2 200 275

2 126 321

2 015 414

1 937 137

2004 uppgår till 3 mkr. Den resultatpåverkan och påverkan på

Resultat efter
ﬁnansiella poster

– 40 383

– 38 505

– 38 361

– 63 000

– 61 685

balansräkningen som principförändringen av semesterlöneskulden

Balansomslutning

3 524 050

3 416 578

3 171 474

3 155 028

2 739 687

haft är marginell. Dessutom visade den studie som genomförts

Medelantal anställda

2 436

2 494

2 496

2 479

2 515

under hösten av hur Chalmers skall redovisa sin förändrade princip,
att förändringen inte med en rimlig arbetsinsats och precision kan

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

beräknas varför den ej redovisas över eget kapital. I resultat- och

Nettoomsättning
2004
2003

Resultat efter ﬁnansiella poster
2004
2003

balansräkningar har därför inte gjorts några omräkningar av 2003

Belopp i tkr

års poster.

Chalmers tekniska
högskola AB

1 981 089

1 916 770

– 42 288

– 33 981

Rörelsens intäkter

Chalmers Lindholmen
högskola AB

185 532

202 321

– 2 888

– 726

(1 917) mkr, vilket innebär en ökning med 64 mkr (3 %).

Koncernen
Chalmersfastigheter

440 810

426 380

1 870

1 920

Intäkter från statliga ﬁnansiärer har ökat med 80 mkr (6 %), varav

Koncernen
Chalmersinvest

24 773

16 297

3 174

– 5 686

Chalmers Advanced
Management Programs AB

15 941

12 723

– 252

– 35

0

0

1

–1

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 1 981

intäkter direkt från utbildningsdepartementet för grundutbildning
och forskning har ökat med 18 mkr, intäkter från Vetenskapsrådet
med 23 mkr och Vinnova med 32 mkr. Bidrags- och uppdragsintäkter
från företag och privata stiftelser har minskat med 19 mkr (–8 %),

IT-universitet
i Göteborg AB

varav intäkter från Volvo minskat med 9 mkr beroende på förändrad
klassiﬁcering av forskningsbidrag som samﬁnansieras med Vinnova.
Bidrag från EU har ökat med 4 mkr (8 %). Intäkter från de offentliga
avser intäkter från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Intäkter från

Moderbolaget,
översikt över resultat och ställning

Chalmers stiftelse har minskat med 18 mkr (–14 %), beroende på

Belopp i tkr

forskningsstiftelserna har ökat med 15 mkr (13 %), vilket i sin helhet

tidigare beslutad minskning av bidrag till Chalmers. Övriga intäkter
har ökat med 2 mkr (2 %).

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 1 996 (1 929) mkr, en ökning med

Nettoomsättning

2004

2003

2002

2001

2000

1 981 089

1 916 770

1 878 304

1 782 165

1 767 770

Resultat efter
ﬁnansiella poster

– 42 288

– 33 981

– 45 379

– 64 379

– 82 934

Balansomslutning

2 105 309

2 049 654

1 985 747

1 999 362

1 697 650

Medelantal anställda

2 223

2 274

2 283

2 288

2 342

Rörelsens intäkter
Belopp i mkr

2004

2003

2002

2001

2000

Departementsmedel

895

877

797

740

699

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

426

364

349

341

339

67 mkr (3 %).
Personalkostnaderna har ökat med 26 mkr (2 %). Kostnadsökningen
avser främst personalomställning med 13 mkr, löneökningar med
24 mkr och övriga personalkostnader med 12 mkr. Medelantalet
anställda har under året minskat med 51 personer, vilket minskat
personalkostnaderna med 23 mkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 10 mkr (3 %), vilket beror på ökad
hyresnivå.
Övriga driftkostnader har ökat med 41 mkr (10 %). Köpta tjänster
har ökat med 29 mkr, bland annat avseende ökad verksamhet vid
IT-universitetet och som en följd av övertagandet av Industrihögskolan. Utrangering av anläggningstillgångar har ökat med 6 mkr.
Den särskilda högskoleavgiften, som betalas till staten på icke

Bidrag/uppdrag från
företag mﬂ

225

244

224

157

145

Offentliga stiftelser

128

113

131

139

130

EU-bidrag

58

54

50

36

36

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

116

134

206

247

259

Övrigt

133

131

121

122

160

1 981

1 917

1 878

1 782

1 768

Summa intäkter

statliga bidrag, har ökat med 6 mkr.

Rörelsens kostnader
Belopp i mkr

2004

2003

2002

2001

2000

Avskrivningskostnaderna har minskat med 10 mkr (–7 %). Investe-

Personalkostnader

1 095

1 069

1 005

992

1017

ringar i anläggningstillgångar har minskat jämfört med föregående

Lokalkostnader

316

306

313

303

278

Övriga driftkostnader

460

419

435

408

401

år, vilket har lett till lägre avskrivningskostnader.

Resultat och lönsamhet
Resultatet för Chalmers uppgår, efter ﬁnansiella poster, till

Avskrivningar
Summa kostnader

125

135

150

146

147

1 996

1 929

1 903

1849

1843

– 42 (– 34) mkr. I resultatet ingår särskilda avskrivningskostnader

Resultat och lönsamhet
Belopp i mkr

2004

2003

om 19 (35) mkr som täcks av tidigare erhållet aktieägartillskott,

Resultat efter ﬁnansiella poster

– 42

– 34

som en följd av ändrade redovisningsprinciper. I resultatet ingår

Särskilda avskrivningskostnader

19

35

kostnader för omstruktureringar i verksamheten med 42 mkr, varav

Omstruktureringskostnader

42

18

kostnader för personalomställning uppgår till 31 mkr. Föregående år

Nedskrivning aktier i dotterbolag

uppgick motsvarande kostnader till 18 mkr.

Operativt resultat

4

0

23

19
63

Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget

Miljöinformation

Chalmers Lindholmen högskola AB med 4 mkr, som en följd av beslut om

Chalmers är anmälningspliktigt enligt 9 kap i Miljöbalken på grund av

inkråmsöverlåtelse 31 december 2004. Det operativa resultatet uppgår

att den årliga användningen av organiska lösningsmedel överskrider

därmed till 23 mkr, motsvarande resultat 2003 var 19 mkr. För befarade

500 kg, att golvytan för kemiska och biologiska laboratorier över-

förlustrisker i pågående projekt har reserverats 15 (17) mkr.

skrider 5 000 m 2, samt att den årliga användningen av skärvätskor och

Resultatet för grundutbildningen uppgår till –12 (12) mkr. Resultatet

processoljor för metallbearbetning överskrider 500 liter.

för forskning och forskarutbildning uppgår till –30 (–46) mkr, där merpar-

Chalmers har två tillstånd enligt Strålskyddslagen från Statens strål-

ten av avskrivningar mot anläggningskapitalet redovisas.

skyddsinstitut att bedriva verksamhet med olika typer av strålkällor.

Finansnettot uppgår till –27 (–22) mkr, varav nedskrivning av aktier avser

Ett gäller Kärnkemis verksamhet och tillåter i princip arbete med alla

-4 mkr. Enligt god redovisningssed skall en del av pensionskostnaden

typer av strålkällor. Det andra gäller resten av Chalmers och omfattar

redovisas som en ﬁnansiell kostnad, istället för personalkostnad. För 2004

i huvudsak fasta installationer som t ex röntgenutrustningar. Avdel-

uppgår denna del till 40 mkr.

ningen för Kärnkemi har också ett tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion enligt lagen om kärnteknisk verksamhet att arbeta med

Investering

kärnämnen, dvs thorium, uran och plutonium.

Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till

Förslag till vinstdisposition

104 (108) mkr.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Enligt

Finansiell ställning och likviditet

upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel

Bolagets likvida medel inklusive ﬁnansiella placeringar uppgår vid årets
slut till 346 (245) mkr. Chalmers har därutöver en beviljad checkkredit om
50 mkr.

till 51 288 980 kr. För koncernen har avsättning till bundna reserver
föreslagits med 0 tkr.

Resultatdisposition

Framtida utveckling

Belopp i kronor.

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens om forskningsbidrag och

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

studerande. Efterfrågan på Chalmers utbildning och forskning kan förväntas vara fortsatt god, även i relation till andra tekniska högskolor. Den

Balanserat resultat

omorganisationen som genomfördes vid årsskiftet 2004/2005 bedöms

Årets resultat

öka Chalmers konkurrenskraft.

