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RESULTAT SENASTE 10 ÅREN
95/961

1045
4836
4241
774
48

1997

1075
5129
4428
859
67

1998

1105
5007
4318
829
124

1999

1155
4953
4288
878
83

2000

1185
4963
4350
799
132

2001

1225
5370
4560
799
119

2002

1220
5845
4859
755
138

2003

1165
5983
5115
906
175

2004

1165
6013
5225
900
279

2005

UTBILDNING

1210
6034
5262
1021
290

Civilingenjörs- och
arkitektutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Internationella masterprogramexamina

825
1492
1358
347

705
1620
1433
280

705
1659
1425
329

720
1775
1565
408

840
1875
1618
415

885
2070
1799
463

895
1858
1671
522

895
1732
1488
464

695
1527
1338
383

600
1435
1210
316

Högskoleingenjörs- och
sjöfartsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

582
459

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

1118
982

1067
900

1171
983

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

993
192
212
79
133

1044
218
244
115
129

1054
231
209
98
111

1019
265
237
104
133

1024
226
243
94
149

1028
187
255
115
140

1056
234
302
130
172

1127
221
304
142
162

1062
157
337
179
158

1015
178
341
161
180

Forskarutbildning
Forskarstuderande 2
varav nyantagna
Forskarexamina, varav
doktorsexamina
licentiatexamina

1293
791
2084

1452
796
2248

1484
839
2323

1617
865
2482

1587
903
2490

1577
868
2445

1627
851
2478

1626
819
2445

1578
777
2355

1500
745
2245

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 3
Teknisk och administrativ 3
Totalt

524
895
544
1419
554

570
1079
745
1649
636

551
1156
811
1707
666

603
1249
902
1852
713

632
1269
919
1901
724

637
1346
983
1983
736

671
1401
1029
2072
753

730
1377
983
2107
756

723
1435
1030
2158
772

741
1372
962
2113
750

Ekonomi
Intäkter (mkr)
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

–9

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

– 35

– 45

–10

Resultat efter finansiella poster

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

55
16
21
6
2

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

1 Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader pga byte till kalenderår.
Här redovisas de första 12 månaderna.
2 1999–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
3 En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen
teknisk/administrativ personal ökade med 57 heltidstjänster år 2000.
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4
6
7
8
10
15
19
20
21
22
28
34
36
38
39
40
42
47

Reflexioner kring 2005
Studentkårens syn
Fokus på resultat
Utbildning i förnyelse
Grundutbildningen
Forskarutbildningen
Kvalitetsarbete
Pedagogisk utveckling
Fortbildning
Forskning i framkant
Tema: Mikro-/Nanoteknologi
Innovationskraft
Samverkan med näringslivet
Chalmers i media
Chalmers campus
Internationellt perspektiv
Människor med kompetens
Ledning och organisation

CHALMERS
2005
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
81
95

Våra institutioner
Arkitektur
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Kemi- och bioteknik
Matematiska vetenskaper
Material- och tillverkningsteknik
Mikroteknologi och nanovetenskap
Produkt- och produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk fysik
Tillämpad mekanik
Göteborgs Miljövetenskapliga centrum
IT-universitetet
Onsala rymdobservatorium
Chalmers bibliotek
Chalmers styrelse
Årsredovisning – Chalmers tekniska högskola AB
Årsredovisning – Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Resultat senaste 10 åren – Chalmers i siffror
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REFLEXIONER
KRING 2005

Å

ret inleddes på
ett omtumlande
och chockartat
sätt, dels genom
de ofattbara följderna av Tsunamikatastrofen i
Sydostasien i slutet av 2004, dels
genom orkanen Gudrun, som inte bara
fällde en oerhört stor mängd skog i södra
Sverige utan också tog många människoliv. Under året har vi dessutom sett flera
andra naturkatastrofer äga rum, orkanen
Katrina som ödelade New Orleans och
den svåra jordbävningen i Pakistan. I första
hand går våra tankar till alla dem som drabbats genom förlust av anhöriga, vänner,
hus och hem. För mig är det uppenbart
genom tydliga vetenskapliga resultat, bl a
från forskare på Chalmers, att några av de
mycket turbulenta väderrelaterade katastrofer vi sett under de senaste åren kan
relateras till växthuseffekten. Därför måste
vi alla ställa oss frågor om vad vi som individer och som del i en organisation, som
t ex Chalmers, kan göra för att bidra till en
positiv utveckling. Chalmers tydliga målsättning, att vi genom vår forskning och
utbildning ska bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling, är därför enligt mitt och styrelsens förmenande helt rätt och ett litet men
synnerligen viktigt bidrag till just en positiv
samhällsutveckling.

NY ORGANISATION FÖR FRAMTIDEN

Året på Chalmers har karakteriserats av
arbetet med den nya organisation som
började gälla 1 januari 2005. Organisato-
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riskt har sektionsnivån tagits bort och
ersatts med 16 nya institutioner. Dotterbolaget Chalmers Lindholmen har fusionerats med moderbolaget och högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningarna
administreras och samordnas i fortsättningen med civilingenjörsprogrammen. Hela
processen runt omorganisationen har skett
under mottot ”Ett Chalmers – två campus”.
Ledning och planering av grundutbildningen har i den nya organisationen separerats från de gamla sektionerna och fått
en särskild beställarorganisation som leds
av vicerektor för grundutbildningen. Samtidigt har vi infört det s k Bologna-systemet
och särskild tonvikt har lagts på att utveckla
konkurrenskraftiga och forskningsbaserade,
engelskspråkiga masterprogram. Forskarutbildningen har också omorganiserats i
forskarskolor med minst en forskarskola
per institution. Kopplingen mellan masterprogram och forskarskola ska bl a borga
för fortsatt god rekrytering av doktorander
till institutionernas forskargrupper.
Denna genomgripande organisationsförändring har förstås inneburit att många
av våra administrativa rutiner fått ses över.
Under första halvåret bedrevs ett idogt och
målinriktat arbete för att få allt att fungera.
En viktig del i förändringsarbetet har varit
att utveckla ledarskapet på alla nivåer.
Chalmers ledning, prefekter, administrativa
chefer samt ansvariga för grundutbildningen har därför ägnat mycket tid åt ledarskapsfrågor och ett antal olika utbildningsinsatser har genomförts. Jag känner mig
mycket tillfreds med den pågående utvecklingen i detta avseende. Det är förstås
ännu för tidigt att dra slutsatser om omorganisationen i alla avseenden lyckats

enligt våra målsättningar. Jag kan dock
konstatera att det finns flera tydliga indikationer som går i rätt riktning, bl a vår ekonomi.
FÄRRE SÖKANDE, FÄRRE KVINNOR

Antagningen till våra grundutbildningsprogram i antal personer räknat var högre
jämfört med tidigare år, men söktryck och
antagningspoäng sjönk. Inför höstterminens start fylldes inte alla platser på några
få av våra program. Jämfört med många
andra högskolor står vi oss dock fortfarande mycket bra. Det är också oroande
att andelen kvinnor på Chalmers civilingenjörsprogram har minskat successivt sedan
1999, då andelen kvinnor nådde en topp
med 32 %. År 2005 fanns endast 23 %
kvinnor bland de nyantagna. Särskilt få är
kvinnorna på Automation och mekatronik,
Datateknik, Elektroteknik och Informationsteknik medan andelen på Arkitektur och
Bioteknik är drygt 60 %. Både det minskade intresset för teknikutbildningar och den
sjunkande andelen kvinnor är förstås
mycket bekymmersamt och det är uppenbart att Chalmers de kommande åren
måste intensifiera ansträngningarna för att
öka attraktiviteten. En ökad och tydligare
samverkan med bl a näringslivet tror jag är
en förutsättning för detta. Dessutom är
anpassningen till en internationell utbildningsstruktur som Chalmers påbörjat en
viktig del i att upprätthålla en hög attraktivitet och förstås en hög kvalitet.
CAMPUS I UTVECKLING

Inom ramen för mottot ”Ett Chalmers – två
campus” har många under året varit engagerade i den kommande utvecklingen av
Campus Lindholmen. Chalmers styrelse
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Jan-Eric Sundgren
Rektor

har under året beslutat om en utvecklingsplan för Lindholmen. Genom att ta vara på
den dynamiska företagsutveckling som
sker i Göteborg och då speciellt på Norra
älvstranden ska Chalmers bygga vidare på
att skapa en stark forskning och utbildning
på Lindholmen inom strategiskt valda
områden. Verksamheten där ska karakteriseras av stark samverkan med näringslivet
i nya former. Forskningen och forskarutbildningen ska byggas upp inom några
behovsstyrda områden, sjöfart och marin
teknik, tillämpningsnära IT, logistik, fordonssäkerhet och vissa delar av designområdet. Den tillämpningsnära IT-forskningen inriktas framförallt inom IT-universitetets ramar mot fordonstillämpningar och
till områdena säkerhet och visualisering.
På utbildningssidan ska verksamheten
spänna från basåret, via högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningar till masteroch forskarutbildningar.
En viktig del i att upprätthålla en attraktiv miljö för våra studenter är självklart
bostadssituationen. Tack vare ett ökat
utbud har inte bristen på studentbostäder
varit fullt så illa som tidigare år. Under året
har dessutom Chalmers beslutat bygga
ytterligare cirka 500 studentbostäder lokaliserade till vårt campus i Johanneberg.
Projektet leds av Chalmersfastigheter och
bostäderna kommer att administreras av
Stiftelsen Chalmers Studentbostäder. I
augusti 2006 ska bostäderna stå färdiga.
Chalmers får därmed ett riktigt campus i
internationell bemärkelse.
STARK FORSKNING …

Forskning och forskarutbildning är betydande delar i Chalmers verksamhet.

Ekonomiskt svarar de för cirka två tredjedelar av Chalmers omsättning. Många
goda forskningsresultat har uppmärksammats under året, t ex professor Per
Delsings arbete med kvantdatorer. Hans
forskargrupp ligger i den absoluta frontlinjen inom detta spännande område, vilket
uppmärksammats av Vetenskapsrådet som
vid årets utdelning av forskningsanslag
gav det största anslaget till Pers forskning.
… TROTS EKONOMISK KNAPPHET

Finansieringen av forskningen är dock en
ständig källa till oro som har blivit än mer
påtaglig under året. Överallt vittnas om
forskare som ägnar en alltför stor del av sin
tid till att skriva ansökningar för att finansiera forskning med ett utfall på inlämnade
ansökningar som understiger 10 %. Exceptionell har situationen blivit genom att nästan alla av våra inhemska finansiärer har
beslutat, att till följd av den forskningspolitiska propositionen utlysa olika typer av
anslag till s k excellenta centra. Aldrig tidigare har så många av våra forskare, och
för den delen också högskoleledningen,
ägnat så mycket tid åt att skriva ansökningar och att diskutera dessa med finansiärerna. Det är för mig uppenbart att detta inte
kan fortgå om vi ska fortsätta konkurrera
internationellt. Forskarna måste få mer tid
att just forska och vi måste kunna skapa en
mer långsiktig stabil finansiering. Ska
Sverige fortsätta att vara en framstående
kunskapsnation med framgångsrik forskning så är det min åsikt att universitetens
basresurser måste återställas till en rimligare nivå än den som existerar idag. De i
forskningspropositionen föreslagna ökningarna är dels för små (för Chalmers del

cirka 4 % över perioden 2005–2008), dels
kommer de för sent (i princip först 2008).
Den samlade bilden är tydlig. Det är
högskolorna själva som måste lösa problemen genom ett antal olika åtgärder.
Som jag påpekade i årsredovisningen
redan förra året så måste detta ske genom
minskade kostnader, genom en ytterligare
slimmad organisation med avveckling av
verksamheter samt genom ökade intäkter
från nya finansiärer utanför landet och i
industrin. Ett strålande exempel på det
senare är den satsning som Sveriges
redare gör tillsammans med Chalmers och
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inom ramen för centrumbildningen
Lighthouse. En ny långsiktig finansiering
från redarföreningen på 10 mkr per år i 10
år bidrar kraftigt till att stärka både forskning och utbildning inom områdena sjöfart
och marin teknik, till gagn för näringens
långsiktiga kunskaps- och kompetensförsörjning.
TACK FÖR ÅRETS INSATSER!

Stora förändringar medför alltid oro i en
organisation och många har under 2005
fått slita hårt för att få allt nytt att fungera
på ett bra sätt, detta gäller såväl anställda
som studenter. Chalmers utveckling nu
och framgent är avhängig av alla enskilda
medarbetares och studenters engagemang
och jag vill rikta ett stort tack för det gångna årets insatser. Nu ser vi fram emot ett
nytt spännande år, där vi förhoppningsvis
kan koncentrera våra insatser på att fortsätta utveckla vår utbildning, vår forskning
och vår samverkan med samhället i stort.
Jan-Eric Sundgren, Rektor
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STUDENTKÅRENS SYN

D

e senaste åren har
Chalmers genomgått stora förändringar och verksamhetsåret 2005 har
inte varit något
undantag. Om 2004
handlade om hur
den nya organisationen skulle se ut och fungera så var
2005 året då Chalmers bestämde sig för
att satsa på Campus Lindholmen. Därtill
har högskolan under året tagit fram ett
stort antal masterprogram som nästa fas i
Bologna-anpassningen. Året har fört med
sig en spännande och mycket positiv
utveckling, men den nya organisationen behöver trimmas in och tyvärr har året kantats
av stora problem i studieadministrationen.
UTBILDNING

Chalmers har lett utvecklingen i Bolognaanpassningen av den högre utbildningen i
Sverige, något vi ser som mycket positivt.
Först ut gör en del misstag och det är viktigt att högskolan följer upp anpassningen
kontinuerligt.
Under hösten har studentkåren och högskolan gjort gemensam sak av en nationell
kampanj för en förlängning av civilingenjörsexamen till 200 poäng. En förlängning
och anpassning till övriga Europa är absolut nödvändig för att våra studenter ska bli
internationellt erkända på arbetsmarknaden och antagna till internationella forskarstudier.
Samtidigt har ett omfattande arbete
gjorts för att ta fram nya masterprogram.
Chalmers har nu möjligheten att profilera
sig inom områden där spetsforskning
bedrivs och verkligen utmana nationellt

såväl som internationellt. Masterprogrammen avspeglar Chalmers strategiska satsningar och kommer att bli helt avgörande
för högskolans framtid. Chalmers måste
sträva efter en excellent grundutbildning och
masterprogram av hög kvalitet för att lyckas
i den hårdnande globala konkurrensen.
CAMPUS LINDHOLMEN

Chalmers har under hösten beslutat att
fortsätta satsa på Campus Lindholmen. Ett
riktigt beslut i studentkårens ögon men ett
beslut som för med sig ett stort åtagande
och mycket arbete för Chalmers. På
Campus Lindholmen har högskolan goda
förutsättningar att utveckla en nära samverkan med näringslivet.
Högskoleingenjörsutbildningarna går
alla mot ett tydligare arbetsintegrerat lärande. Studentkårens förhoppning är att
arbetsintegrerat lärande, i alla dess former,
på sikt ska bli ett tydligt inslag i samtliga
utbildningar. Ett hårt arbete återstår för att
beslutet om Lindholmens framtid ska ge
ett positivt resultat.
Under hösten har ett programarbete
genomförts för att ge förslag på lokaler där
gränsöverskridande möten mellan studenter, anställda och näringsliv kan äga rum.
Lokalerna ska innehålla en rad viktiga servicefunktioner, såsom restaurang och bokhandel. Studenternas miljö har länge varit
eftersatt och studentkåren ser mycket
positivt på att utvecklingen nu tar fart.
STUDIEADMINISTRATIONEN

Studenterna är helt beroende av information och funktionalitet på den webbaserade studieportalen för att kunna planera och
följa upp sin utbildning. Studieportalen har
haft stora problem under året. Konsekven-

sen har blivit att många studenter inte fått
nödvändig information för studierna och
inte kunnat anmäla sig till tentamina.
Tentamensdatum har anslagits mycket
sent vilket bidragit till en ohållbar planeringssituation. En stor andel studenter har
drabbats av mycket sen inrapportering av
tentamensresultat, något som lärarna bär
del av ansvaret för. Studenterna riskerar att
bli utan studiemedel och finansiering av
mat och husrum. Därtill kan högskolan
drabbas av ekonomiska förluster när förseningen drar över ett årsskifte. Högskolan
är medveten om de problem som finns och
studentkåren räknar med en maximal
ansträngning för att komma tillrätta med
desamma under inledningen av 2006.
JÄMSTÄLLDHET

Studentkåren fortsätter att peka på brister
i jämställdheten på Chalmers. Högskolan
har under året tillsatt en jämställdhetskoordinator och genomfört en jämställdhetsenkät bland de anställda. Två mycket
stora steg i rätt riktning, men enkäten lyfte
upp ett stort problem till ytan. Det mest
nedslående med enkätresultaten är doktorandernas situation och det faktum att en
stor andel av alla kränkningar på grund av
kön sker under seminarier och möten. Det
kan inte nog poängteras att doktorandernas situation är mycket utsatt och att
denna grupp särskilt behöver beaktas i
jämställdhetsarbetet. Mycket arbete kvarstår för att uppnå ett, i detta avseende,
acceptabelt arbetsklimat på Chalmers.
Ledning och anställda måste fortsätta att
trappa upp sitt engagemang för att komma
tillrätta med problemen.

Kårstyrelsen, fr v: Erik Lundesjö, Anna Peterson, Johan Lodin,
Linda Ivarsson och Nicholas Tengelin (ordförande).
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FOKUS PÅ RESULTAT
halmers
resultat
efter finansiella poster uppgick till –10
(–45) mkr, uppgifter
inom parentes avser år 2004. I resultatet ingår avskrivningskostnader
om 12 (19) mkr som
täcks av det aktieägartillskott som erhållits
till följd av ändrade redovisningsprinciper.
I resultatet ingår vidare kostnader för
omstruktureringar i verksamheten med
28 (45) mkr. Det operativa resultatet, dvs
resultatet exklusive omstruktureringskostnader samt avskrivningar som täcks av
aktieägartillskottet, uppgick därmed till
30 mkr. Motsvarande resultat år 2004 var
23 mkr. Förlustriskreservationer om 14 (15)
mkr som avser pågående projekt ingår i
resultatet. Kostnader för pensioneringar
beslutade av Trygghetsstiftelsen belastade
resultatet med 9 (0) mkr. Finansnettot uppgick till –14 (–29) mkr. I finansnettot ingår
en aktieutdelning från Chalmersfastigheter
AB om 10 mkr. Enligt god redovisningssed
redovisas en del av pensionskostnaden
som en finansiell kostnad. För år 2005 uppgick denna till 38 (43) mkr.

C
INTÄKTER

Intäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 113 (2 158) mkr, vilket är en
minskning med 45 mkr (–2,1 %). Intäkter
från statliga finansiärer har minskat med
16 mkr (–1 %), där intäkter från Utbildningsdepartementet för utbildning och
forskning har ökat med 28 mkr. Intäkter från
VINNOVA har minskat med 25 mkr och

övriga statliga intäkter har minskat med 19
mkr. Bidrag och uppdragsintäkter från företag och andra organisationer har ökat med
10 mkr (4 %), där intäkter från företag har
ökat med 22 mkr och intäkter från branschorganisationer har minskat med 10 mkr.
Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har minskat med 23 mkr (–18 %),
där Stiftelsen för strategisk forskning har
minskat med 16 mkr. Intäkter från Chalmers stiftelse har minskat med 20 mkr
(–17 %), vilket beror på tidigare beslut om
minskade bidrag. Bidrag från EU har ökat
med 12 mkr (21 %) och övriga intäkter har
minskat med 14 mkr (–12 %).
Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 74 (73) % av intäkterna till
forskning och forskarutbildning. Inom
grundutbildningen står den största finansiären, Utbildningsdepartementet, för 89
(88) % av intäkterna. Den statligt finansierade utbildningen och forskningens andel
utgör 69 % av intäkterna och har ökat med
1 procentenhet jämfört med föregående år.
KOSTNADER

Kostnaderna uppgick till 2 123 (2 203)
mkr, vilket är en minskning med 80 mkr
(–3,6 %). Personalkostnaderna har minskat
med 28 mkr (–2 %). Antalet anställda har
minskat med 110 personer under året,
vilket medfört lägre kostnader om 52 mkr.
Därutöver har lönerevisionen från oktober
2004 ökat kostnaderna med 14 mkr och
övriga personalkostnader har ökat med
10 mkr. Lokalkostnaderna har minskat med
7 mkr (–2 %), vilket beror på lägre hyror.
Övriga driftskostnader har minskat med
25 mkr (–5 %). De minskade kostnaderna

avser främst köp av undervisnings- och
forskningstjänster från Göteborgs universitet om 14 mkr. Kostnader för utrangering
av anläggningstillgångar är 4 mkr lägre än
föregående år och utdelning av stipendier
är 3 mkr lägre. Avskrivningskostnaderna
har minskat med 12 mkr (–9 %). Investeringar i anläggningstillgångar har minskat
de senaste åren, vilket har lett till lägre
avskrivningskostnader.
VERKSAMHETSRESULTAT

Grundutbildningen
Antalet examina uppgick till 1 732, vilket
är en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Ökningen avser främst civilingenjörs- och arkitektexamina.
Forskarutbildningen
Antalet doktorsexamina uppgick till 161,
vilket är en minskning med 18 examina
jämfört med föregående år. Antalet kvinnor
som avlagt doktorsexamen uppgick år
2005 till 47 stycken (29 % av samtliga
examina), vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med år 2004. Antalet
licentiatexamina uppgick till 180, vilket är
en ökning med 22 examina jämfört med
föregående år.
Vetenskapliga rapporter
Antalet referee-granskade vetenskapliga
tidskriftsartiklar och konferensbidrag uppgick till cirka 1 600, vilket är 150 färre än
föregående år. Under året har ett webbsystem för registrering av artiklar tagits
i bruk, och första årets rapportering är därför inte fullständig i alla delar.

Finansiellt 1 %
EU 3 %
Övrigt 5 %
Stiftelsen Chalmers 5 %
Offentliga
stiftelsebidrag 5 %

CHALMERS VERKSAMHETSRESULTAT

Företag m fl 12 %

Grundutbildningen examina
1 732 1 651 1 599 1 415 1 383
Forskarutbildningen Doktorsexamina
161
179
142
130
115
Licentiatexamina
180
158
162
172
140
Referee-granskade vetenskapliga artiklar 1 600 1 750 1 800 1 800 1 650

Antal

Utbildningsdepartementet 51%

Övriga statliga 18 %
Totala intäkterna år 2005
uppgick till 2 113 mkr.

Finansiella kostnader 2 %
Avskrivningar 6 %
Lokalkostnader 16 %

Personalkostnader 55 %
Övriga
driftskostnader 21 %

2004

2003

2002 2001

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

1 069 1 041 1 031
391
435
371
248
238
256
107
130
118
70
58
54
97
117
143
105
119
113
26
20
21
2 113 2 158 2 107

Kostnader (mkr)
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

1 168 1 196 1 170 1 098 1 077
343
350
342
349
341
449
474
439
454
428
122
134
147
162
157
41
49
44
49
38
2 123 2 203 2 142 2 112 2 041

Resultat efter finansiella poster
Totala kostnaderna år 2005
uppgick till 2 123 mkr.

2005

–10

–45

–35

950
892
356
343
238
169
135
140
50
36
212
253
104
111
27
39
2 072 1 983

–40

–58
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Chalmers var först i Sverige med att anpassa hela grundutbildningen till Bolognadeklarationen. Under 2005 kom övriga tekniska högskolor fram till samma slutsats:
Bologna-systemet är nödvändigt för den svenska tekniska utbildningen. En rapport
från EUA, European University Association, pekade i samma riktning. Men propositionen Ny värld – Ny högskola, valde att inte inkludera civilingenjörs- och arkitektutbildningarna i Bologna-systemet.
– Det var startskottet för ett intensivt påverkansarbete från de tekniska högskolorna, säger Peter Olsson, vicerektor med ansvar för grundutbildningen.
Bologna-principen bygger på att man först läser tre år och får en mellanexamen
(kandidatexamen). Sedan bygger man på med en tvåårig fortsättning för att nå
masterexamen, totalt alltså en femårig utbildning.
– Den första fasen är inget problem, fortsätter Peter Olsson. Efter tre år får studenten kandidatexamen och därmed en chans att t ex fortsätta sina studier utomlands.

I FÖRNYELSE
Det är i nästa steg som propositionen nöjer sig med 1,5 år för att nå fram till en
civilingenjörsexamen, när Norden och i stort sett hela kontinentala Europa läser två år.
Det raserar idén med en gemensam standard där svenska ingenjörer är jämförbara.
För chalmersstudenterna löser vi det. De kan välja tvååriga masteravslutningar på alla
utbildningar. Men vad händer med det klassiska varumärket "svensk civilingenjör"?
Vi tror att det snabbt skulle bli en udda fågel internationellt sett.
Kontakterna med de politiska partierna har dock varit mycket positiva. I februari
2006 gick ett enigt utbildningsutskott på högskolornas linje. Riksdagen behandlar
frågan den 22 februari 2006.
Det sista steget i Bologna-systemet är en treårig forskarutbildning. I Sverige är den
fyraårig. Borde vi inte anpassa oss till Bologna-systemet även där?
– Svaret måste bli nej så länge vi inte kan erbjuda ett rimligt antal nyblivna
doktorer en fortsatt karriär inom högskolan, säger Lena Gustafsson, prorektor med
ansvar för forskarutbildningen. Utan doktorandernas arbete hade en stor del av de nya
forskningsrönen inte sett dagens ljus. Inte oväntat så kommer de främsta resultaten
ofta fram i slutet av doktorandens arbete. Om vi inte tar tillvara på den kreativa perioden, så betyder det att Sverige först investerar stora belopp i unga människors utbildning för att sedan släppa taget, just när de ska börja förse landet med högkvalitativ
forskning. Med ökade resurser kan vi istället attrahera unga människor till svenska
universitet för en fortsatt forskarkarriär. Då skulle vi också kunna förse näringslivet
med eftertraktad kompetens i högre utsträckning än vad som idag är möjligt.
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Utexaminerade chalmerister ska
vara attraktiva på arbetsmarknaden och
förberedda på ett livslångt lärande

GRUNDUTBILDNINGEN

E

nligt Chalmers strategiska plan för 2004–
2007 gäller för grundutbildningen, att de
utexaminerade studenterna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och dessutom förberedda på ett livslångt lärande. Studierna ska vara bildande,
dvs ge studenterna ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och en möjlighet att sätta
in den i ett större sammanhang.
För att nå målet ska Chalmers enligt den
strategiska planen:
• driva utbildningen på hög internationell
nivå vad gäller såväl innehåll som struktur och pedagogik
• tydliggöra forskningsanknytningen på
alla nivåer och successivt anpassa den
till studenternas utveckling
• ge studenterna förutsättningar att arbeta i internationella miljöer, dels genom
ökat internationellt inslag i programavslutningarna och dels genom tillgång till
utbytesprogram. Speciellt viktig är samverkan med Göteborgs universitet, i synnerhet inom ramen för IT-universitetet
• arbeta för att studenterna ska trivas och
känna glädje i studierna och studentlivet
• bredda basen för rekryteringen och därigenom berika studiemiljön och bidra till
att de som utbildas vid Chalmers bättre
motsvarar sammansättningen av samhället i stort
• stärka kontakten med gymnasieskolan.