72 544 998
– 42 288 083

Summa disponibla medel

Förändringar i samhällets efterfrågan på utbildning och forskning
förväntas vara stora under de närmsta åren, vilket kan leda till fortsatta
anpassningar av organisationen med därtill hörande omställnings-

30 256 915

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla
medlen, 30 256 915 kronor, överföres i ny räkning. ◆

kostnader

Resultaträkning

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Koncernen
Rörelsens intäkter (tkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa kostnader

Not
2, 3
4

2004
2 259 716
11 435
2 271 151

2003
2 200 275
7 073
2 207 348

2004
1 981 089
—
1 981 089

2003
1 916 770
—
1 916 770

5, 6

– 1 216 455
– 338 363
– 497 549
– 160 139
– 2 212 505

– 1 189 417
– 335 156
– 470 013
– 170 192
– 2 164 778

– 1 095 092
– 315 971
– 460 285
– 124 812
– 1 996 160

– 1 068 882
– 306 166
– 419 421
– 134 667
– 1 929 136

58 646

42 570

– 15 071

– 12 366

10

20 965
– 119 994
– 40 383

22 066
– 103 141
– 38 505

19 053
– 46 270
– 42 288

19 743
– 41 358
– 33 981

21

65
– 547
539

– 2 369
221
– 273

0
0
0

0
0
0

– 40 326

– 40 926

– 42 288

– 33 981

7, 9
8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultat
Å R E T S R E S U LTAT
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Moderbolaget

Balansräkning
TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående nyanläggning
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Koncernen
31.12.2004

31.12.2003

7 724
944
8 668

7 272
1 258
8 530

6 450
—
6 450

5 769
—
5 769

12
13
14
15

1 275 145
75 521
507 950
23 079
1 881 695

1 214 191
49 848
567 515
34 880
1 866 434

—
75 521
477 133
—
552 654

—
49 848
510 823
—
560 671

17
16

3 490
—
19 789
1 280
24 559

6 484
—
21 597
1 280
29 361

—
57 100
15
1 280
58 395

—
57 100
15
1 280
58 395

1 914 922

1 904 325

617 499

624 835

128
150

346
0

128
—

346
—

77 452
763 009
1 650
0
89 223
274 988
1 206 322

88 144
705 146
2 000
0
92 012
298 781
1 186 083

71 102
761 640
—
25 527
55 330
227 996
1 141 595

79 144
792 383
—
22 575
60 968
224 510
1 179 580

Not
11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbete för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Moderbolaget
31.12.2004
31.12.2003
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Kortfristiga placeringar

39 656

59 832

39 656

59 833

362 872

265 992

306 431

185 060

Summa omsättningstillgångar

1 609 128

1 512 253

1 487 810

1 424 819

SUMMA TILLGÅNGAR

3 524 050

3 416 578

2 105 309

2 049 654

150 000
3 442
—
153 442

150 000
2 319
—
152 319

150 000
—
500
150 500

150 000
—
500
150 500

Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

91 616
—
– 40 327
51 289

129 354
—
– 40 926
88 428

—
72 545
– 42 288
30 257

—
106 526
– 33 981
72 545

Summa eget kapital

204 731

240 747

180 757

223 045

4 294

1 773

—

—

875 400
5 359
880 759

806 331
4 814
811 145

871 529
—
871 529

760 914
—
760 914

335 596
379 277
546 407
1 261 280

226 348
461 739
514 924
1 203 011

—
—
—
—

—
—
—
—

140 678
20 546
28 516
65 068
918 179
1 172 986

84 369
16 871
0
79 063
979 599
1 159 902

69 044
18 508
—
55 988
909 483
1 053 023

59 496
6 745
—
69 760
929 694
1 065 695

3 524 050

3 416 578

2 105 309

2 049 654

375 395
15 857

377 969
14 952

Inga
15 462

Inga
82 953

Kassa och bank

EGET K APITAL OCH SKULDE R
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150000 aktier à nom 1000 kr)
Bundna reserver
Reservfond
Summa bundet eget kapital

19

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättning uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

21

20

22

SUMMA EGET K APITAL O CH SK UL DER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

23
24

65

Kassaﬂödesanalys

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Koncernen

Moderbolaget

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

2004
– 40 383
262 780
65

2003
– 38 505
237 437
0

2004
– 42 288
200 017
0

2003
– 33 981
198 379
0

222 462

198 932

157 729

164 398

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

218
– 20 239
13 084
215 525

884
– 79 203
30 875
151 488

219
– 3 475
– 13 147
141 326

884
– 84 628
35 134
115 788

– 138
– 64 827
– 29 962
– 103 971
1
0
0
0
1 808
– 197 089

– 7 329
– 179 610
0
– 106 196
7 157
0
– 64 367
– 2 971
6 704
– 346 612

—
—
—
– 103 965
653
0
—
—
—
– 103 312

—
—
—
– 107 624
362
– 16 800
—
—
—
– 124 062

109 248
– 82 462
31 483
58 269

112 553
– 52 706
123 066
182 913

0
0
0
0

0
0
0
0

76 704

– 12 211

38 013

– 8 274

Likvida medel vid årets början

325 824

338 035

244 892

253 166

Likvida medel vid årets slut

402 528

325 824

346 087

244 892

Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill/immatriella tillgångar
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i koncernföretag
Investeringar i pågående arbeten
Investeringar i andelar i intresseföretag
Minskning/ökning av långfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Checkräkningskredit
Amortering av lån
Ökning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Differens i förändring likvida medel och kassaflödet
Likvida medel från Chalmers Lindholmen högskola AB

– 63 182
63 182

Noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna råd och uttalanden, utom för
redovisning av immateriella tillgångar och byte av redovisningsprincip där Redovisningsrådets rekommendation RR 15 respektive RR 5 tillämpats. Från och med
2002 tillämpas vidare Redovisningsrådets rekommendation nr 9 i dotterbolagen,
avseende redovisning av inkomstskatter.
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 användning
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, förutom varulager och pågående arbete, har värderats
till anskaffningsvärde. Varulager och pågående arbete värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har upptagits till belopp varmed
de beräknas inﬂyta.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När det
gäller pågående ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats
och därmed har även avskrivningsperioden påbörjats. Koncernen har enligt god
redovisningssed valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer löpande
att kostnadsföras.
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Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär
att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten.
Chalmers har följt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna
har uppdelats i uppskjuten skatt under långfristiga skulder, respektive eget
kapital under bundna reserver.
Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året
skett till ett värde om 339 respektive 38 mkr.

Not 2 Upplysningar enligt avtalet med staten
Onsala Rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom många
områden av astro- och geofysiken. I enlighet med avtalet mellan svenska
staten och Chalmers skall det ekonomiska resultatet vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Intäkter, kostnader och resultat
fördelar sig enligt följande avseende 2004, föregående verksamhetsår 2003
inom parentes:
Intäkter

Kostnader

31 873

32 374

–501

(25 826)

(26 454)

(– 628)

Onsala rymdobservatorium

Resultat

Mervärdesskatt och högskolemoms
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 169 (168) mkr.
Mot Kammarkollegiet har även redovisats högskolemoms med 12 (6) mkr.

Not 3 Verksamhetsredovisning

2

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

3

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

4

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

5

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

Moderbolaget
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 2004, föregående verksamhetsår 2003 inom parentes:
Intäkter
inkl.ﬁn. intäkter

Kostnader
inkl.ﬁn. kostnader

Resultat

562 358

572 248

–9 890

(557 693)

(545 792)

(11 901)

20 561

22 673

–2 112

(14 863)

(14 848)

(15)

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning
Totalt

1 295 999

1 326 729

– 30 730

(1 265 971)

(1 312 383)

(– 46 412)

121 225

120 781

444

(97 986)

(97 471)

(515)

2 000 143

2 042 431

–42 288

(1 936 513)

(1 970 494)

(– 33 981)

Intäkter respektive kostnader för verksamhet vid Chalmers avseende Naturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet uppgår till 45 009 (44 317) tkr,
fördelad på grundutbildning 26 839 (25 638) tkr samt forskning och forskarutbildning 18 170 (18 679) tkr.

Löner och andra ersättningar fördelad
mellan styrelseledamöter och anställda:

2004

Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

Moderbolaget

1 767

Chalmers Lindholmen högskola AB

1 071

2003
Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

724 691

1 651

713 792

61 098

1 000

68 087

980

7 092

953

7 599

1 138

176

1 028

132

Chalmers Advanced
Management Programs AB

679

1 909

672

2 028

IT-universitet i Göteborg AB

—

—

—

—

5 635
(0)

794 966

5 304
(0)

791 638

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest

Koncernen totalt
(varav tantiem o d)

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Sjukfrånvaron

Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 11 435 (7 073) tkr.

Sjukfrånvaron redovisas endast för moderbolaget, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet, inom parentes redovisas
föregående års siffror.