10

KVANTITATIVA MÅL

BREDDAD REKRYTERING

Chalmers interna kvantitativa mål för
grundutbildningen år 2005 var 8 900 helårsstudenter med en prestationsgrad på
lägst 86 %. Chalmers har också kommit
överens med staten om ett examensmål
om 3 570 civilingenjörs- och arkitektexamina för perioden 2005–2008. För högskoleingenjörsexamina var målet att de, tillsammans med högskole-, kandidat- och
magisterexamina med inriktning på teknik,
bör öka i antal under 2005 jämfört med
2004.

Breddad rekrytering är ett viktigt satsningsområde och Chalmers har under året
fortsatt med ett projekt där studenter ger
läxhjälp till elever på ett antal gymnasieskolor samt på några bibliotek. Projektet
finansierades tidigare av Rekryteringsdelegationen.
Matematikprojektet syftar till att ge ungdomar i socialt och etniskt segregerade
områden bättre studieförutsättningar
genom att lyfta matematikkunskaperna
samt stärka deras självförtroende, studiemotivation och målmedvetenhet. Genom
att inspirera eleverna till studier inom naturvetenskap och teknik kan man på sikt
bredda rekryteringen till gymnasiet, högskolan och arbetslivet. De chalmersstudenter som är engagerade i projektet är
mentorer till vardera fyra gymnasieelever
som varje vecka får extra matematikundervisning på sin fritid. Fyra klasser från
Angereds- och Frölundagymnasiet har på
detta sätt fått stödundervisning i matematik av studenter på Chalmers.
Chalmers har fastställt en handlingsplan
för breddad rekrytering 2006–2008.

REKRYTERINGSARBETE

Under året har Chalmers deltagit på de
flesta stora utbildningsmässorna i landet.
Ett stort antal skolbesök har gjorts i Västra
Götaland med omnejd. Tryckt rekryteringsmaterial har förmedlats och informationen
på webbplatsen har vidareutvecklats
under temat Next Stop Chalmers. Besöksdagar för gymnasieelever och andra presumtiva studenter har hållits på Chalmers,
både på våren och på hösten. Chalmers
har även arrangerat tre tekniktävlingar för
ungdomar i grundskolan.
Rekrytering av kvinnor till teknisk utbildning är en svår och viktig uppgift. Även
2005 minskade andelen kvinnliga studenter bland de nyantagna, trots satsningar på
tjejdagar för både gymnasister och grundskoleelever och det medvetna arbetet med
att lyfta fram kvinnliga förebilder. Chalmers
uppfattning är att gemensamma åtgärder,
där även samhället och näringslivet engagerar sig, måste till för att visa kvinnorna på
de möjligheter en teknisk utbildning ger.

SAMVERKAN MED GYMNASIESKOLAN

Gymnasiecentrum är namnet på ett nytt
samarbetsprojekt mellan gymnasieskolor i
Göteborg, Chalmers och Göteborgs
universitet. Syftet är att öka samverkan
mellan lärare på gymnasiet och högskolan
för att bättre anpassa undervisningen så
att övergången till högskolan underlättas.
Ett annat syfte är att ge elever på N- och Tprogrammen en inblick i högskolestudier i
naturvetenskap och teknik.
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EFTERFRÅGAN PÅ UTBILDNINGARNA 2005
uttryckt i lägsta antagningspoäng efter VHS andra urval.
(2004 inom parentes. ”alla” = alla behöriga sökande antagna).
B Betyg, max 20,00

UTBILDNINGAR 180 POÄNG

HP Högskoleprov, max 2,00

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

20,00
18,23
15,00
13,90
17,74
19,17
14,70
15,42
13,80
17,45
19,90
16,50
17,08

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

2,00
1,40
0,70
0,70
1,50
1,50
0,70
0,80
0,60
1,20
1,80
1,10
1,10

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

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

15,10
14,70
alla
18,13
alla
alla
alla
alla
12,60
16,73
13,30

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

1,00
0,90
alla
1,50
alla
alla
alla
alla
0,8
1,60
0,90

(alla)
(0,70)
(alla)
(1,40)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(alla)
(1,30)
(alla)

Våren 2005 startade Gymnasiecentrum
med ett mindre projekt på temat ”hållbar
utveckling” för enstaka klasser vid några
gymnasieskolor i Göteborg. Arbetet styrs
till stor del av gymnasieskolornas intressen.
Läsåret 2005/06 utvidgas verksamheten
till att omfatta fler gymnasier i Göteborg.
REELL KOMPETENS

Studievägledningen arbetar individuellt
med dem som önskar studera på Chalmers men som saknar formell behörighet.
Genom samtal och vägledning vill man
skapa väl förberedda ansökningar om reell
kompetens och hjälpa de sökande att finna
vägar för att komplettera deras formella
behörighet. Under 2005 sökte ett fyrtiotal
personer om sådan vägledning, vilket
ledde till 13 beslut om reell kompetens.
Studievägledningen har under året fortsatt
sitt arbete med bl a 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.
ANTAGNING

Vid årets antagning fylldes Chalmers civilingenjörs/arkitektutbildningarna nästan
helt. Arkitektutbildningen och civilingenjörsutbildningarna i industriell ekonomi och
teknisk design hade likt tidigare år många
förstahandssökande. Civilingenjörsutbildningen i kemiteknik har återhämtat sig efter
några år med svagt söktryck. Även intresset för väg- och vattenbyggnad har ökat
jämfört med för några år sedan. Platserna
kunde däremot inte fyllas på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Under senare
år har intresset för utbildningar inom dataoch elektroteknikområdet varit vikande.
Andelen kvinnor på Chalmers civilingen-

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

Arkitektur
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Teknisk fysik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemiteknik
Kemiteknik med fysik
Maskinteknik
Teknisk design
Väg- och vattenbyggnad
Automation och mekatronik

UTBILDNINGAR 120 POÄNG
Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

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

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten
Civilingenjör
Internationella masterprogram
Arkitekt
Högskoleingenjör
Sjöfartsutbildningar 1
Påbyggnad 2
Tekniskt basår

2005

2004

2003

2002

2001

2 226 2 354 2 473 2 625 2 896
2 691 2 770 2 940 1 867 1 413
584
655
655
643
566
522
454
550
511
579
444
419
433
337
355
260
321
381
320
312
428
380
392
401
405

Nybörjare 3

2005

Civilingenjör
Internationella masterprogram
Arkitekt
Högskoleingenjör
Sjöfartsutbildningar
Påbyggnad
Tekniskt basår

1 357 1 346 1 306 1 439 1 491
462
402
376
390
286
97
88
95
93
89
382
391
430
499
498
179
162
156
86
120
166
129
173
135
185
241
154
251
271
213

2004

2003

2002

2001

1 Sjökapten, sjöingenjör, teknologie kandidat i sjöfart och logistik.
2 Fortbildning och magisterprogrammen Sjöfart och logistik, Fartygsdesign,
system och säkerhet samt International Project Management.
3 Inklusive antagna till högre årskurser.

jörsprogram har minskat successivt sedan
1999, då andelen nådde toppnivån 32 %.
År 2005 var det 23 % kvinnor bland de
antagna. Särskilt få är kvinnorna på civilingenjörsutbildningarna inom data- och
elektroteknikområdet med en andel på
cirka 5 %. Chalmers har arbetat aktivt för
att öka andelen kvinnor på dessa utbildningar, men detta har inte givit önskat
resultat. På utbildningsprogrammen i arkitektur, teknisk design, kemiteknik och bioteknik är andelen kvinnor 50 % eller mer.
Platserna på högskoleingenjörsutbildningarna har inte kunnat fyllas på några få
program. Söktrycket till data- och elektroteknik samt kemiteknik är fortsatt svagt.
Däremot är intresset stort för högskoleingenjörsprogrammen i design och produktutveckling samt byggteknik liksom för
utbildningarna inom sjöfartsnäringen. Av
de antagna till högskoleingenjörsprogrammen var 20 % kvinnor.
Genom lokal antagning antogs under
året 727 studenter till olika program vid
Chalmers, varav 319 studenter till högre
årskurs på civilingenjörs/arkitekt-, högskoleingenjörs- samt sjöfartsutbildningarna. Något mer än hälften av dessa tackade
ja till sin plats.
Chalmers antar också studenter till fristående kurser. Dessa ingår normalt i
något av utbildningsprogrammen och
antagning kan endast ske om det har uppstått lediga platser. Under 2005 antogs
521 studenter till fristående kurser.
Basårsutbildningen är attraktiv för dem
som vill komplettera sin behörighet och
utbildningen fyllde sina platser. Av de 120
studenter som gick ut basåret efter vårterminen återfinns under höstterminen 81
studenter på något av Chalmers utbildningsprogram.
Chalmers internationella masterprogram

hade 2 691 sökande från sammanlagt 117
länder. Endast 13 länder inklusive Sverige
representerar 75 % av de sökande. Flest
sökande kom från Indien, Kina, Pakistan
och Nigeria. Från Europa kom flest sökande från Frankrike. Av de sökande antogs
1 201, varav 472 påbörjade sina studier.
Chalmers har valt att satsa på att vara
ett universitet med studenterna närvarande
på campus och har därför mycket liten
distansutbildning. Chalmers har inga kurser
inom nätuniversitetets ram.
EXAMINA

Under 2005 avlades totalt 1 732 (1 651)
grundutbildningsexamina – det största antalet
någonsin – varav 453 kvinnor (andel 26 %).
Antalet examinerade civilingenjörer och
arkitekter var 1 021 (900), även det ett nytt
rekord. Av de examinerade civilingenjörerna/arkitekterna var 319 kvinnor (andel 31 %).
Antalet examina för högskoleingenjörer
har minskat till 207 (286), varav 37 kvinnor.
Chalmers examinerade även 2 högskole-,
43 kandidat- och 98 magisterexamina i
teknologi, av vilka 67 bland dem med
magisterexamen fick sin utbildning vid ITuniversitetet.
Från de internationella masterprogrammen har Chalmers utfärdat 290 (279)
examina, de flesta civilingenjörsexamina
och några få magisterexamina.
Från sjöfartsutbildningarna har 48 (43)
sjökaptener och 22 (35) sjöingenjörer
examinerats. 28 kandidatexamina och
5 magisterexamina vid Chalmers hade
inriktningen sjöfart och logistik.
BOLOGNA-PROCESSEN

För att uppnå internationellt jämförbara
examina och ökad rörlighet har Chalmers
beslutat att vidareutveckla utbildningen till
civilingenjör och arkitekt i enlighet med
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Bologna-deklarationen. Utbildningen delas
i en grundläggande del om 120 poäng och
en påbyggnadsdel, s k masterprogram, om
80 poäng. Den grundläggande delen leder
till kandidatexamen. Grundläggande och
påbyggnadsdel tillsammans leder till civilingenjörs/arkitektexamen. Förändringen
gäller för de studenter som påbörjat sin
utbildning 2004 eller senare. Målet är att
inom ramen för ett masterprogram erbjuda
både smala och breda inriktningar samt att
möjliggöra effektiv samverkan med forskarutbildningen.
Under året har vicerektor för grundutbildningen beslutat att starta 44 masterprogram med möjlighet till fyra s k minors
hösten 2007. Med minors avses sammanhållna kurspaket om 20 poäng som kan
väljas istället för en fördjupning. Till de nya
masterprogrammen kommer Chalmers att

rekrytera studenter med relevanta högskolestudier från både svenska och utländska
universitet/högskolor. Undervisningen kommer därför att ges på engelska.
Omvandlingen enligt Bologna-modellen
har kommit längst inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.
SAMVERKAN MED ANDRA
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Chalmers tecknade 2005 avtal med
Ingenjörshögskolan i Jönköping och
Högskolan Väst om utbildningssamverkan
för att, utifrån Bologna-deklarationens
intentioner, erbjuda högskoleingenjörer
påbyggnadsutbildningar som leder till
magister- eller civilingenjörsexamen och
skapa tydliga övergångsregler till sådan
utbildning. Samverkan syftar även till kostnadseffektivitet och hög kvalitet genom

– Chalmers har redan gjort en långtgående anpassning
till Bologna-deklarationen och erbjuder tvååriga masterfortsättningar på samtliga utbildningar. Det gör att vi
lever upp till Bologna-deklarationens honnörsord:
employability, mobility och attractiveness of European
education. Och säkert kommer mängder av studenter
att välja denna väg till en verkligt kompatibel titel som
fungerar ute i världen.
Det har ändå varit viktigt att arbeta för att varumärket
"den svenska civilingenjörsexamen" inte ska gå i graven.
Chalmers har därför varit pådrivande i det politiska arbetet med att övertyga riksdagens utbildningsutskott om
att en examen som bara är "nästan en master" inte är ett
hållbart koncept. Titlar är viktiga internationellt och avgör
vilken "sändningstid" och vilket bemötande du får vid
mötesbordet. Det är inte bra att behöva börja sin presentation med "Ja, det är alltså så att jag egentligen har en
masterexamen, fast inte riktigt samma…".