Not 5 Medelantalet anställda och ledningsfunktion
Koncernen

2004
Antal
anställda

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen högskola AB

2003

Andel
kvinnor

Antal
anställda

2 223

33 %

2 274

33 %

179

27 %

191

30 %

18

33 %

19

33 %

4

12 %

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen

Andel
kvinnor

3

33 %

Chalmers Advanced
Management Programs AB

13

46 %

6

50 %

IT-universitetet i Göteborg AB

—

—

—

—

2 436

33 %

2 494

33 %

Koncernen totalt

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

55

20 %

41

20 %

Ledningen

41

24 %

39

21 %

Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa arbetade timmar totalt 2004:
Åldersfördelning

Kvinnor %

Män %

Totalt %

2,27 (2,08 )

0,62 (0,49 )

1,10 (0,96 )

30 – 49

4,22 (5,06 )

0,86 (0,99 )

1,97 (2,35 )

50 –

5,86 (6,26 )

2,47 (2,79 )

3,59 (3,94 )

Totalt

4,31 (4,79 )

1,26 (1,37 )

2,24 (2,48 )

19 – 29

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

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19 – 29

1,27 (0,91)

0,33 (0,23 )

0,61 (0,43 )

30 – 49

3,36 (3,79 )

0,47 (0,64 )

1,42 (1,69 )

50 –

4,50 (4,76 )

2,08 (2,31 )

2,88 (3,12 )

Totalt

3,28 (3,47 )

0,89 (1,00 )

1,66 (1,80 )

Not 7 Arvoden och ersättningar till revisorer
Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Styrelsen

16

25 %

15

20 %

Ernst & Young AB

Ledningen

23

22 %

23

17 %

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

1 198
853

941
499

898
612

631
406

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

275

258

267

228

73

9

73

0

Not 6 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2004
2003
Löner och
Sociala
Löner och
Sociala
andra ersättn. kostnader andra ersättn. kostnader
Moderbolaget
(varav pensionskostnader) 1

726 458

373 844
(137 415)

715 443

371 055
(135 450)

62 169

32 966
(12 690)

69 087

32 393
(10 599)

Chalmersfastigheter AB
(varav pensionskostnader) 3

8 072

4 570
(1 702)

8 552

4 607
(1 559)

AB Chalmersinvest
(varav pensionskostnader) 4

1 313

722
(221)

1 160

626
(202)

2 588

1 338
(382)

2 700

1 413
(382)

0

0

0

0

800 600

413 440
(152 410)

796 942

410 094
(148 192)

Chalmers Lindholmen
högskola AB
(varav pensionskostnader) 2

Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav pensionskostnader) 5
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt

Andra uppdrag

Not 8 Avskrivningar

För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader avtalspension med 19 (18)mkr.
1

Övriga revisorer

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.

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas 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
Immateriella tillgångar
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning

%

År

33,3

3

10

10

20

5

Datorutrustning

33,3

3

Kontorsutrustning

33,3

3

20

5

10-20

5-10

Transportmedel
Möbler och inredning
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Följande procentsatser … forts:

%

År

10-20

5-10

Nätverk

10

10

Byggnadsinventarier

10

10

2,7-6,6

15-37

1,5

67

5

20

20

5

Övrigt

Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

Not 13 Investering i lokalanpassning
Investering i lokalanpassning

Immateriella tillgångar
Utrustning

2 489

372
150 338

3 538

3 548

Lokalanpassning
Byggnader/ markanläggningar
Summa

18 996

15 934

160 139

170 192

0

3 933

0

– 4 638

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

102 144

72 887

Ingående avskrivningar

– 23 039

– 19 491

Årets avskrivningar

– 3 538

– 3 548

Övertagande Lindholmen

– 1 649

0

Utgående planenligt restvärde

1 856

58

119 418

131 061

3 538

3 548

124 812

134 667

Lokalanpassning

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen

Not 10 Räntekostnader och liknande poster
2004

2003

42 822

40 708

Moderbolaget

40 339

38 665

Koncernen

2004

2003

Ingående anskaffningsvärde

8 902

1 573

Årets investering

2 626

7 329

11 528

8 902

– 372

0

Årets avskrivning

– 2 489

– 372

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 2 860

– 372

8 667

8 530

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde

5 827

0

Årets investering

2 537

5 827

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 364

5 827

– 58

0

Årets avskrivningar

– 1 856

– 58

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 914

– 58

6 450

5 769

De immateriella tillgångarna i moderbolaget utgörs av aktiverade externa
kostnader för utveckling av företagets administrativa system.

Not 12 Byggnader och mark
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2003

1 265 448

1 032 379

0

179 610

– 4 254

0

Omklassiﬁcering

83 776

53 459

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 344 970

1 265 448

Avyttringar

106 196

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 485 118

1 621 520

– 1 054 005

– 960 304

– 135 116

– 149 209

Utgående ackumulerade avskrivningar

1 649

0

210 303

55 508

– 977 169 – 1 054 005

Utgående planenligt restvärde

507 949

567 515

Utrustning och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen

2004

2003

1 450 026

1 403 792

104 000

101 226

83 604

0

Försäljningar/utrangeringar

– 214 248

– 54 992

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 423 382

1 450 026

Ingående avskrivningar

– 939 203

– 862 384

Årets avskrivningar

– 119 418

– 129 668

Övertagande Lindholmen

– 69 203

0

Försäljningar/utrangeringar

181 574

52 849

– 946 250

– 939 203

477 133

510 823

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 15 Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassiﬁcering
Utgående pågående nyanläggning

2004

2003

34 880

23 972

71 975

64 367

– 83 776

– 53 459

23 079

34 880

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Not 16 Andelar i koncernföretag
2004

Avyttrningar

Ingående avskrivningar

110 887

Moderbolaget

Not 11 Immateriella tillgångar

Utgående planenligt restvärde

2003
1 576 542
0

Försäljningar/utrangeringar

Koncernen

2004
1 621 520

– 61 218

Övertagande Lindholmen

Ingående avskrivningar

49 848

– 243 356

Årets avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

75 521

Försäljningar/utrangeringar
Ingående avskrivningar

Ingående avskrivningar

– 23 039

– 3 933

Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 8 247 (14 761) tkr.

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

– 26 623

Koncernen

Not 9 Övriga rörelsekostnader

Räntedelen av årets pensionskostnad

1 603

Not 14 Utrustning och inventarier
Utrustning och inventarier

Immateriella tillgångar

Summa

29 962

Utgående ackumulerade avskrivningar

Moderbolaget
Utrustning

Årets anskaffningar

Utrangeringar/försäljningar

2003

135 116

72 887

Utrangeringar/försäljningar

Avskrivningarnas fördelning:
2004

2003

72 887

Övertagande Lindholmen

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Koncernen

2004

Ingående anskaffningsvärde

– 51 257

– 35 323

Dotter- och dotterdotterbolag :
Chalmers Lindholmen högskola AB

Kapital
andel %
100

100

1 000

1 000

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

100
100
100

25 000
100
1 000

30 000
0
0

AB Chalmersinvest
Uniseed AB
Chalmers Technology Licensing AB
Forskarpatent i Västsverige AB
Elsago AB

100
100
100
100
100

115 000
1 000
1 000
1 000
1 000

22 000
100
1 845
4 300
499
4 000

100
100
100
100
100

428

0

Årets avskrivningar

– 18 996

– 15 934

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 69 825

– 51 257

Utgående planenligt restvärde

1 275 145

1 214 191

Chalmers Advanced
Management Programs AB

100

100

400

Skattemässigt restvärde

1 212 738

1 169 399

IT-universitetet i Göteborg AB

100

100

1 000

Summa

68

Bokfört
värde

100
57 100

Moderbolaget

Dotterbolagens organisationsnummer och säte :

Organisationsnr

Säte

Belopp vid årets ingång

Chalmers Lindholmen högskola AB

556570-6636

Göteborg

Resultatdisposition

Chalmersfastigheter AB
Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB

556487-9764
556579-3634
556566-6046

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Årets resultat

AB Chalmersinvest
Uniseed AB
Chalmers Technology Licensing AB
Forskarpatent i Västsverige AB
Elsago AB

556275-3193
556664-1972
556596-4722
556526-4917
556512-5860

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Chalmers Advanced Management Programs AB

556634-5996

Göteborg

IT-universitet i Göteborg AB

556605-9704

Göteborg

500

Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

22,4

22,4

87 051

1 003

KB Entreprenörsskolefonden 01

978

KB Entreprenörsskolefonden 02

– 403

KB Entreprenörsskolefonden 03

1 312

Secureon AB

600

Summa

3 490

Belopp vid årets utgång

150 000

500

Förfallotidpunkt:

2004

2003

1-5 år från balansdagen

987 898

811 891

Senare än 5 år från balansdagen

273 382

391 120

Koncernen
Skuld till ﬁnansiär

2004

2003

694 809

736 138

Semesterlöneskuld

92 452

80 203

Förutbetalda hyresintäkter

20 271

15 452

Sociala avgifter

20 280

24 988

Övriga poster

90 367

122 818

918 179

979 599

Summa

Organisationsnr

Säte
Göteborg

Skuld till ﬁnansiär

694 809

728 880

91 951

74 471

Entreprenörsskolefonden 04 AB

556650-0574

Göteborg

Semesterlöneskuld

Ecsibeo AB

556613-4077

Göteborg

Sociala avgifter

19 872

20 577

Löneskatt

23 283

15 996

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga poster

79 568

89 770

Koncernen

Summa

909 483

929 694

Summa

2004

2003

207 904

182 621

44 310

69 467

0

2 145

22 774

44 548

274 988

298 781

Pantsättning av aktier i: LightUp Technologies AB,
Cellectricon AB, Ctakt AB, MicVac AB och Eutech
Medical AB för fullgörande av aktieägaravtal

207 904

181 466

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

Not 23 Ställda panter
Koncernen
Fastighetsinteckningar

Moderbolaget
Fordran på ﬁnansiär
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

– 42 288

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

556619-4840

Övriga poster

72 545

Not 21 Uppskjuten skatt

Alfasensor AB

Upplupna ränteintäkter

33 981

Not 20 Långfristiga skulder

Moderbolaget

Förutbetalda hyreskostnader

– 33 981
– 42 288

Intresseföretagets organisationsnummer och säte :

Fordran på ﬁnansiär

106 526
– 33 981

Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till 547 (221) tkr.

Not 17 Andelar i intresseföretag

Alfasensor AB

150 000

0

2 145

20 092

40 899

227 996

224 510

Summa

2004

2003

370 000

370 000

0

7 969

5 395

0

375 395

377 969

Not 24 Ansvarsförbindelser
Not 19 Eget kapital

Koncernen

2004

2003

Koncernen

Investeringsåtaganden i InnovationsKapital Fond 1 AB

100

653

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

218

279

Försäkringsbolaget FPG

15 539

14 020

Summa

15 857

14 952

15 462

13 092

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat

150 000

2 319

129 354

– 40 926

9

– 40 935

40 926

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet och
fritt eget kapital

1 114

Inkråm i dotterbolag

– 1 114

Försäkringsbolaget FPG

4 311

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget

– 40 327
150 000

3 442

91 616

– 40 327

Generell borgen för Chalmers Lindholmen högskola AB
Summa

0

69 861

15 462

82 953

Göteborg den 23 februari 2005
Mauritz Sahlin
Ordförande

Paavo Uronen
Vice ordförande

Hans-Olof Andrén

Bahram Atabeyli

Ulf Berg

Ralf Berndtsson

Lisbeth Birgersson

Lars Brink

David Elebring

Agneta Granberg

Bert-Inge Hogsved

Marianne Nivert

Dan Persson

Ewelina Tokarczyk

Jan-Eric Sundgren
Rektor och tillika verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 februari 2005
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 1.1.2004 - 31.12.2004. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och
koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 23 februari 2005
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Årsredovisning
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Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola

Jan-Eric Sundgren
Anna Kadefors

Ann-Soﬁe Hermansson
Lennart Jeansson

Ingrid Elam

Anna Nilsson-Ehle

Linnéa Hult
Kurt Eliasson

Leif Blomqvist
Cecilia Wigström

Styrelsen

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till uppgift

Utsedda av regeringen:

att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers, där

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994-2004

Ordförande Kurt Eliasson, vd
Förvaltnings AB Framtiden.

forskningen och utbildningen bedrivs genom Chalmers

1. Ägaråtaganden

tekniska högskola AB. Stiftelsen tillsätter högskole-

2. Förnyelsesatsningar

Vice ordförande Lennart.
Jeansson, vice vd, AB Volvo

bolagets styrelse och prövar ansvar för den. I upp-

3. Samverkansuppgiften

Leif Blomqvist, regionråd,
Västra Götaland.

draget ingår också att följa upp högskolans verksamhet

Totalt

och främja dess utveckling.

Ingrid Elam, filosofie doktor.

Lars Idermark

575
1 393
209
2 177

Strategiska initiativ

Ann-Sofie Hermansson,
politisk sekreterare, Göteborg.

Finansiell ställning

Förutom det direkta stödet till utveckling av forskning

Lars Idermark, vd
Andra AP-fonden.

Stiftelsekapitalet är den ﬁnansiella basen för ägarupp-

och utbildning vid Chalmers, som ges genom stiftel-

draget. Stiftelsens kapitalmål är, att det ursprungliga

sens satsningar, är stiftelsen part i vissa strategiska

stiftelsekapitalet om 1 580 mkr lägst skall realsäkras

initiativ. Dessa är särskilt inriktade mot tillväxt och

över tiden.

företagsutveckling samt strategiska fastighetsfrågor för

Cecilia Wigström,
riksdagsledamot.

Det egna kapitalet uppgår till 1749 mkr vid utgången

Chalmers.

av år 2004 och har under året ökat med 77 mkr. En viss

Stiftelsen är sålunda huvudman för Stiftelsen Chalmers

Självskriven ledamot:

underkonsolidering om 28 mkr kvarstår vid jämförelse

Innovation, som med Stena Center och Lindholmen

med kapitalmålet.

som miljö, framgångsrikt bidrar till företagsutveckling

Totalt har stiftelsen delat ut 129 mkr under året.

genom att vara Chalmers inkubator för nya företag.

Behovet av ytterligare konsolidering och önskemål om

Stiftelsen har också tillsammans med Göteborgs

en så jämn utdelningsnivå som möjligt mellan åren

kommun bildat Lindholmen Science Park AB och är nu

gör, att kommande satsningar inriktas mot en nivå om

delägare i bolaget, som fungerar som nav för samver-

maximalt 100 mkr per år.

kan mellan kommun, högskola och näringsliv kring den

Utvecklingen av eget kapital 1994-2004 (mkr)

dynamiska utvecklingen av Norra Älvstranden.

Stiftelsekapital 1 juli 1994

1 580

Under året har stiftelsen medverkat till ett samverkans-

Indexuppräknat enligt KPI

1 777

avtal med statliga Akademiska Hus. Avtalet ger förut-

Stiftelsekapital 31 december 2004

1 749

sättningar för en långsiktig effektivisering av Chalmers

Anna Nilsson-Ehle,
civilingenjör.

Jan-Eric Sundgren, rektor,
Chalmers tekniska högskola.
Utsedd av högskolans lärare:
Anna Kadefors,
universitetslektor.
Utsedd av Chalmers
Studentkår:
Linnéa Hult, affärsutvecklare.

(Kapital exkl Stiftelsens gåvomedel, som är 85 mkr)
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lokalförsörjning och styrning av lokalkostnaderna.

STIFTE L S E N S S AT S N I N G A R

Mikroteknologi

Strategiska insatsområden

Satsningen syftar till att ge förutsättningar för verksam-

De strategiska satsningarna syftar till att bygga upp
nya verksamhetsområden med hjälp av tidsbegränsade

het av högsta klass inom mikro- och nanoteknologi
genom tidsbegränsad delﬁnansiering av laboratoriet

satsningar under fem till sju år.

för mikroteknologi, MC2. Laboratoriet erbjuder mycket

Miljövetenskap

till användarnas styrkeområden och utnyttjandet har

Satsningen syftar till att ge Chalmers en internationell

ökat kraftigt under året.

tätposition inom miljöområdet grundad på forskning

Satsning år 2004 (2003) : 27 (33) mkr

högklassiga processmiljöer, som effektivt kan kopplas

inom uthållig samhällsutveckling med ett brett perspektiv på miljöproblemen. Satsningen inrymmer sju
professorer med forskargrupper och utvecklas mycket

Riktade satsningar

väl. Exempel på vetenskapligt och industriellt upp-

De riktade satsningarna avser projekt för att utveckla

märksammade projektområden är: effekter av åtgärder

beﬁntlig verksamhet eller implementera nya strategier.

för att sänka atmosfärens koldioxidhalt, reducering av

Större insatser under året har avsett grundutbild-

koldioxid vid förbränning, ny process för tvättning av

ningens kvalitet och förnyelse. Utvecklingen av forsk-

lignin, kunskap om tungt vatten i stratosfären, verktyg

ning och utbildning med inriktning mot innovationer

för att mäta miljöeffekter i olika processer samt studier

och entreprenörskap har också stöttats liksom sex

av hur företags miljömässiga och sociala resultat mäts.

kompetenscentra i samarbete med andra ﬁnansiärer.

Satsning år 2004 (2003): 13 (16) mkr

Projektvolymen är minskande.
Satsning år 2004 (2003) : 33 (50) mkr

Biovetenskap
Satsningen syftar till att i samverkan med Göteborgs
universitet bygga upp och utveckla biovetenskaplig
forskning inom valda områden, där förutsättningar
för internationell frontlinjeforskning ﬁnns. Satsningen
har nu genomgått sin första etableringsfas. Den täcker
fyra områden: bioinformatik, bioimaging, molekylär
bioteknik och biofysikalisk kemi. Under året har en

Samverkan
Samverkanssatsningar syftar till att förbättra
förutsättningarna för Chalmers växelverkan
med det omgivande samhället.
För verksamheten inom Lindholmen Science Park, där
stiftelsen är delägare, har planenligt tillskjutits 1 mkr i

internationell etapputvärdering genomförts. Resul-

aktieägartillskott.

taten av utvärderingen har förts in i den fortsatta

Som en av stiftarna av Universeum (Stiftelsen Kors-

planeringen för området, bl a vad avser ökad tillgång

vägen) har stiftelsen under året satsat 4.5 mkr för

till kompetens inom kvantitativ biologi. En gemensam

samverkan med Chalmers kring teknikinnehållet i

forskarskola etableras också inom Chalmers liksom en

anläggningen.

centrumbildning för området.