ANSÖKNINGAR, ANTAGNA ÅRSKURS ETT OCH EXAMINERADE
Personer
3 500

Förstahandssökande arkitektoch civilingenjörsprogram

3000

2 500

2 000

1 500
Antagna arkitektoch civilingenjörsprogram

1 000

Förstahandsökande
högskoleingenjörsprogram
500

Examinerade
ark & civing

0
Hösten

Antagna
högskoleingenjörer

Examinerade högskoleingenjörer
1996
2001

1997
2002

1998
2003
2001

1999
2004
2002

2000
2005
2003

2001

2002

2004

2005

2003

2004

utveckling och profilering av respektive
högskolas utbud.
Inom ramen för alliansen med KTH har
under året diskussioner förts om gemensam marknadsföring av internationella
magister/masterprogram och om samarbete kring antagningen till dessa program.
Chalmers har också utbildningssamverkan med många universitet i utlandet. UNITECH International är ett sådant exempel,
där Chalmers och sju andra universitet i
Europa (RWTH i Aachen, UPC i Barcelona,
TU Delft, Imperial College i London, Politecnico di Milano, ParisTech och ETH i
Zürich) samt ett 20-tal företag samverkar
kring studentutbyte med managementprofil och integrerad företagspraktik.
Under år 2005 hade Chalmers sammanlagt 124 avtal inom ERASMUS om studerandeutbyten med utländska universitet

2005

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.

Peter Olsson, vicerektor med ansvar för
grundutbildningen

UTBYTE MED ANDRA LÄNDER
Chalmers studenter vid
utländska lärosäten

2005 VT

HT

2004 VT

HT

2003 VT

HT

2002 VT

HT

2001 VT

HT

61
53
5
39
5
3

56
45
5
7
14
0

75
42
4
—
9
—

70
75
6
—
5
—

80
55
5
—
6
—

53
46
7
—
10
—

39
43
7
—
—
—

53
55
8
—
10
—

50
50
5
—
—
—

53
59
7
—
—
—

166

122

130

156

146

116

89

126

105

119

Internationella masterprogram
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International

620
185
14
21
8

903
221
7
22
12

544
182
14
19
9

741
192
13
17
9

500
145
7
19
7

777
180
13
17
14

307
104
7
16
—

590
167
7
16
10

237
99
5
13
—

418
100
7
20
—

Totalt

848 1 165

768

972

678 1 001

434

790

354

545

Sista året utomlands
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt 1
UNITECH International
Övrigt
Totalt
Internationella studenter
vid Chalmers

1 Ingick före år 2005 i ”Sista året utomlands”.
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och fick många förfrågningar om nya avtal,
speciellt från de nya medlemsländerna
inom EU. Beslut har fattats om att inte
utöka antalet utbytesavtal för tillfället, utan
att fokusera på utbyten inom de nuvarande
avtalen.
INTERNATIONALISERING

Chalmers har under många år haft betydligt fler inkommande än utresande studenter och har därför arbetat aktivt med att
intressera fler studenter att förlägga en del
av sin utbildning utomlands. Under 2004
ökade intresset för samtliga utbytesprogram, t ex World Wide, ERASMUS och
UNITECH International. Denna högre nivå
har kunnat hållas även under 2005.
Chalmers arbetar med att erbjuda en
internationell miljö även för de studenter
som väljer att genomföra hela sin utbild-

INTERNATIONELLA
MASTERPROGRAM
Personer
3000

Ansökningar

2500

ning vid Chalmers. Under året har 25 engelskspråkiga internationella masterprogram om 60 poäng erbjudits, till vilka studenter från hela världen rekryterades.
Programmen kan väljas som avslutning på
civilingenjörsutbildningen och ger en god
förberedelse för den internationella arbetsmarknaden.

detta nätverk är att studenter och anställda
ska kunna vända sig till vem som helst
inom nätverket och alltid få snabb hjälp.
Under det gångna året har jämställdhet
och sexuella trakasserier varit i fokus. Ett
omfattande upplysningsarbete pågår fortlöpande.
Chalmers tar emot ett stort antal
utländska studenter varje år, vilket berikar
högskolan. För att mötet med dem ska bli
så fruktbart som möjligt har det under året
utsetts en mångfaldskoordinator.
För studenter med s k tentaångest har
det organiserats en hjälpkedja med studievägledare och kurator samt studenthälsan
där både medicinsk och psykologisk hjälp
kan erbjudas.
Chalmers kan i egenskap av stiftelsehögskola inte delta i Kammarkollegiets försäkring. Chalmers studenter är istället

STUDIESOCIALA FRÅGOR

De studiesociala frågorna – t ex studenters rättigheter, jämställdhet och jämlikhet,
mångfald, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö
– handläggs av speciella funktioner som
samordnas i det studiesociala nätverket.
Här ingår studievägledare, studerandeombudsman, kurator, säkerhetsansvarig,
skyddsingenjör, handläggare för jämställdhet, funktionshinder och mångfald samt
studentkårens sociala enhet. Tanken med

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT

EXAMINERADE 2005, ANTAL

80%

200

60%

150

40%

100

20%

50

Kvinnor
Män

2000
0

0%
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F

I
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1500

ANDEL ANTAGNA KVINNOR

1000

50%
40%

500
286

390 376 402

472

30%

Arkitekt- och
civilingenjörsprogram

Höst 2001 2002 2003 2004 2005

Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

2005 2004

2003 2002 2001

Civilingenjör
5 065 5 139 5 158 5 113 4 773
Internationella
masterprogram
652 548
530 426 309
Arkitekt
317
326
295 306 288
Högskoleingenjör
1 068 1 147 1 290 1 352 1 353
1
367
339
321 359 408
Sjöfartsutbildningar
76
84
104 120 148
Påbyggnad 2
IT-universitetet
188
155
190 115
—
Tekniskt basår
190
168
224 221 216
Övrigt
717
701
721 582 598
8 640 8 607 8 833 8 594 8 093
Totalt 3

40 medelpoäng
30

Högskoleingenjörsprogram

10
0

0%
Hösten 2001 2002 2003 2004 2005

Antagna 2001 2002 2003 2004 2005

Andel kvinnor i procent bland
antagna studerande.

Civilingenjörs- och arkitektstuderande
antagna hösten 2001–2005.

EXAMINA

PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Helårsstudenter

Termin 1
Termin 2

20

20%
10%

STUDIERESULTAT
ÅRSKURS 1

Helårsprestationer
2002

2001

2005 2004 2003 2002 2001

4 368 4 467 4 399 4 253

4 088

564
492
435
331
330
266
281
275
908 1 002 1 129 1 219
302
320
297
342
66
71
92
29
174
134
159
70
121
126
158
167
622
585
635
619
7 455 7 463 7 585 7 305

229
243
1 212
349
119
—
155
524
6 919

Civilingenjör
955 859 842 716 762
Internationella
masterprogram
290 279 175 138 119
Arkitekt
66
41
64
39
37
Högskoleingenjör
207 286 356 317 262
Magisterexamen
98
79
26
9
1
varav IT-universitetet 67
42
14
—
—
Kandidatexamen
43
20
16
1
1
Sjökapten
48
43
52
78
78
Sjöingenjör
22
35
42
35
31
Övrigt
3
9
26
82
92
Totalt
1 732 1 651 1 599 1 415 1 383

2005

2004

2003

1 Sjökapten, sjöingenjör, teknologie kandidat i sjöfart och logistik.
2 Fortbildning och magisterprogrammen Sjöfart och logistik, Fartygsdesign, system och säkerhet samt
International Project Management.
3 Av helårsstudenter år 2005 är 24 % (24 %) kvinnor.
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Företag m fl 3 %
Övrigt 5 %

Övriga statliga 1 %
Finansiellt 1 %
Stiftelsen Chalmers 1 %

Utbildningsdepartementet 89 %

I projektkursen Chalmers Formula Student
ingår bl a konstruktion, projektledning,
hållfasthet och systemdynamik.

Totala intäkterna år 2005
uppgick till 741 mkr.

GRUNDUTBILDNING
2005

2004

2003

2002

2001

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag m fl
Offentliga stiftelsebidrag
Stiftelsen Chalmers
Övrigt
Finansiella intäkter

659
7
19
0
9
40
7

636
10
21
1
10
39
6

637
17
16
0
18
35
7

578
8
15
0
24
38
8

529
7
12
0
39
39
11

Summa intäkter

741

723

730

671

637

Intäkter (mkr)

försäkrade med i princip samma villkor i ett
privat försäkringsbolag. Särskilda åtgärder
har vidtagits för att säkra villkoren för inkommande utbytesstudenter liksom för sjöbefälsstuderande, när de gör praktik ombord.
Under ett antal år har Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet och Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika deltagit i ett SIDA-finansierat projekt
för ett utvecklat kamratstöd mellan studenter, s k peer-help. Under året genomfördes
en avslutande konferens och diskussioner
pågår om projektets fortsättning.
Chalmers har ett fastställt program för
likabehandling av studenter.

vid rekryteringsuppdrag från arbetsgivare
och efterfrågan på denna tjänst ökar också.
STUDENTMEDVERKAN

Chalmers har sedan lång tid tillbaka god
studentmedverkan i sitt arbete. Chalmers
studentkår har ett starkt engagemang i
utbildningsfrågor och studiesocialt arbete.
Studenterna är representerade i högskolestyrelsen, Chalmers ledningsgrupp,
prefektmötet, fakultetsrådet, grundutbildningens ledningsgrupp, programråd och
arbetsgrupper. Chalmers studentkår utser
även en ledamot till stiftelsens styrelse.
Rektor och vicerektorer har regelbundet informella möten med studentkåren.

CHALMERS CAREERS SERVICE

Efter ett år som ordinarie verksamhet
konstateras att Careers Service än mer fyller funktionen som en mötesplats mellan
chalmerister och arbetsgivare. I verksamhetens båda områden Karriärplanering och
Rekrytering får studenterna stöd inför och
vid jobbsökning och förbereds för arbetslivet genom olika aktiviteter. Behovet av att
få veta mer om hur det faktiskt är ute i
arbetslivet är stort och genom bl a arbetsrelaterade seminarier med representanter
för olika arbetsgivare får studenterna mer
kunskap om detta. I träningsintervjuer
möter de också arbetsgivarrepresentanter,
som Careers Service samarbetar med.
I kursen ”Karriärvägledning i grupp”, som
ges på en del program, nås även lägre årskurser och därigenom kan förberedelserna
för arbetslivet starta tidigare. Studenternas
efterfrågan på stöd i karriärplanering fortsätter öka. I olika aktiviteter har Careers
Service haft personlig kontakt med 65% av
målgruppen chalmerister i senare delen av
sin utbildning. Drygt 3 800 chalmerister hade
vid årets utgång lagt in sin kompetensprofil i
en databas. Denna används som sökverktyg
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RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Resultatet för 2005 blev 8 640 helårsstudenter och 7 455 helårsprestationer. Det
interna målet (8 900 helårsstudenter) har
alltså inte nåtts. Orsaken är stora avhopp
på flera program och en svag rekrytering till
utbildningar inom elektro- och datateknik.
De flesta avhoppen sker i början av studierna. Därför ges särskilt stöd till studenter i
årskurs ett vid program med många avhopp.
Prestationsgraden uppgick till 86,3
(86,7) % och Chalmers har därmed uppnått målet (86 %).
Under året examinerades 1 021 civilingenjörer och arkitekter, varav 31 %
kvinnor. Examinationen motsvarar 29 % av
målet för civilingenjörs-/arkitektexamina för
perioden 2005–2008 enligt Chalmers
överenskommelse med staten. Fortsätter
examinationen på denna nivå kommer
Chalmers att nå flerårsmålet. Examina från
de internationella masterprogrammen ingår inte i redovisningen.
Sammanlagt utdelades 350 högskoleingenjörsexamina, högskoleexamina, kandidat- och magisterexamina i teknologi. Detta