Satsning år 2004 (2003) : 5,5 (4) mkr

Skrift utgiven med anledning
av Stiftelsens 10-årsjubileum.

Satsning år 2004 (2003): 23 (22) mkr

Informationsteknik
Satsningen syftar till att inom IT-området stärka
forskning och utbildning med ett systemfokus. Det
har nu etablerats forskargrupper inom datasäkerhet,
algoritmer, distribuerade och mobila kommunikationssystem, interaktionsdesign samt Software Engineering.
Civilingenjörsprogrammet inom informationsteknik
är nu inne på sitt fjärde år och är därmed snart fullt
utbyggt.
Fortsatt satsning har också gjorts på IT-universitetet,
där verksamheten bygger på samverkan med Göteborgs universitet. Verksamheten har utvecklats klart
positivt med tolv påbyggnadsprogram på Lindholmen
och sammantaget har IT-utbildningarna ett mycket
högt söktryck i relation till vad som gäller inom övriga

Utvärdering
För de större satsningarna genomförs externa utvärderingar avseende både etappmål och slutresultat. Under
året har stiftelsen därutöver låtit göra en övergripande
utvärdering av de fem senaste årens satsningar. Utvärderingen har utförts av professor Jan S Nilsson och har
avsett bedömning av nytta och värdering av processer
och metoder.
Utvärderingen indikerar att satsningarna varit till
påtagligt gagn och att vald grundmodell vad avser
rollfördelning och uppföljning varit ändamålsenlig.
Utvärderingrapporten anger också ett antal idéer och
förslag till framtida förbättringar. Den kommer att
utgöra ett väsentligt underlag för stiftelsens fortsatta
strategiutveckling. ◆

Sverige.
Satsning år 2004 (2003): 16 (16) mkr
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Årsredovisning
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får

den 5 januari 2005 ett förlagslån i Chalmersfastigheter
samt en investering i ett s k strukturerat placeringsinstrument. En mindre del av kapitalet hanteras i egen
förvaltning.

härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning

Resultat och lönsamhet

för verksamhetsåret 1 januari 2004 till och med 31

I resultaträkningen visas posten “redovisat bokförings-

december 2004.

mässigt resultat”. Denna post består av Stiftelsens

Förvaltningsberättelse

intäkter och kostnader. Intäkterna omfattar utdelning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola trädde i funktion

gåvomedel samt realiserade kapitalvinster. Direkt-

den 1 juli 1994. Stiftelsen har till ändamål att som ensam

avkastningen uppgår till 91 mkr (82) och realisations-

ägare till Chalmers tekniska högskola AB verka för att

vinsten uppgår netto till 45 mkr (– 231).

detta bolag bedriver utbildning och forskning på en

Stiftelsens kostnader omfattar administrationskostnader,

internationellt hög nivå, samt att verka för att bolagets

förvaltningskostnader, kostnader för utlagda uppdrag

resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål,

samt realiserade kapitalförluster. Det redovisade bokfö-

samt att som en uppdragsgivare till bolaget ﬁnansiera

ringsmässiga resultatet uppgår till 119 mkr (– 171).

uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för
bolaget.

från aktier och avkastning från obligationer, erhållna

För att den ekonomiska redovisningen för Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola skall bli fullständig så

Stiftelsens egna kapital har under 2004 ökat realt med

kompletteras resultaträkningen med den orealiserade

213 mkr (265). Efter avdrag för beslutad utdelning har

värdeförändringen av Stiftelsens tillgångar under posten

det egna kapitalet ökat med 84 mkr (121).

“Förändring av ej realiserade värden”. De orealiserade

Stiftelsen har under året slutit ett avtal med statliga

värdena har under året ökat med 94 mkr (449).

Akademiska Hus. Avtalet innebar bland annat att Akade-

Dessutom värdesäkras Stiftelsens bundna stiftelsekapital

miska Hus erbjöd Chalmersfastigheter AB att förvärva en

genom att 1 mkr (13) avsätts för att bevara det bundna

del av fastighetsbeståndet inom Campus Johanneberg.

stiftelsekapitalets reala värde.

Stiftelsen har därvid beslutat att delﬁnansiera fastighetsförvärvet genom en räntebärande placering som gjordes
i januari 2005.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen fortsatt ﬁnansieringen av de tidsbegränsade satsningar som bedrivs
inom Chalmers och som Stiftelsen bedömer vara av
värde för Chalmers. Största satsningarna under året
har avsett områdena miljövetenskap, biovetenskap,
informationsteknologi samt mikroteknologi.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer
uppgående till 2,6 mkr (1,8). Gåvorna har erhållits för att
delﬁnansiera om- och tillbyggnaden av kårhuskomplexet

Den reala förändringen av Stiftelsens egna kapital
uppgår därmed till 213 mkr (265).
Stiftelsens bundna vinstregleringsfond har tillförts 94
mkr (19). Stiftelsens gåvomedelsfond har tillförts 4 mkr
(– 10) och Stiftelsens fria vinstregleringsfond har tillförts
25 mkr (169). Slutligen har 90 mkr (87) avsatts i Stiftelsens utdelningsfond.
Avkastningen på Stiftelsens totala kapital uppgår till
9,2 % (12,6) och avkastningen på det förvaltade kapitalet
uppgår till 9,9 % (14,2). Chalmers jämförelseindex för den
förvaltade portföljen uppgår för 2004 till 11,0 % (14,2).

samt som bidrag till forskningsverksamheten vid

Av totala kapitalet utgör aktier 48% (48), penning-

Chalmers.

marknadsinstrument 5% (21), fastighetsreverser 20%

Stiftelsen har utfäst ett borgensåtagande gentemot
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 774 mkr

(20), strategiska innehav (dotterbolagsaktier) 7% (7) och
likvida medel 20% (4).

avseende Chalmers tekniska högskola ABs (723) och

Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 127

Chalmers Lindholmen högskola ABs (50) pensionsåta-

mkr (1 032) och fritt eget kapital uppgår till 707 mkr

gande samt avseende en kreditförsäkring om 1 mkr (0) i

(718). Förändringen framgår nedan:

SSPA Sweden AB.

Stiftelsens placeringsverksamhet

2004

2003

Eget kapital ingående balans

1 750

1 629

Under styrelsen svarar Stiftelsens ﬁnansråd för alloke-

Avsättning för att realsäkra kapitalet

ring av kapitalet och ﬁnansrådet beslutar självt med

Avsättning till utdelningsfond

utgångspunkt från sin marknadstro och Stiftelsens

Avsättning till/Upplösning av
gåvomedelsfond

placeringsreglemente om avvägningen mellan aktier

1

13

90

87

4

– 10

Ökning av orealiserat övervärde

94

19

och räntebärande placeringar.

Avsättning till vinstregleringsfond

25

169

Placeringsverksamheten utförs i januari 2005 av sam-

Lämnat aktieägartillskott

manlagt sju utvalda kapitalförvaltare. Fyra förvaltare har
svenska aktiemandat, en förvaltare har svenska ränteoch obligationsmandat och två förvaltare har globala
aktiefondsmandat. Vidare har Stiftelsen från och med
74

(mkr)

–1

–1

Lämnad utdelning

– 129

– 156

Eget kapital utgående balans

1 834

1 750

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga
som kan rekvireras från stiftelsens kansli.

Utdelning från stiftelsen

Personal

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas för att

Stiftelsens personalstyrka består oförändrat av fyra

ﬁnansiera satsningar som stiftelsen bedömer vara av

personer, två män och två kvinnor. Ersättning till

värde för Chalmers utveckling. Stiftelsen har som rikt-

styrelsen har utgått med 636 tkr. Kostnadsersättning

linje att de satsningar som görs skall vara tidsbegrän-

för resor har utgått med 20 tkr. Inga andra ersättningar

sade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans

eller förmåner har utgått till styrelsen.

verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för

Koncernredovisning

vilka reguljär ﬁnansiering ﬁnns. Samplanering i för-

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100 %

hållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.

av aktierna i Chalmers tekniska högskola AB. Antalet

Under verksamhetsåret har stiftelsen ﬁnansierat

aktier är 150 000 med nominellt värde 1 000 kronor.

satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om

Alla aktier har samma röstvärde. Stiftelsen kan enligt

112 mkr (137). Dessa avser projekt och investeringar

stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.

inom följande huvudområden:

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna

• Miljövetenskap, 13 mkr

i AB Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000 med

• Biovetenskap, 23 mkr

nominellt värde 50 kr. Alla aktier har samma röstvärde.

• Informationsteknologi, 16 mkr

Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktierna

• Mikroteknologi, 27 mkr

i Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är 25 000 med

Riktade satsningar, 33 mkr, exempelvis deltagande i

nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma

EUs forskningsprogram, förnyelse av grundutbild-

röstvärde.

ningen, Chalmers insamlingsverksamhet med därtill

Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av aktierna

hörande alumnverksamhet, bidrag till Universeum

i Chalmers Lindholmen högskola AB. Antalet aktier är

att användas till ett antal projekt kring teknik och

1 000 med nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har

naturvetenskap, fortbildningsprogram och sektions-

samma röstvärde.

satsningar inom olika områden.

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i

För år 2005 har Stiftelsen beviljat ett nytt årsanslag

Chalmers Advanced Management Programs AB. Antalet

om 100 mkr och därutöver gjort åtagande om fortsatt

aktier är 4 000 med nominellt värde 1 000 kr. Alla aktier

ﬁnansiering av satsningarna med 44 mkr.

har samma röstvärde.

Stiftelsen har under verksamhetsåret enligt tidigare be-

Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna

slut lämnat ett driftbidrag om 1,6 mkr till Institutionen

i IT-universitetet i Göteborg AB. Antalet aktier är 1 000

för mikroteknologi vid Chalmers för att täcka institutio-

med nominellt värde 100 kr. Alla aktier har samma

nens avskrivningskostnader vid MC2 verksamhetsåret

röstvärde.

2004.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100 % av

Stiftelsen har under verksamhetsåret enligt tidigare

aktierna i SSPA Sweden AB. Antalet aktier är 160 000

överenskommelse lämnat ett driftbidrag om 1 mkr

med nominellt värde 100 kr. Alla aktier har samma

till Chalmers Lindholmen Fastigheter AB för att täcka

röstvärde.

bolagets underskott verksamhetsåret 2004.

Närstående organisationer

2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65 mkr för delﬁnansiering av Chalmers kårhusprojekt. Under året har 6 mkr
lämnats som bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
för att täcka bolagets kostnader.
Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har 8 mkr lämnats
som forskningsbidrag till verksamheten vid Chalmers.

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

Från Stiftelsens kårhusfond har 0,7 mkr lämnats som

Chalmers tekniska högskola. ◆

bidrag till kåren för ﬁnansiering av inredning i kårhuset.
Totalt har Stiftelsen delat ut 129 mkr under året.
Vidare har Stiftelsen lämnat ett aktieägartillskott om
1 mkr till Lindholmen Science Park AB.

Flerårsöversikt
Stiftelsen har haft följande utveckling under de senaste fem åren:
(mkr)
Förvaltningsresultat
Eget kapital
Utdelning

2004

2003

2002

2001

2000

213

265

– 593

– 270

– 154

1833

1750

1629

2412

3143

129

156

209

260

270

75

Resultaträkning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen
Rörelsens intäkter (tkr)
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

Stiftelsen

2004

2003

2 490 400
11 435
2 501 835

2 409 972
7 073
2 417 045

3, 4

– 1 266 966
– 336 665

– 1 242 801
– 333 419

5
6
7
7

– 515 778
– 163 779
– 59 195

– 481 534
– 174 252
– 336 230

– 2 342 383

– 2 568 236

Redovisat bokföringsmässigt resultat
Förändring av ej realiserade värden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde

8

94 464

449 191

9

– 1 000

– 13 000

Real förändring av eget kapital
Rörelseresultat

252 916

285 000

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

182
10 897
– 88 738

336
8 768
– 77 000

Resultat efter finansiella poster

175 257

217 104

Dispositioner
Avsättning till bunden vinstregleringsfond
8
Avsättning till / upplösning av gåvomedelsfond 11
Avsättning till av fri vinstregleringsfond
12
Avsättning till utdelningsfond
13
Resultat före skatt

– 94 464
– 3 640
– 24 497
– 89 976
– 37 320

– 19 031
9 713
– 169 049
– 86 996
– 48 260

57
– 547
538

– 2 373
221
– 273

– 37 272

– 50 685

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet
ÅRETS RESU LTAT

76

10

2004
26 728
64 494
2 586

2003
22 794
59 118
1 832

88 340
182 148

84 484
168 228

– 3 541
– 207
– 1 246
– 15 272
– 67

– 3 173
– 193
– 2 390
– 18 364
– 73

– 42 702
– 63 035

– 314 862
– 339 055

119 113

– 170 827

94 464

449 191

– 1 000

– 13 000

212 577

265 364

– 94 464
– 3 640
– 24 497
– 89 976

– 19 031
9 713
– 169 051
– 86 996

Balansräkning
TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immatriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten
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
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen
31.12.2004

31.12.2003

14
14

7 724
944
8 668

7 272
1 258
8 530

15
16
17
18

1 283 062
75 521
521 553
23 079
1 903 215

1 222 868
49 848
583 216
34 880
1 890 812

4 189
133 994
1 135 008
1 280

7 001
398 916
1 159 330
1 280

6 052
1 280 523
3 192 406

6 052
1 572 579
3 471 921

242
150
392

635
2 656
3 291

89 110
26 683
66 105
398 108
580 006

97 223
25 746
70 373
331 138
524 480

23

49 710
846 708
1 476 816
4 669 222

9
8
27

Not

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET K APITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

31.12.2003

182

249

182

249

172 100

172 100

112 205
1 135 008

375 319
1 159 330

548 817
5 990
1 974 120
1 974 302

517 767
5 990
2 230 506
2 230 755

23 777

19 929

116 686
140 463

30 150
50 079

169 721
338 484
1 035 976
4 507 897

10 054
478 631
629 148
2 603 450

109 888
70 253
230 220
2 460 975

1 014 000
113 494
3 992
1 131 486

1 013 000
19 031
2 687
1 034 718

1 014 000
113 494

1 013 000
19 031

1 127 494

1 032 031

79 893
1 372 503
– 745 270
92 585
– 37 272
762 439
1 893 925

78 225
1 349 007
– 709 167
140 264
– 50 685
807 644
1 842 362

79 893
1 372 503
– 745 270

78 225
1 349 007
– 709 167

707 126
1 834 620

718 065
1 750 096

1 072

696

1 072

696

12
766 134
916

1 271
708 390
118

19
20
21
26

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

Stiftelsen
31.12.2004

26

22

11
12
13
27
27

Minoritetsintresse

4 294

1 773

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Summa avsättningar

877 339
5 359
2 349
885 047

807 027
4 814
2 829
814 670

Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder

717 835
717 835

690 632
690 632

146 313

91 201

916
96 527
924 365
1 168 121

118
82 030
985 111
1 158 460

696
767 758

404
710 183

4 669 222

4 507 897

2 603 450

2 460 975

385 395
809 151

387 969
736 869

Inga
793 277

Inga
721 918

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

24
25
28

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

29
30

77

Kassaﬂödesanalys

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen
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
Minskning av varulager och pågående arbeten
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar
Minskning / ökning av kortfristiga placeringar
Minskning / ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Stiftelsen
2004
212 577

2003
265 364

2 648
– 1 000

13 311
– 1 000

– 2 373
0

– 129 324

– 156 028

354 112

257 441

84 901

121 647

2 900
– 55 526
120 011
9 661
431 158

219
10 922
459 565
36 840
764 987

– 90 385
99 834
57 575
151 925

– 24 391
362 496
116 292
576 044

– 138
– 64 827
– 29 962
– 104 798
0
0
0

– 7 329
– 179 610
0
– 107 741
2 875
– 10 908
– 3 307

67

15

263 114

– 226 411

263 114

– 233 115

24 322
1 808
89 519

– 196 400
8 306
– 720 525

24 322
– 31 050
256 453

– 196 401
– 122 635
– 552 136

27 203
27 203

62 392
62 392

0

0

Årets kassaflöde

547 880

106 854

408 378

23 908

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

338 484
886 364

231 630
338 484

70 253
478 631

46 345
70 253

Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill
Investeringar i byggnader och mark
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i pågående arbeten
Ökning av investering i kapitalandel intresseföretag
Ökning/minskning av investeringar i
obligationer och räntebärande placeringar
Ökning / minskning av investeringar i aktier och
obligationer / konvertibler
Minskning / ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

78

2004

2003

175 257
178 798

217 104
42 710

57
0

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 3 Medelantalet anställda och ledningsfunktion (forts)

Koncernen

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Koncernen

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna råd och uttalanden, utom för
redovisning av immateriella tillgångar och byte av redovisningsprincip där redovisningsrådets rekommendation RR 15 respektive RR 5 tillämpats. Från och med
2002 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr 9 i dotterbolagen,
avseende redovisning av inkomstskatter.
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.