är lägre än fjolårets 385 examina och målet
om ett ökat antal har därmed inte nåtts.
Antalet högskoleingenjörsexamina var 207
(286), även det en minskning jämfört med
2004. Den allt svagare rekryteringen till
dessa utbildningar är en nationell trend.
Chalmers har genomfört sitt särskilda
uppdrag inom kärnkemi (6 helårsstudenter), reaktorfysik (1 helårsstudent) och fortbildning för aktivt sjöbefäl (48 helårsstudenter). Chalmers har under 2005 tilldelats medel som bidrag till utrustning för
sjöfartsutbildningarna. Dessa har använts
för att täcka delar av kostnaderna för
undervisningsfartyget Dickson och räddningsplattformen Aurora, som använts i
utbildningen av blivande sjöbefäl.
Statens satsning på kombinationsutbildningar, där halvtidsstudier kombineras med
ett halvtidsarbete, har under våren 2005
utnyttjats av en student, som läste två
kurser på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Några särskilda kurser har inte
anordnats.
EKONOMISKT RESULTAT

Resultatet efter finansiella poster uppgick
för grundutbildningen till 8 (–17) mkr. Intäkterna har ökat med 18 mkr (2 %) jämfört
med föregående år. Årets intäkter för
genomförd grundutbildning underskred
takbeloppet (maximala ersättningen från
staten) med 14 mkr. I intäkterna för grundutbildningen ingår 7 mkr som avser sparade prestationer som föregående år inte gav
intäkter till Chalmers, eftersom takbeloppet
överskreds med motsvarande belopp. Såväl antalet helårsstudenter som antalet helårsprestationer är tämligen oförändrat jämfört med föregående år.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 90 % av intäkterna, vilket
är en procentenhet högre än föregående år.
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Chalmers ska utbilda eftertraktade
forskare med förmåga att bedriva
forskning av internationellt hög kvalitet

NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNINGEN
234

221

187

49
2001

61

68

2002

2003

157

178

54

48

2004

2005

Totalt
Kvinnor

FORSKARUTBILDNINGEN

F

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

KVANTITATIVA MÅL

Målet för Chalmers forskarutbildning är att
uppfylla det uppsatta kvantitativa målet om
590 forskarexamina under fyraårsperioden
2005–2008 och samtidigt uppnå de
utbildningsmål som fastställts i högskolans
måldokument. Den som examinerats från
forskarutbildningen på Chalmers ska
kunna:
• formulera vetenskapliga frågeställningar
• bedriva forskning genom att tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta
in resultaten i ett vidare sammanhang
• kritiskt värdera egen och andras forskning
• samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden
• förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt
• tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
• leda forskningsverksamhet.
NY ORGANISATION

Chalmers forskarutbildning är sedan
januari 2005 organiserad i forskarskolor,
där varje sådan är liktydig med ett forskar-

utbildningsämne. De tidigare 55 forskarutbildningsämnena har under året reducerats till 29 forskarskolor inrättade av
prorektor. Den nya organisationen syftar till
att skapa starka forskningsmiljöer med
synergier inom och mellan olika vetenskapsområden till nytta för doktoranderna.
Alla doktorander som antagits fr o m 1
januari 2005 tillhör en chalmersforskarskola.
De flesta forskarskolorna är organiserade inom någon av Chalmers 16 institutioner. De forskarstuderande kan också vara
knutna till nationella och internationella
forskarskolor. För biovetenskap organiseras forskarskolan direkt under prorektor
och är verksamhetsmässigt kopplad till
Chalmers Biocentrum. Forskarskolorna
lägger grunden till tydligare integration
med masterprogrammen i grundutbildningen och nivåindelning enligt intentionerna i Bologna-deklarationen.
Målet med att organisera forskarutbildningen i forskarskolor med en gemensam
ramstruktur är att garantera varje doktorand hög kvalitet i utbildningen avseende
såväl innehåll som genomförande. Chalmers
vill på detta sätt öka tydligheten i utbildningen för doktoranden och säkerställa
ökad studietrygghet för den enskilde. Vid
varje forskarskola finns en studierektor,
som svarar för forskarskolans innehåll och
årlig uppföljning av doktorandernas studier. Studierektorn svarar också för att erforderligt underlag finns för utvärdering av
forskarskolans verksamhet. Prorektor ansvarar för kvalitetssäkringen genom återkommande utvärdering av verksamheten.

FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN

Sedan 1 januari 2005 ersätts den tidigare
forskarutbildningskommittén vid Chalmers
med en forskarutbildningsnämnd (FUN).
FUN är rådgivande organ i policyfrågor
kring forskarutbildningen och bereder förslag i alla frågor av större vikt före beslut av
prorektor. I FUN ingår den ansvarige för
forskarutbildningen vid varje institution,
den ansvarige för masterprogrammen
samt två doktorandrepresentanter som
utsetts av doktorandsektionen vid Chalmers studentkår. Tvärinstitutionella forskarskolor kan ha en representant efter beslut
av prorektor.
En stor del av FUNs arbete under året
har ägnats åt införandet av de nya forskarskolorna och granskning av studieplanerna. Särskilt fokus har lagts på arbetet med
att skapa goda förutsättningar för att doktoranderna ska uppleva en god arbetsmiljö
och studietrygghet under sina studier.
REKRYTERING

Efterfrågan på forskarutbildning varierar
mellan olika ämnesområden, men på det
hela taget har det varit lätt att rekrytera
forskarstuderande under det gångna året.
Antalet nybörjare begränsas huvudsakligen av Chalmers ekonomiska villkor.
Chalmers hade under hösten 2005 totalt
1 015 (1 062) forskarstuderande med registrerad aktivitet. Av dessa hade 995 (924)
en aktivitetsgrad om minst 50 %.
Under året antogs 178 (157) nya forskarstuderande. Detta är en återhämtning
sedan året innan. Av de nyantagna var 48
(54) kvinnor. Andelen nyantagna kvinnor
har därmed sjunkit till 27 % efter att de två
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föregående åren ha varit mer än 30 %.
Chalmers anstränger sig för att hålla fram
kvinnliga förebilder i rekryteringen till såväl
grund- som forskarutbildning. Dessvärre
har åtgärder ännu inte resulterat i fler
kvinnliga doktorander.
Den ekonomiska osäkerheten har gjort
att ett ökat antal forskarstuderande under
senare år antagits till studier endast för
licentiatexamen. Denna andel har dock
minskat under 2005, då 35 personer eller
20 % antogs till licentiatstudier. Motsvarande siffra 2004 var 33 %.
Ökningen i antal nyantagna och minskningen i begränsning till licentiatstudier är
möjligen tecken på att man på flertalet
institutioner funnit vägar att anpassa forskarutbildningen till de ekonomiska villkoren.
En stor del av de nyantagna har sin

den individuella studieplanen. Vid dessa
tillfällen ska handledningen under året följas upp och doktorandens hela arbetssituation tas upp, bl a hur den egna undervisningen fungerar, samarbetsklimatet inom
institutionen och inom forskargruppen.
Institutionerna ska erbjuda handledarna
möjligheter till kontinuerlig utveckling och
förbättring av sin handledarkompetens,
t ex genom handledarkurser, seminarier
och samtal om handledarfrågor i grupp
med andra handledare.

tidplan. Studierektor ansvarar för att studierna följs upp varje år och att den individuella studieplanen ses över årligen och revideras vid behov. Doktorandens samtliga
handledare och examinator ska delta i
studieuppföljningen.
För samtliga doktorander som antas till
de nya forskarskolorna är 2-poängskurser i
pedagogik och etik obligatoriska liksom en
introduktionsdag som ges två gånger per
år. Syftet med introduktionsdagen är att
informera om de resurser och stödfunktioner som Chalmers som helhet erbjuder
sina forskarstuderande, men också att
påminna om de generella krav som finns.
Information ges om personalfrågor, jämställdhet, miljöfrågor, policyfrågor kring
forskarutbildningen samt studentkårens
och fackliga organisationers roll.

– Från regeringshåll säger man ofta att ”vi satsar mycket på
forskning i Sverige”. Men mycket av de svenska forskningsoch utvecklingsinsatserna sker inom industrin. Forskare på
Chalmers har varit duktiga på att dra till sig externa medel till
forskning. Men det bidrag vi får från staten har i princip varit
statiskt de senaste 20 åren. Däremot har de pengar vi får per
student halverats under samma tidsperiod.
Resultatet är att Chalmers inte själv kan göra långsiktiga
satsningar som t ex att stötta unga doktorer i deras forskning.
Det är synd. Det är nämligen under den senare delen av
doktorandperioden och den följande perioden som nybliven
doktor och ung senior forskare som de mesta och bästa
forskningsresultaten genereras.

ÅRETS FORSKARHANDLEDARE

Chalmers utser ”Årets forskarhandledare”
för att markera värdet av god handledning
för doktoranderna såväl vad gäller forskningsresultat som personlig utveckling.
Kandidat till stipendiet föreslås av dokto-

EXAMINERADE
179 180
158
161

172
162
142

140

STUDIEUPPFÖLJNING

Chalmers arbetar aktivt med att förbättra
doktorandernas arbets- och studiemiljö. En
del i det är arbetet med studieplanering
och studieuppföljning. Varje doktorand ska
ha en individuell studieplan med en tidplan
för avhandlingsarbetet. Huvudhandledaren
och doktoranden ska tillsammans med
examinator senast tre månader efter antagning upprätta ett ömsesidigt kontrakt med

16

720

739

745
686

115

629

130

28

42 38

3535

2001

2002

2003

36

47

37

2004

Licentiater, totalt/ kvinnor
Doktorer, totalt/ kvinnor

HANDLEDNING

Ett av målen med att omorganisera forskarutbildningen är att skapa en miljö där doktoranden har tillgång till en större krets personer. Utöver huvudhandledare och examinator ska doktoranden få handledning av
en eller flera biträdande handledare i
sådan omfattning att han/hon kan följa sin
fastlagda studieplan. Omfattningen av
handledningen kan variera under studietiden och kan vara större vid studiernas början, så att doktoranden tidigt kan komma
igång med sin forskningsuppgift.
Handledargruppen, examinator och doktoranden ska träffas tillsammans med forskarskolans studierektor minst en gång per
år för att diskutera hur studierna framskrider och för fortsatt planering/revidering av

50 47
2005

197

203

219

210

196

2001 2002 2003 2004 2005

Män
Kvinnor

Professor Paul Gatenholm,
Polymerteknologi, utsågs till
Årets forskarhandledare 2005.

Lena Gustafsson, prorektor med ansvar för forskarutbildningen

grundutbildning från annat lärosäte än
Chalmers. 64 personer kom från annat
svensk lärosäte, 37 hade grundexamen
från utländskt lärosäte och ytterligare
8 hade sin bachelornivå från utländskt lärosäte och därefter examen från internationellt masterprogram vid Chalmers.

ANTAL ANSTÄLLDA
DOKTORANDER

randsektionen. Till Årets forskarhandledare
2005 har Paul Gatenholm, Polymerteknologi, utsetts med motivering att han har
visat prov på god förmåga att anpassa
handledningen efter den enskilde doktorandens behov, med stor hänsyn tagen till
vilket skede av forskarutbildningen doktoranden befinner sig i.
EXAMINA

Under året examinerades 161 (179) doktorer och 180 (158) licentiater. Av doktorerna hade 132 (136) tidigare avlagt licentiatexamen. Denna examination motsvarar
185 examensekvivalenter, vilket innebär
att Chalmers under 2005 uppnått 31 %
av det tidigare nämnda fyraårsmålet. Av
doktorerna var 29 (21) % kvinnor och av

,
ill
005.
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licentiaterna 28 (30) %. Fjolårets nedgång
i andelen kvinnliga doktorer har därmed
återhämtats. Över den senaste fyraårsperioden har andelen kvinnor bland de nya
doktorerna varit 25 %.
STUDIETID

Medianstudietiden för doktorsexamen har
de senaste åren varit relativt konstant. För
doktorsexamen är nettostudietiden 4,1
(4,1) år och för licentiatexamen 2,5 (2,7)
år. Det krävs alltså i snitt något mer än den
nominella studietiden.
Möjligen kan den nya organisationen
med tydligt ansvar för planering och uppföljning leda till att studietiden minskar
något, även om Chalmers inte ser något
självändamål i att avsevärt minska studietiden för doktorsexamen. Det absoluta fler-

har förbättrats under året och ett minimibelopp har fastställts för stipendier som
finansieras av Chalmers. Stipendiaterna har
dessutom tillgång till företagshälsovård.
Chalmers strävar efter att öka sin samverkan med näringslivet, bl a genom forskarutbildningen. Samverkan genom industridoktorander har varit framgångsrik. Dessa
doktorander fortsätter att vara anställda i
sitt företag eller motsvarande och genomför forskarstudier på minst halvtid. Antalet
industridoktorander var under året 150
(149). Antalet har varit nästan konstant
under de senaste åren. 45 doktorander vid
Chalmers har doktorandtjänst vid annan
högskola och ytterligare ett antal har
annan tjänst vid någon annan högskola.
Under året har arbete påbörjats för att förbättra samarbetsformerna i forskarutbild-

ledare, samt i de fall där åtgärder har vidtagits, har varit mycket uppskattade av de
berörda doktoranderna. Doktorandombudets närvaro har på ett konstruktivt sätt
resulterat i lösning av problem för inblandade parter i flera fall.
SAMARBETEN