2004

2003

Totalt

Andel kvinnor

Totalt

Andel kvinnor

Styrelsen

72

26 %

41

20 %

Ledningen

43

23 %

39

21 %

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2004

2003

Löner och
Sociala
andra ersättn. kostnader

Löner och
Sociala
andra ersättn. kostnader

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
(varav pensionskostnader)

2 158

1 251
(594)

2 021

1 087
(488)

30 304

15 525
(4 455)

33 300

18 623
(6 520)

726 458

373 844
(137 415)

715 443

371 055
(135 450)

62 169

32 966
(12 690)

69 087

32 393
(10 599)

Chalmersfastigheter AB
(varav pensionskostnader)

8 072

4 570
(1 702)

8 552

4 607
(1 559)

Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När det gäller
pågående ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och
därmed har även avskrivningsperioden påbörjats. Koncernen har enligt god redovisningssed valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande kostnader.
Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer löpande att
kostnadsföras.

AB Chalmersinvest
(varav pensionskostnader)

1 313

722
(221)

1 160

626
(202)

2 588

1 338
(382)

2 700

1 413
(382)

IT-universitet i Göteborg AB

0

0

0

0

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Chalmers
har följt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har uppdelats i uppskjuten skatt under långfristiga skulder, respektive eget kapital under bundna reserver.

Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

833 062

430 216
(157 459)

832 263

429 804
(155 200)

Styrelsen
och VD

Övriga
anställda

Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning av
matchningsprincipen. Chalmers har valt att utgå från kostnaderna vid användning
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, förutom varulager och pågående arbete, har värderats
till anskaffningsvärde. Varulager och pågående arbete värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har upptagits till belopp varmed
de beräknas inﬂyta.

Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett
till ett värde om 339 respektive 38 mkr.

SSPA Sweden AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers tekniska högskola AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers Lindholmen
högskola AB
(varav pensionskostnader)

Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav pensionskostnader)

Löner och andra ersättningar fördelad
mellan styrelseledamöter och anställda:

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola AB

1 739

355

1 666

29 153

1 066

32 234

Chalmers tekniska högskola AB

1 767

724 691

1 651

713 792

Chalmers Lindholmen högskola AB

1 071

61 098

1 000

68 087

980

7 092

953

7 599

1 138

176

1 028

132

Chalmers Advanced
Management Programs AB

679

1 909

672

2 028

IT-universitet i Göteborg AB

—

—

—

—

7 206

825 858

6 725

825 538

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.

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest

Koncernen totalt

Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 11 435 (7 073) tkr.

2003

420

SSPA Sweden AB

Koncernen

Övriga
anställda

1 151

Stiftelsen

Not 2 Övriga intäkter

2004

Styrelsen
och VD

Stiftelsen

Sjukfrånvaron redovisas endast för Chalmers tekniska högskola AB, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2003 erhållit gåvor och bidrag för
att delﬁnansiera projektet ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt för att främja
den vetenskapliga forskningen vid Chalmers.

Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med
summa arbetade timmar totalt 2004:

Not 3 Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2004
Antal
anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen

Varav
kvinnor

2003
Antal
anställda

Varav
kvinnor

Kvinnor %

Män %

Totalt %

19–29

2,27 (2,08)

0,62 (0,49)

1,10 (0,96)

30–49

4,22 (5,06)

0,86 (0,99)

1,97 (2,35)

50–

5,86 (6,26)

2,47 (2,79)

3,59 (3,94)

Totalt

4,31 (4,79)

1,26 (1,37)

2,24 (2,48)

4

50 %

4

50 %

72

14 %

80

21 %

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar dividerat med
summa arbetade timmar totalt 2004

2 223

33 %

2 274

33 %

Åldersfördelning

Kvinnor %

Män %

Totalt %

179

27 %

191

30 %

19–29

1,27 (0,91)

0,33 (0,23)

0,61 (0,43)

18

33 %

19

33 %

30–49

3,36 (3,79)

0,47 (0,64)

1,42 (1,69)

3

33 %

4

12 %

50–

4,50 (4,76)

2,08 (2,31)

2,88 (3,12)

Totalt

3,28 (3,47)

0,89 (1,00)

1,66 (1,80)

Chalmers Advanced
Management Programs AB

13

46 %

6

IT-universitetet i Göteborg AB

—

—

—

—

2 512

32 %

2 578

32 %

Koncernen totalt

Åldersfördelning

50 %

79

Not 5 Övriga externa kostnader
Koncernen

Stiftelsen

Not 8 Förändring av ej realiserade värden /avsättning till
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 att inte kunna dela ut
orealiserade vinstmedel från Stiftelsen.

2004

2003

2004

2003

Revisionsuppdrag

1 549

1 291

256

275

Andra uppdrag

1 037

634

147

50

Stiftelsen har under året aktiverat orealiserade övervärden enligt följande:

346

287

71

29

Marknadsvärde

Ernst & Young AB

2004

2003

2 603 449

2 460 843

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

Bokfört värde

Övriga revisorer
Andra uppdrag

73

Stiftelsen
Räntekostnader

2004

2003

13 812

13 282

0

3 750

860

494

Fundraising
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa

474

600

839

15 272

18 364

0

465

I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får
förbrukas, sker en årlig avsättning till kapitalkontot, som mätt efter konsumentprisindex, åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital.
I balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital redovisade
kontot Uppindexerat stiftelsekapital. Under året har konsumentprisindex ökat
med 0,3 % (1,3).

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:
%

19 031

Not 9 Avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets reala värde

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.

Immateriella tillgångar

113 494

Stiftelsens orealiserade värden har sålunda ökat med 94 mkr under året och
uppgår vid årsskiftet till 113 mkr.

Not 6 Avskrivningar av anläggningstillgångar

Anläggningstillgång

– 2 489 955 – 2 441 812

Orealiserat värde

År

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Av de ﬁnansiella kostnaderna utgör 42,8 (40,7) mkr räntedelen av årets pensionskostnader.

Not 11 Avsättning till/upplösning av gåvomedelsfond
Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och
vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i samband
med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen skall använda medlen till ett i gåvohandlingen speciﬁcerat ändamål. Stiftelsens gåvomedel har förändrats enligt
följande:

33,3

3

Dyrbar vetenskaplig utrustning

10

10

Laboratorieutrustning

20

5

Gåvomedel ingående balans

Datorutrustning

33,3

3

Kontorsutrustning

33,3

3

20

5

Möbler och inredning

10-20

5-10

Avräkning med utdelningsfond

– 3 245

– 7 474

Övrigt

10-20

5-10

Gåvomedelsfond utgående balans

79 893

78 225

Nätverk

10

10

Byggnadsinventarier

10

10

2,7-6,6

15-37

1,5-5

20-67

5

20

20

5

Transportmedel

Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

2004

Immateriella tillgångar

2 489

372

137 996

153 638

3 538

3 548

Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/markanläggningar
Summa

19 756

16 694
174 252

Avräkning med Anknutna stiftelser

1 718

0

Avräkning med Chalmers tekniska högskola AB

– 445

0

Avsättning till/upplösning av gåvomedelsfonden

3 640

– 2 240

Not 12 Avsättning till fri vinstregleringsfond

2003

163 779

2003
87 938

Upplösningen tas från 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.

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Koncernen

2004
78 225

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

Stiftelsen

449 191

0

– 19 031

– 1 000

– 1 000

67

73

Lämnat aktieägartillskott

73

Fri vinstregleringsfond utgående balans

2003

8 247

14 761

Stiftelsen har nettorealiserat
kapitalvinster/förluster enligt följande:
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Nettorealiserade kapitalvinster/förluster

80

88 340

84 484

– 42 702

– 314 862

45 638

– 230 378

– 261 111

Avräkning bunden vinstregleringsfond
67

2004

24 497
0

Summa

Kostnader för anläggningstillgångar
som är engagemang

2003
1 180 956

Förändring av orealiserade undervärden

Utrustning

Not 7 Övriga rörelsekostnader/Realiserade
kapitalvinster och kapitalförluster

2004
1 349 007

1 372 503 1 349 007

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 den fria vinstregleringsfonden dras också orealiserade undervärden
(ej aktuellt för tillfället) samt lämnade aktieägartillskott.