Chalmers samverkar med andra högskolor
i regionen genom att doktorander vid högskolor utan examinationsrätt antas till
Chalmers forskarutbildning. Chalmers har
inlett en diskussion om ett mer formaliserat
samarbete med några av de högskolor
där ett samarbete redan finns angående
doktorandutbildningen. De nyinrättade
forskarskolorna utgör en bas för diskussionerna om hur samarbetet ska utvecklas till
förmån för såväl de samarbetande hög-

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
Därav antal kvinnor inom parentes.
Påbörjat forskarutbildning …
2005
2004
2003

2005

… till lic 1
2004

Examina 2005
Dr därav lic 2

Lic

Examina 2004
Dr därav lic 2

Lic

Examina 2003
Dr därav lic 2

Lic

Humaniora
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

0
9 (2)
18 (9)
151 (37)

0
3 (0)
15 (6)
139 (48)

0
9 (1)
9 (2)
203 (65)

0
2 (0)
2 (1)
31 (9)

0
1 (0)
6 (1)
45 (19)

1 (1)
5 (2)
15 (5)
140 (39)

1 (1)
5 (2)
9 (4)
117 (31)

0
9 (0)
4 (0)
167 (50)

2 (1)
8 (3)
11 (4)
158 (29)

1 (0)
8 (3)
8 (3)
119 (21)

1 (1)
14 (4)
8 (4)
135 (38)

0
6 (1)
9 (1)
127 (33)

0
6 (1)
9 (1)
95 (18)

0
7 (1)
11 (3)
144 (31)

Totalt

178 (48)

157 (54)

221 (68)

35 (10)

52 (20)

161 (47)

132 (38)

180 (50)

179 (37)

136 (27)

158 (47)

142 (35)

110 (20)

162 (35)

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

2 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

STUDIEFINANSIERING
Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2005 innehaft studiefinansiering.
Därav antal kvinnor inom parentes. Samma person kan ha fler än en finansieringsform.
Humaniora
Doktorand Chalmers
Doktorand annan högskola
Stipendium
Industridoktorand
Annan anställning inom högskola
Anställning utanför högskola
Övrigt

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

Matematik

Naturvetenskap

Teknikvetenskap

32 (8)
1 (0)
2 (0)
3 (0)
1 (0)
0
8 (3)

46 (17)
0
9 (5)
14 (6)
2 (0)
4 (0)
3 (0)

592 (177)
43 (14)
64 (22)
133 (35)
44 (10)
42 (11)
60 (15)

talet doktorander undervisar eller utför
annat institutionsarbete under 20 % av sin
tid. Om detta inkluderas tillsammans med
förekommande tjänstledigheter uppgår
den totala medianstudietiden för doktorsexamen till 5,3 (5,3) år och för licentiatexamen till 3,0 (3,1) år.

Totalt
671 (203)
45 (14)
75 (27)
150 (41)
47 (10)
46 (11)
71 (18)

ningen med högskolor utan examensrätt.
Chalmers har inga doktorander som
finansieras med utbildningsbidrag. Stipendiater i forskarutbildningen och på postdoc-nivå omfattas av Chalmers studerandeförsäkring.
DOKTORANDOMBUD

STUDIEFINANSIERING

Chalmers policy sedan lång tid tillbaka är
att alla forskarstuderande ska ha en doktorandtjänst. Under hösten 2005 hade 671
personer vid något tillfälle doktorandtjänst
vid Chalmers. Detta är en minskning från
föregående år, då motsvarande siffra var
686. Antalet stipendiater var 75 (72) och
det är internationella doktorander som uppbär stipendium. Villkoren för stipendiaterna

Doktorandombudet som utsetts av doktorandsektionen har varit mycket aktiv under
sitt första år. Denne ger doktoranden professionellt stöd i diskussion med handledare, examinator och proprefekt och
finansieras av högskolan samt rapporterar
direkt till prorektor. Ett relativt stort antal
doktorander har sökt dennes stöd för olika
problem. Ombudets närvaro vid samtal
mellan doktorand och examinator/hand-

skolorna som Chalmers, och inte minst för
doktoranderna.
Chalmers ambition är att öka samverkan
med näringslivet ytterligare inom forskarutbildningen genom fler industridoktorander,
vilka inom ramen för sin anställning kan
bedriva forskarutbildning på minst halvtid.
Forskarutbildningsnämnden arbetar med
att ta fram tydliga avtal mellan högskola
och externa parter för att säkra kvaliteten i
forskarutbildningen, både vad avser att
säkerställa handledning, forskningsuppgiftens kvalitativa innehåll och kravet på
öppenhet i form av publicering i internationella tidskrifter av vetenskapligt hög kvalitet.
Chalmers verkar för internationaliseringen genom att stödja doktorandernas
deltagande i internationella samarbeten,
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– Det finns några stora nyheter för doktoranderna under 2005, berättar Pär Arvidsson
som är doktorandsektionens ordförande. En är att doktorandombudets verksamhet
kommit igång. Han eller hon kan föra doktorandernas talan och hjälpa dem att lösa
problem när sådana uppstår. Det har redan visat sig mycket lyckat. För uppgiften har
Bengt Stebler anlitats. Han är pensionerad professor från Fysik och vet vad det handlar om. Han är mycket uppskattad.
En annan stor nyhet är den nya organisationen för forskarutbildningen, som ger tydligare studieplan och där alla doktorander i fortsättningen ska tillhöra en forskarskola.
Doktorandsektionen har jobbat hårt med villkoren för de stipendiefinansierade doktoranderna från utlandet. Det har varit viktigt att se till att de inte ligger under den ekonomiska nivå som övriga doktorander har. Sektionen har också haft ett samarbete
med Chalmers Careers Service för att underlätta för de doktorander som vill ut i
näringslivet. I december anordnades ett seminarium på just det temat.
Den enkät om kränkningar p g a kön som Chalmers genomförde visade att doktoranderna är en av de mest utsatta grupperna. Här återstår mycket att göra för att klarlägga och åtgärda. Diskussioner förs redan med Chalmers jämställdhetskoordinator.
Pär tycker mycket är bra på Chalmers:
– Det fattas många bra beslut, men de får inte stanna hos administratörerna. Från
doktorandsektionen vill vi medverka till en bra dialog och vi trycker på för att omsätta
besluten i handling.
Pär Arvidsson, doktorandsektionens ordförande

vistelser utomlands och genom att bjuda in
utländska gästforskare. Under 2005 vistades 95 studenter utomlands i sina forskarstudier och 56 utländska studenter gjorde
del av sin forskarutbildning på Chalmers.
Möjligheterna till och intresset för utlandsstudier varierar mellan ämnesområdena.
Institutionen för kemi- och bioteknik har
överlägset flest utresande forskarstuderande medan de flesta inkommande varit
vid Institutionen för teknisk fysik.
NATIONELLA FORSKARSKOLOR

Materialvetenskap
Den nationella forskarskolan i materialvetenskap, som regeringen beslutade om
hösten 2000, hade vid utgången av 2005
varit verksam i nästan fem år. Chalmers
erhöll från starten uppdraget att vara värd
för forskarskolan och till partnerhögskolor
utsågs Karlstad universitet och högskolorna i Dalarna, Borås och Högskolan Väst.
Detta nätverk utvidgades genom samarbeten med Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Vid utgången av 2005
finansierade den nationella forskarskolan i
materialvetenskap 33 doktorander, varav
12 kvinnor. Sex doktorander rekryterades
under 2005 och ytterligare sex doktorander är under rekrytering. All rekrytering har
skett i en tvåstegsprocess, först en ansökningsomgång där projektledare fått möjlighet att forma ett nätverksprojekt för att
kunna erbjuda en utökad handledarmiljö
och därefter har beviljade nätverk fått hjälp
med annonsering på nationell bas för att
säkerställa god rekrytering. Söktrycket har
genomgående varit mycket högt. Endast
nyrekrytering har beviljats vid tillsättning av
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doktorander. Under 2005 har arbetet med
att utveckla och förnya utbudet av forskarkurser fortsatt. Forskarskolan har nu ett
stort kursutbud tillgängligt för studenter
från både värdhögskola och partnerhögskolor. Hela utbudet av forskarkurser står
öppet för andra forskarstuderande vid de
deltagande högskolorna och universiteten.
Under året har fyra av forskarskolans doktorander avlagt licentiatexamen.
Genomik och bioinformatik
Chalmers deltar också som partnerhögskola i forskarskolan i Genomik och
bioinformatik. Forskarskolan hade under
2005 47 doktorander, varav 9 kom från
Chalmers. Under året har en handfull chalmersdoktorander avlagt licentiatexamen
och den första disputationen förväntas
under 2006. Under sommaren hölls en tredagars doktorandkurs i Marstrand i samarbete med den nordöstra systerforskarskolan ledd av Stockholms universitet.
Marchal
Den av KK-stiftelsen stödda industriforskarskolan i materialvetenskap, Marchal,
har under året lämnat sin slutrapport.
Endast ett fåtal aktiviteter återstår inför
2006 och 2007. Under året har tre
doktorsexamina och två licentiatexamina
avlagts. Inom forskarskolan har hittills nio
doktorer examinerats, den tionde kommer
att examineras under 2007. Därutöver har
sex personer avlagt licentiatexamen inom
forskarskolan och därmed avslutat studierna. Forskarskolan Marchal har sedan 1999
totalt omsatt nära 43 mkr, varav en tredjedel finansierats av KK-stiftelsen och drygt
hälften av de anknutna företagen.

ACS GRADUATE STUDENTS AWARD

Maria Gröndahl, forskarstuderande vid
Polymerteknologi, har tilldelats utmärkelsen American Chemical Society (ACS)
Graduate Students Award av Division of
Cellulose and Renewable Materials vid
ACS. Hon vann priset efter granskning
av kvaliteten på hennes forskningsarbete och i stark konkurrens med
amerikanska forskarstuderande.
Det är första gången priset delas ut till
en forskarstuderande utanför USA.
Prisutdelningen skedde under 229th
ACS National Meeting i San Diego i
mars 2005.

CHALMERS FORSKARSKOLOR INRÄTTADE 2005

Arkitektur
Beräkningsteknik
Biovetenskap (tvärvetenskaplig)
Bygg- och miljöteknik
Datalogi
Datorteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Fysik
Högspänningsteknik
Kemi
Kemiteknik
Komplexa system
Maskin och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap (tvärvetenskaplig)
Mikroteknologi och nanovetenskap
Miljövetenskap (tvärvetenskaplig)
Människa-teknik-design (tvärvetenskaplig)
Produkt- och produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk akustik
Teknisk mekanik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
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Kvalitetsansvaret följer ansvaret för
varje verksamhet för att uppnå kvalitet
i förbättringsarbetet på alla nivåer

Doktorander och
handledare diskuterar
forskarutbildningen
vid Institutionen för
signaler och system.

KVALITETSARBETE

C

halmers kvalitetspolicy ligger fast i
den nya organisationen. Kvalitetsansvaret ska följa ansvaret
för varje given verksamhet. Syftet är att
befrämja kvalitet i
det kontinuerliga förbättringsarbetet på alla nivåer. Vicerektor
för grundutbildningen har helhetsansvaret
för Chalmers grundutbildning med stöd av
grundutbildningens ledningsgrupp. Prorektor har det övergripande ansvaret för
forskarutbildningen med stöd av forskarutbildningsnämnden. I båda grupperingarna har arbetet startat med att finna former
för uppföljning och förbättringsarbete.

LEDARUTVECKLING
– KVALITETSARBETE I FOKUS

Ett av de centrala målen med Chalmers
nya organisation är att skapa institutioner
som i en gemensam vision och strategi kan
utvecklas så att kvaliteten i verksamheten
ytterligare stärks. Utbildningen av de nya
prefekterna under 2005 har fokuserat på
uppdraget att utarbeta en långsiktig strategi för institutionens utveckling med fokus
på kvalitet. Vid årsskiftet 2005/06 rapporterade alla prefekter vilka instrument deras
institution avser att använda för att kunna
bedöma kvaliteten i verksamheten samt för
att kunna bedriva ett kontinuerligt ut-

vecklingsarbete. Målet är att alla institutioner under år 2006 har utarbetat strategidokument och former för uppföljning och
kvalitetssäkring av sin verksamhet.
UTVÄRDERING AV CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGARNA

I oktober 2005 besökte Högskoleverkets
externa bedömargrupp Chalmers för
att utvärdera civilingenjörsutbildningarna.
Besöket föregicks av ett intensivt självvärderingsarbete som redan används i
utbildningarnas utvecklings- och förbättringsarbete. Bedömargruppens rapport
väntas i mars 2006.
En modell för kvalitetsutveckling av utbildningsprogram framtagen inom CDIOinitiativet (Conceive Design Implement
Operate) användes som en del av Högskoleverkets utvärdering av de svenska
civilingenjörsutbildningarna. På Chalmers
har detta initierat ett arbete med att vidareutveckla utbildningsprogrammens mål
och måldokument, som idag håller en
ojämn kvalitet sett över alla utbildningar.
Arbete med att förbättra uppföljning och
utvärdering av utbildningsprogrammen har
också påbörjats. I båda fallen undersöks
på vilket sätt CDIO-modellen med dess
verktyg kan användas.
CDIO-initiativet är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla en
ny modell för ingenjörsutbildning. Modellen
betonar ett helhetsperspektiv på teknik och

teknikutveckling. CDIO-baserad utbildning
kännetecknas bl a av verklighetsnära projektarbeten och av att träning i generella
kompetenser som kommunikation och
teamwork integreras i ämneskurser och
projekt. CDIO-projektet startades av
Chalmers, KTH, Linköpings universitet och
MIT i USA. Numera deltar ca 20 tekniska
högskolor från tio länder i samarbetet.
UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGEN

Högskoleverkets granskning 2005 omfattade även forskarutbildningen inom de
tekniska vetenskaperna. Självvärderingen
av forskarutbildningen genomfördes på
fakultetsnivå och vid tre forskarutbildningsmiljöer under hösten. Den bekräftade att
ansatsen, att fr o m 2005 organisera all
forskarutbildning i forskarskolor, främjar
kvaliteten och bidrar till en god miljö för de
forskarstuderande. Den nya organisationen
– som har fått hög acceptans bland institutionsledningar, forskare och forskarstuderande – ger också bättre förutsättningar för uppföljning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen såväl på
institutionsnivå som på högskolans ledningsnivå. Utmaningen för högskolans ledning är nu att stödja och följa upp genomförandet av mål, strategier och policies
samt att fortsätta arbetet med att finna
former för uppföljning och kvalitetssäkring.