Not 13 Avsättning till utdelningsfonden

Ingående avskrivningar

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

Årets avskrivningar

Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt följande:

Anskaffningsvärden

Ingående balans

– 1 101 747 – 1 007 040
– 137 996

– 152 509

210 482

57 802

1 649

—

Försäljningar/utrangeringar
Övertagande Lindholmen
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 027 612 – 1 101 747

Utgående planenligt restvärde

521 553

583 216

546

Stiftelsen

2004

2003

Ingående balans

603

– 709 167

– 640 135

Årets investering

0

57

603

603
– 281

79 522

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Avräkning till utdelningsfond

89 975

Överfört från gåvomedelsfond

3 245

7 474

Årets utdelning

– 129 324

– 156 028

Ingående balans

– 354

Utdelningsfond utgående balans

– 745 270

– 709 167

Årets avskrivning

– 67

– 73

– 421

– 354

182

249

Avskrivningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 14 Immateriella tillgångar
Koncernen

2004

2003

Ingående anskaffningsvärde

8 902

1 573

Årets investering

2 626

7 329

0

0

11 528

8 902

– 372

0

– 2 489

– 372

0

0

Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 2 860

– 372

8 667

8 530

2004

2003

1 284 902

1 051 833

Not 15 Byggnader och mark
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

0

179 610

Avyttringar

– 4 254

0

Omklassiﬁcering

83 776

53 459

1 364 424

1 284 902

– 62 035

– 45 341

429

0

Årets avskrivningar

– 19 756

– 16 694

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 81 362

– 62 035

Utgående planenligt restvärde

1 283 062

1 222 868

Skattemässigt restvärde

1 212 738

1 169 399

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avyttringar

Not 18 Pågående arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

2004

2003

34 880

23 972

71 975

64 367

– 83 776

– 53 459

23 079

34 880

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde
145 100

Omklassiﬁcering
Utgående pågående nyanläggning

Not 19 Aktier i dotterbolag
Dotterbolag

Kapital
andel

Chalmers tekniska högskola AB

100 %

100 %

150 000

SSPA Sweden AB

100 %

100 %

160 000

Summa
Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer

Säte

Chalmers tekniska högskola AB

556479-5598

Göteborg

SSPA Sweden AB

556224-1918

Göteborg

Not 20 Obligationer och räntebärande placeringar
Koncernen

2004

2003

Ingående anskaffningsvärde

398 916

172 505

Årets investering/försäljning

– 264 922

226 411

133 994

398 916

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

375 319

142 204

Årets investering/försäljning

– 263 114

233 115

112 205

375 319

2004

2003

Ingående anskaffningsvärde

72 887

72 887

Årets anskaffningar

29 962

0

3 933

0

– 4 638

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

102 144

72 887

Ingående avskrivningar

– 23 039

– 19 491

2004

2003

Årets avskrivningar

– 3 538

-3 548

Ingående anskaffningsvärde

1 159 330

962 930

Övertagande Lindholmen

– 1 649

0

Årets investering/försäljning

– 24 322

196 400

1 603

0

– 26 623

– 23 039

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 135 008

1 159 330

75 521

49 848

2004

2003

1 684 963

1 640 694

111 780

Övertagande Lindholmen
Utrangeringar/försäljningar

27 000
172 100

Stiftelsen

Not 16 Investering i lokalanpassning
Investering i lokalanpassning

Utgående planenligt restvärde

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Speciﬁkation över Stiftelsekoncernens samlade innehav
kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 21 Aktier och konvertibler

Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Stiftelsen

Speciﬁkation över Stiftelsekoncernens samlade innehav
kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 17 Utrustning och inventarier
Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Utrustning och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljningar/utrangeringar

Koncernen

2003

2003

Orealiserade övervärden

113 494

19 031

107 798

Fordran på ﬁnansiär

207 904

182 621

Förutbetalda hyreskostnader

– 243 645

– 63 529

Övertagande Lindholmen

– 3 933

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 549 165

1 684 963

Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

44 310

69 467

0

10 988

32 400

49 031

398 108

331 138
81

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stiftelsen
Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

113 494

19 031

Koncernen

3 192

10 988

Skuld till ﬁnansiär

0

131

116 686

30 150

2004

2003

694 809

736 138

Semesterlöneskuld

93 840

81 415

Förutbetalda hyresintäkter

21 324

15 797

Sociala avgifter

23 026

27 628

Not 23 Kortfristiga placeringar

Övriga poster

91 366

124 133

Stiftelsen har placerat 10 mkr (110) i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år. Speciﬁkation över Stiftelsekoncernens
samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Summa

924 365

985 111

Not 24 Skuld till dotterbolag
Skuld Chalmers tekniska högskola AB
Skuld Chalmersfastigheter AB
Skuld Emils Kårhus AB
Summa

2004

2003

764 112

706 368

788

788

1 234

1 234

766 134

708 390

Stiftelsen

2004

2003

Semesterlöneskuld

333

319

Sociala avgifter

103

85

Upplupna förvaltarkostnader

260

0

Summa

696

404

Not 29 Ställda panter
Koncernen
Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i Medeikonos AB,
LightUp Technologies AB och Cellectricon AB
fullgörande av aktieägaravtal

Not 25 Beviljade ej utbetalda bidrag
Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB

2004

2003

798

0

Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten

118

118

Summa

916

118

Pantsättning av aktier i
LightUp Technologies AB, Cellectricon AB,
Ctakt AB, MicVac AB och Eutech Medical AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Summa

Not 26 Fodringar hos koncernföretag
Korta fordringar
Räntefordan Chalmersfastigheter AB
Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristit fordran Anknutna stiftelser
Kortfristig fordran
Chalmers tekniska högskola AB
Summa
Finansiella fordringar
Lån till Chalmersfastigheter AB

2004

2003

21 165

17 440

24

33

132

0

2 456

2 456

23 777

19 929

2004

2003

480 493

447 948

2004

2003

380 000

380 000

5 395

0

0

7 969

385 395

387 969

2004

2003

Not 30 Ansvarsförbindelser
Koncernen
Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB

100

653

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

218

279

Försäkringsbolaget FPG

15 556

14 020

Summa

15 874

14 952

Stiftelsen

Lån till SSPA Sweden AB

2 410

2 842

Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB

3 638

4 531

Lån till Emils Kårhus AB

65 914

66 976

Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB

15 687

19 586

548 817

517 767

867

0

Summa

Borgensåtagande gentemot
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti avseende;
utfästelse om pension i SSPA Sweden AB

Not 27 Del av eget kapital
Koncernen
Ingående balans

Bundna
reserver
2 687

Omföring årets resultat
Inkråm i dotterbolag
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Andel i resultat i intressebolag

Balanserat
resultat

Årets
resultat

140 264

– 50 685

– 50 685

50 685

773 086

697 801

Summa

793 277

721 917

Totalsumma

809 151

736 869

4 311
1 123

– 1 123

182

– 182

3 992

92 585

Årets resultat
Utgående balans

Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande

– 37 272
– 37 272

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2004.
Göteborg 24 februari 2005
Kurt Eliasson
Ordförande

Lennart Jeansson
Vice ordförande

Leif Blomqvist

Ingrid Elam

Linnéa Hult

Lars Idermark

Ann-Soﬁe Hermansson
Anna Kadefors

Anna Nilsson-Ehle

Jan-Eric Sundgren

Cecilia Wigström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2005
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor
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Arne Månberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Org.nr 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2004.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
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 felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 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 och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens och
koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Göteborg den 24 februari 2005
Ernst & Young AB

Riksrevisionen

Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Resultat senaste 10 åren
Chalmers i siffror, inklusive Chalmers Lindholmen högskola
94/95

1 045
4 929
4 125
933
20

95/961

1 045
4 836
4 241
774
48

1997

1 075
5 129
4 428
859
67

1998

1 105
5 007
4 318
829
124

1999

1 155
4953
4 288
878
83

2000

1 185
4 963
4 350
799
132

2001

1225
5370
4560
799
119

2002

1220
5845
4859
755
138

2003

1165
5983
5115
906
175

2004

Utbildning

1165
6013
5225
900
279

Civilingenjörs- och
arkitektutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Internationella masterprogramexamina

715
1 410
1 203
301

825
1 492
1 358
347

705
1 620
1 433
280

705
1 659
1 425
329

720
1 775
1 565
408

840
1 875
1 618
415

885
2070
1799
463

895
1858
1671
522

895
1732
1488
464

695
1527
1338
383

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

407
318

582
459

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

1118
982

1067
900

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

947
165
188
81
107

993
192
212
79
133

1 044
218
244
115
129

1 054
231
209
98
111

1 019
265
237
104
133

1 024
226
243
94
149

1028
187
255
115
140

1056
234
302
130
172

1127
221
304
142
162

1062
157
337
179
158

Forskarutbildning
Forskarstuderande 2
varav nyantagna
Forskarexamina, varav
doktorsexamina
licentiatexamina

1 284
772
2 056

1 293
791
2 084

1 452
796
2 248

1 484
839
2 323

1 617
865
2 482

1 587
903
2 490

1577
868
2445

1627
851
2478

1626
819
2445

1578
777
2355

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 3
Teknisk och administrativ 3
Totalt

Ekonomi
561
876
529
1 437
563

524
895
544
1 419
554

570
1 079
745
1 649
636

551
1 156
811
1 707
666

603
1 249
902
1 852
713

632
1 269
919
1 901
724

637
1346
983
1983
736

671
1401
1029
2072
753

730
1377
983
2107
756

723
1435
1030
2158
772

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

31

–9

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

– 35

– 45

Resultat efter ﬁnansiella poster

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

55
16
20
7
2

54
16
22
6
2

1

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

2

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

3

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

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