19

CTH-år original gäller

06-03-13

14.04

Sida 20

PEDAGOGISK UTVECKLING
rundutbildningen inom Chalmers håller på att omstöpas. Den stora
organisatoriska förvandlingen av högskolan påverkar förutsättningarna för
grundutbildningen
på flera sätt. I takt med att ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet successivt klargörs ökar möjligheterna att vidta
åtgärder som positivt påverkar hela grundutbildningens kvalitet.

G

FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR

Under året har en utredning genomförts
om hur trådlös uppkoppling ska kunna realiseras för att studenterna var som helst på
Chalmers båda campus ska kunna komma
åt alla grundutbildningens elektroniska
resurser och nyttja dessa i sitt lärande.
Utredningen resulterade i ett beslut om en
accelererad utbyggnad av det trådlösa
nätverket. Beslutet innebar stopp för vidare investeringar i datasalar med stationära
datorer. Både grundutbildningsmedel och
stiftelsemedel utnyttjas för att finansiera
nätverksutbyggnaden, som fortsätter
under 2006.
Med denna infrastrukturella utveckling
följer ett ökat behov av pedagogisk utveckling för att de tekniska resurserna ska
kunna utnyttjas på rätt sätt. Här har lärare
och experter från bl a Chalmers Centrum
för kunskapsbildning och kommunikation
(CKK), medverkat i ett arbete med krav-

specifikationer inför en upphandling av en
”elektronisk lärplattform”. Chalmers har
också deltagit i det s k SLUSS-projektet,
där ett stort antal universitet och högskolor
gemensamt utrett en eventuell gemensam
upphandling. Beslut om val av lärplattform
har ännu inte tagits.
CKK

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) är sedan 1 januari 2005
inordnat under IT-universitetet i Göteborg.
Under året har CKK bidragit till den pedagogiska utvecklingen genom kurser för
doktorander och lärare. Chalmers och ITuniversitetet har under året fått en biträdande professor i högskolepedagogik,
Michael Christie, med placering vid CKK.
UNDERVISNING PÅ ENGELSKA

Bologna-strukturen innebär en uppdelning
av studierna i en grundläggande nivå (årskurs 1–3) och en avancerad nivå (årskurs
4–5). Chalmers kommer att erbjuda all utbildning på den avancerade nivån även till
internationella studenter. Därmed kommer
många av lärarna att ha en stor del av sin
undervisning på engelska, fler än i den nuvarande strukturen. Under året har medel
från C-SELT (Chalmers stiftelses satsning
på utveckling av lärandet) använts bl a för
att kartlägga behovet att höja fackspråkkompetensen och kompetensen att undervisa multikulturella grupper. Kartläggningen, som visar på skillnader mellan olika
ämnesområden, kommer att ligga till grund
för åtgärder inför höstterminsstarten 2007.

INTEGRATION AV GENERELLA
KOMPETENSER

C-SELT har under året genomfört en seminarieserie för att sprida erfarenheter av
att integrera generella kompetenser i
chalmersundervisningen. Vid sex tillfällen
har viceprefekter samt program- och
kursansvariga diskuterat kommunikation,
gruppdynamik, projektarbete, informationskompetens, vetenskapligt förhållningssätt,
självkännedom samt olika former för ”leverans” av generella kompetenser.
GENUSANPASSAD UNDERVISNING

Under året har givits elva kurser som
reformerats i ett genus- och mångfaldsprojekt, för att bättre passa alla chalmersstudenter. Kurserna har givits inom civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsprogrammen.
PEDAGOGICAL POSTER DAY

I december ordnades för andra gången en
årlig utställning av pedagogiska utvecklingsprojekt. Cirka tjugo projekt presenterades och en allmän diskussion kring
villkoren för pedagogisk utveckling hölls,
liksom ett seminarium kring utveckling av
laborationsundervisning i kemi respektive
mikroelektronik.
STUDIERESOR

Genom C-SELT projektet fick femton lärare bidrag till resor i syfte att utveckla olika
delar av grundutbildningen.

Utbildningen på Chalmers
ska ständigt sträva efter
förbättringar avseende
studenternas långsiktiga behov
KURSER I PEDAGOGISK UTVECKLING
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Pedagogiskt projekt (4p)
Undervisning, lärande och utvärdering (2p)
Filosofi för lärande (2p)
Forskarhandledning: Teori och praktik (2p)
Forskarhandledning: Akademiskt skrivande (2p)
Lärande i digitala media (2p)
Populärvetenskaplig kommunikation (2p)
Etik, vetenskap och samhälle (2p)
Totalt antal deltagare
Utfärdade diplom i högskolepedagogik (10p)

Lärare

Doktorander

Totalt

12
12
9
22
15
3
4
2
79

–
45
–
–
–
–
16
44
105

12
57
9
22
15
3
20
46
184

6

–

6

Varje år delas ett pedagogiskt pris "Gyllene
Pekpinnen" ut till den
föreläsare som fått flest
röster av studenterna på
maskinteknikprogrammet.
Läsåret 2004–2005 blev
Mikael Enelund utsedd
till bästa föreläsare och
Erik Broman bästa
övningsledare.
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FORTBILDNING

C

halmers satsar på en
långsiktigt hållbar
uppdragsverksamhet
där kontakter, leveranser och betalningsrutiner sköts professionellt. Det ger
upphov till betydande mervärden för
Chalmers grundutbildning.

INDUSTRIHÖGSKOLAN

Chalmers Industrihögskola kompetensutvecklar yrkesverksamma ingenjörer och
skräddarsyr utbildningar för näringsliv och
samhälle. Under 2005 var fokus på webbbaserade utbildningar, bl a den Master’s
Degree in Global Automotive and Manufacturing Engineering som University of
Michigan tillsammans med General Motors
lanserade under året och som innehåller
ett antal kurser från Chalmers.
En webbaserad utbildning, Global
Issues in Sustainable Development, har utvecklats i internationell samverkan och
erbjuds som en kurs på masternivå till studenter vid Chalmers, Monterrey Institute of
Technology and Higher Studies i Mexico
och MIT, Massachusetts Institute of
Technology.
Chalmers medverkar aktivt i Volvo Cars
interna konstruktörsprogram. Området
Effektiv produktion har stärkts under året
med program som Underhåll för bättre
ekonomi (45 poäng) och Lean Produktion
(5 poäng). I samverkan med programmet
proDesign har en modell för teknikseminarier lanserats och två seminarier genomförts.

CHAMPS

CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs) är ett helägt dotterbolag
i Chalmerskoncernen och redovisade under
året en omsättning på 20,6 mkr med en
rörelsemarginal på 14 %. CHAMPS erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling
för chefer och ledare med fokus på Technology Management. Under året har utbildningsprogram genomförts i flera länder med
sammanlagt cirka 1 000 deltagare från de
större svenska industriföretagen och en
ökande andel internationella kunder (ca 30 %
av deltagarna 2005). Utbildningen Executive Master of Technology Management
Program startades, vilket var CHAMPS första program med akademiskt meritvärde.
TRÄFFPUNKT SJÖFART

Träffpunkt sjöfarts (f d Sjösäkerhetscentrum) utbud omfattar över 30 kurser, flertalet
obligatoriska för att kunna tillträda en viss
ombordbefattning. Tyngdpunkten i årets
kurser, som vanligen är 2–8 dagar långa,
låg på sjukvård, radio och anti-terror.
Vissa moment av några kurser kan läsas
på distans, något som förväntas öka i framtiden.
Träffpunkt sjöfart är också examensförrättare för Fartygsbefäl klass VIII och
Maskinbefäl klass VIII. Årligen examineras
sammanlagt cirka 1 500 personer.
PRODESIGN

Programmet proDesign ingår i KK-stiftelsens satsning att utbilda kvalificerad personal i mindre och medelstora tillverkande
företag i Sverige. proDesigns fokusområden är konstruktions- och produktions-

Chalmers satsar på en
långsiktigt hållbar
uppdragsverksamhet

teknik samt design och Lean Produktion.
Under 2005 har proDesign allt mer levererat fördjupningsutbildningar. Marknaden
för proDesigns utbildningar ökar, framför
allt inom Lean Produktion.
CHALMERS INDUSTRITEKNIK

CIT har under året anordnat en internationell CFD-kurs (Computational Fluid Dynamics), en kurs i urban vattenhantering
och en kurs i förbränningsmotorteknik med
sammanlagt ett fyrtiotal deltagare.
STATSFINANSIERAD FORTBILDNING

Fortbildningslinjerna Projektledning samt
Industriell marknadsföring och inköp, båda
20 poäng, hade totalt 40 yrkesverksamma
deltagare under våren och 45 på höstens
kurser.
Fortbildningskursen Teknik, människa och
samhälle, 5 poäng, som riktar sig till lärare
i gymnasiet och grundskolan, gavs för tredje året i följd och samlade 15 deltagare.
Omfattningen på den statsfinansierade
utbildningen (17 mkr) har varit ungefär lika
stor som 2004.
SIDA

För SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) har under året programmet Solid Waste Management
genomförts vid Institutionen för bygg- och
miljöteknik. Detta är ett SIDA-finansierat
program, öppet endast för sökande med
universitetsexamen och minst 5 års yrkesverksamhet från utvecklingsländer i Asien,
Afrika och Latinamerika. Det består av
4 veckor i Sverige och 2 veckor i ett deltagarland.

POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING
Antal
Helårsstudenter
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AVGIFTSBELAGD
FORTBILDNING
mkr

Kontakten med proDesign och
ett studentprojekt resulterade,
för företaget Modul-System, i en
smart produktionslösning för ett
lådhandtag.

Technology Management
(CHAMPS)

21

Teknik (Industrihögskolan,
Sida, CIT och Träffpunkt
sjöfart, proDesign m fl)

28

Totalt

49

STATSFINANSIERAD
FORTBILDNING
Fortbildningslinjer

mkr
2,1

Fristående kurser

14,8

Lärarfortbildning
Totalt

Träffpunkt sjöfarts fortbildningskurser för ombordanställda
omfattar ett 30-tal ämnen,
bl a radioteknik.

0,1
17,0
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Att forskningen är viktig på Chalmers förstår man av det enkla faktum att ungefär
två tredjedelar av intäkterna går till forskningen och forskarutbildningen. Vi samlar
fakultetsrådets ordförande Lars Brink och vice ordförande Anna Kadefors för att få
veta mer.
De poängterar vikten av harmoni och att ha tid för själva forskningen, att ha tid att
göra misstag, för det är många gånger dem man lär sig av.
– Någon lär ha frågat Newton hur han kom på teorin om gravitationen. Han ska
ha svarat: ”genom att alltid tänka på det”, exemplifierar Lars.
Idag tycker de båda att det finns en oro i systemet, där forskningsledarna måste
lägga allt för mycket tid på att administrera, representera, sköta forskningsgruppen
och ansöka om pengar.
– Även de enskilda forskarna blir splittrade när de måste klara av allting själva,
säger Anna. Fakultetsrådets uppgift är att värna om en god intellektuell miljö vid

I FRAMKANT
Chalmers samt att initiera och diskutera långsiktiga strategiska frågor av betydelse
för högskolans utveckling.
– I grund och botten måste forskningen få styras av sig själv. Trenden nu är att
statsmakterna lägger sig i för mycket. De kanske vet vad de vill uppnå, men de vet
inte hur … och hur skulle de kunna veta det, säger Lars.
– En annan trend är att det förefaller som om de yngre forskarna är mer inriktade
på att arbeta i grupp och att samverka med varandra. Vi kan hoppas att det ökar förståelsen över gränserna och bryter upp en del av det ”bevakande” av varandra som
finns inom forskningen, säger Anna.
De är båda överens om vikten och styrkan av Chalmers breda forskningsbas och
att man är alert för nya intryck, som t ex Annas område inom Technology
Management som ligger i gränslandet mellan samhällsvetenskap och teknik.
Fakultetsrådet organiserar samtal inom fakulteten för att befrämja detta. Den stora
omorganisationen som Chalmers nu genomför ger nya konstellationer inom
forskningen och nya kontaktytor. Samtidigt måste man vara vaksam så att delade
konstellationer inte går i motsatt riktning. För de närmaste åren är det en stor utmaning att bibehålla intresset och attraktiviteten för forskningen och att rekrytera
unga forskare och ge dem både den trygghet, tid och harmoni som krävs för att
de ska nå framgång i sitt arbete.

23

CTH-år original gäller

06-03-13

14.05

Sida 24

Chalmers forskning ska vara väl integrerad
med det internationella forskarsamhället
och medverka till en hållbar samhällstillväxt

ör internationellt framstående forskningsmiljöer krävs rejäla
ekonomiska resurser.
Dessa kan bli tillgängliga genom att man
profilerar forskningen
nationellt och bildar
allianser mellan universitet. Den under året allt tydligare satsningen på starka forskargrupper är en del
av denna strategi. Sådana forskningsmiljöer behöver vara stora nog att inrymma
både den inomvetenskapligt motiverade
och den behovsmotiverade forskningen.
De behöver samtidigt vara en integrerad
del av innovationssystemet, dvs att de
aktivt deltar i skapandet av nya produkter,
nya processer och ny infrastruktur.
Grupperingar med goda forskare och
nära samarbete med näringslivet/samhället utgör också grunden för utbildningens
aktualitet och kvalitet. Strategin knyter an
till en internationell trend och är vald för att
möta globaliseringen och kraven på
snabbhet från idé till färdig produkt –
omständigheter som ger nya förutsättningar, driver utvecklingen och delvis förändrar
arbetssättet. Samtidigt ger detta upphov
till många inspirerande frågeställningar.
På sidorna 28–33 beskrivs en sådan
framgångsrik universitetsmiljö, där forskningens bredare uppdrag utvecklas, nämligen forskningen inom mikro- och nanoteknologiområdet.

F

CHALMERS FORSKNINGSMÅL

Chalmers forskning ska vara väl integrerad
med det internationella forskarsamhället.
För att stimulera de starka forskningsmiljöernas utveckling ska forskningen som
utifrån vetenskapliga kriterier bedöms vara
av högsta kvalitet premieras. Chalmers

24

forskning och utbildning ska medverka till
en hållbar samhällstillväxt.
STRATEGISKA BESLUT STÄRKER
FORSKNINGEN

År 2005 har för Chalmers del inneburit en
rad strategiska beslut och förändringar
som syftar till att utveckla starka kluster
av forskargrupper, där man både kan
bedriva konkurrenskraftig forskning på en
hög internationell nivå och bidra till en bärkraftig utveckling, regionalt och globalt.
Exempel på sådana förnyelseinitiativ är:
• den nu genomförda interna omstruktureringen från elva sektioner till sexton institutioner, vilket skapar nya förutsättningar
för stark forskning i täta och samverkande forskargrupper
• den nya modellen för fördelning av fakultetsmedel som tillämpats under 2005
för att ge framgångsrika forskargrupperingar ett bättre stöd
• beslutet om en flexiblare modell för de
strategiska satsningar som Chalmers
stiftelse finansierar och där syftet är att
stärka och påskynda Chalmers förändrings- och utvecklingsarbete
• beslutet om fortsatt satsning på Lindholmen inom de fem kompetensområdena sjöfart & marin teknik, tillämpad IT,
fordonssäkerhet, logistik & transport
samt design
• det ökade samarbetet med Göteborgs
universitet och KTH, högskolorna i
regionen och ett antal strategiskt valda
internationella universitet. Samarbetet
med Sahlgrenska Akademin och naturvetenskapliga fakulteten inom bioteknikområdet samt med regionala högskolor
inom produktionsteknik (Jönköping,
Skövde, Halmstad och Högskolan Väst)

är goda exempel på allianser som stärker västsvensk forskning
• de pågående satsningarna på områdena informationsteknologi, miljövetenskap, biovetenskap, innovationssystem
och nanoteknologi. Under 2005 har
uppbyggnadsstödet till området miljövetenskap avslutats, en i alla avseenden
positiv satsning som i högsta grad
bidragit till Chalmers nu starka position
inom området
• Chalmers framgångsrika fundraising,
som bl a har resulterat i sjöfartsnäringens stora engagemang för att utveckla
Chalmers forskning och utbildning inom
sjöfartsområdet, och som också resulterat i ett ökat samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
inom transportområdet
• flera nya samarbetsavtal med internationella företag, exempelvis med
fordonsindustrin som syftar till att förstärka de satsningar på fordonsforskning som under året lagts fram av regeringen i det s k Trollhättepaketet, MERA
(produktionsteknik) och V-ICT (FordonsIT och telematik)-programmen.
ENGAGERADE FORSKARE

Dessa åtgärder ger nya och goda förutsättningar för framgångsrik forskning. De
stora och konkreta insatserna för forskningens fortsatta utveckling gör dock forskarna själva bl a genom engagerad forskning och initiativ till nya samarbeten. Den
tid de lägger ner på att söka finansiering av
nya forskningsprojekt är viktig, men alltför
stor. Detta gäller speciellt för år 2005, då
en rad stora finansieringsprogram tillkommit som en följd av årets forskningsproposition. Bland stora ansökningar som redan
gett resultat kan nämnas:
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BÄSTA VETENSKAPLIGA ARTIKEL

TRAFIKSKADEFORSKNING PRISAD I USA

Cecilia Groth, Magnus Nydén och Krister
Holmberg vid Teknisk ytkemi har tillsammans
med två forskare vid University of Florida
fått pris av American Oil Chemists’ Society
(AOCS) för bästa vetenskapliga artikel
inom deras ämnesområde. Artikeln har titeln
”Kinetics of the self-assembly of gemini
surfactants”. Priset delades ut i samband
med AOCS årliga konferens i Salt Lake City
i maj 2005.

Per Lövsund, som är professor i trafiksäkerhet
och prefekt för Institutionen för tillämpad mekanik,
har av The United States Department of
Transportation tilldelats Special Award of
Appreciation för att starkt ha bidragit till trafikskadeforskningen under de senaste 25 åren
och att nya säkerhetssystem har introducerats
och används i hela världen.

FORSKNINGSCENTRA VID CHALMERS
Av de sex kompetenscentra, som Chalmers är värduniversitet för och som
finansierats tillsammans med näringslivet, VINNOVA och STEM, har under
året den tioåriga avtalsperioden löpt ut för alla utom för CPM som löper t o m
september 2006. Verksamheterna har varit mycket framgångsrika och nya finansieringsformer har arbetats fram under året tillsammans med bl a näringslivet.
CHACH – Chalmers centrum för höghastighetsteknologi
CHARMEC – Kompetenscentrum i järnvägsmekanik
CPM – Kompetenscentrum i produktrelaterad miljöanalys
CERC – Kompetenscentrum för förbränningsmotorteknik
HTC – Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion
KCK – Kompetenscentrum i katalys
Centrum för astrofysik och rymdvetenskap
Chalmers Biocentrum (nytt fr o m 2005)
Chalmers Energicentrum
GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum

Vibrationsmätningar på
ett lastbilsdäck med
hjälp av laser. Mätdata
används för validering av
modeller som används
för beräkningar av ljud
och rullmotstånd.

• Stiftelsens för Strategisk forskning
(SFF) satsning på två nya strategiska
forskningscentra på Chalmers, dels i
antennteknik (professor Mats Viberg),
dels inom matematisk modellering
(professor Holger Rootzen)
• Vetenskapsrådets stöd till Gothenburg
Stochastic Center med professor Peter
Jagers som föreståndare och de stora
forskningsanslagen till professorerna Per
Delsings och Owe Orwars forskning.
Mot bakgrund av det stora antalet inlämnade ansökningar kommer säkerligen beslut
om stöd till fler nya forskningscentra på
Chalmers att tas under våren 2006.
GRUNDFORSKNINGEN VIKTIG FÖR
FORSKNINGSMILJÖN

Den nyfikenhetsdrivna, inomvetenskapligt
motiverade forskningen är basen för all
natur- och teknikvetenskaplig forskning.
Den är ofta drivande för morgondagens tilllämpningar och för de experimentella och
teoretiska tekniker som sedan används
inom mer tillämpad forskning. En satsning
på redan starka och näringslivsrelevanta
forskningsmiljöer och krav på snabba
resultat får således inte vara ensidig och
drabba de grundläggande ämnena eller
hämma den mer spontana tillkomsten av
nya forskningsområden.
Chalmers har sedan länge en väl utvecklad matematisk-naturvetenskaplig grundforskning inom fysik, kemi, matematik och
datalogi som nu breddas till området biovetenskap, bl a genom satsningar av
Chalmers stiftelse. Chalmers fördelar också extra fakultetsmedel till dessa områden
motiverat av de skäl som getts ovan. Två
händelser under året ger ytterligare styrka:
• Chalmers satsning på biovetenskap
utvärderades under 2004. Bland många

Strategiskt forskningscentrum i antennteknik
(nytt enligt SSF-beslut i december 2005)
Strategiskt forskningscentrum i matematisk modellering
(nytt enligt SSF-beslut i december 2005)
The Gothenburg Stochastic Center
(nytt enligt VR-beslut i november 2005)

positiva omdömen fanns också rekommendationer inför framtiden. Fyra tidigare satsningsområden transformeras nu
till en tydlig satsningsprofil, kvantitativ
systembiologi, som i hög grad drar nytta
av den existerande starka forskningen
inom fysik, kemi, teknik och matematik
samt den inom biomedicin vid våra partneruniversitet. Två nya professurer är
under tillsättande. Utvecklingen med att
expandera biocentrets verksamhet
exemplifieras av samverkan med MC2
som under hösten resulterade i en mycket uppskattad internationell inspirationskonferens, Life is Matter – Life Matters:
Bionanotechnology
• nya förutsättningar till ökat samarbete
mellan de naturvetenskapliga grundvetenskapernas discipliner har skapats
genom att matematikinstitutionen under
2005 lokaliserats i omedelbar närhet till
ämnesområdena fysik, kemi, kemiteknik,
bioteknik, mikroteknologi och nanovetenskap. Därmed har Chalmers ett
samlat matematiskt-naturvetenskapligt
centrum mitt på Campus Johanneberg.
MÅNG- OCH TVÄRVETENSKAPLIG
FORSKNING

Helhetssyn när det gäller miljökrav och
resurshushållning liksom förståelsen av
samhällsbyggandets villkor blir tunga frågor
i morgondagens samhälle. För att möta en
ny samhällsstruktur med en förändrad
demografi behövs också nya lösningar där
teknikvetenskapen, förutom den djupa
naturvetenskapliga förankringen, behöver
skapa en allt starkare relation till samhällsvetenskap och humaniora. Den med Göteborgs universitet gemensamma forskningen inom området miljövetenskap är ett
framgångsrikt exempel på mång- och tvärvetenskaplig forskning. Det närmare sam-

arbetet mellan institutionerna Arkitektur och
Bygg- och miljöteknik samt de samlade
forskningsresurserna inom Institutionen för
energi och miljö ger ny potential för sådan
forskning. De samverkansarenor med
gränsöverskridande forskning och utveckling mellan Chalmers, Göteborgs universitet och olika avnämare i samhället som skapats under 2005 inom Lindholmen Science
Park är ett annat gott exempel. Formas och
VINNOVA förväntas bli de stora finansiärerna av denna forskning.
NYA RESURSER TILL FLER

De senaste årens kärva ekonomi har inneburit att antalet doktorand- och forskarassistenttjänster, dvs bastjänsterna för
rekrytering av nya forskare, minskat med
15–20 %. Förhoppningen är att de nya
forskningsprogram som nu initieras kan
vända denna utveckling och resultera i fler
forskarkarriärtjänster.
Antalet professorer på Chalmers ökar
långsamt, i första hand genom befordran
av docenter till biträdande professorer.
Under den senaste treårsperioden har
totalt 24 befordrats till biträdande professor, varav 6 kvinnor. En biträdande professor, man, har nyanställts. Trots fler kvinnor
bland de nyrekryterade är andelen kvinnor
bland Chalmers professorer endast 9 %.
VETENSKAPLIG PRODUKTION

Från och med 2005 lägger forskarna
själva in uppgifter om sina vetenskapliga
publikationer i databasen CPL (Chalmers
Publication Library). Antalet refereegranskade artiklar och konferensbidrag uppgick
under året till ca 1 600. Eftersom databasen
är under uppbyggnad är det svårt att avgöra om detta är fler eller färre än tidigare
år. 29 nya patent beviljades under året
jämfört med 21 år 2004.
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KONKURRENSUTSATT
FORSKNINGSFINANSIERING

En allt större andel av intäkterna till forskningen kommer via forskningsråd, stiftelser
och privata finansiärer. Trenden att ge
näringslivsrelevansen ökad betydelse vid
sidan av vetenskaplig kvalitet, originalitet
och skicklighet i genomförandet kvarstår.
Förhoppningen är att de vetenskapliga
kvalitetskraven behålls och utvecklas
genom att starka forskningsmiljöer med
stor framtida potential prioriteras speciellt.
Satsningen på stora och långsiktiga (5–10
år) forskningsprogram är en del i årets
forskningsproposition. Totalt utlyses cirka
tre miljarder kronor att betalas ut under tio
år framöver. Vetenskapsrådet, VINNOVA,
Formas och FAS ansvarar för prioriteringarna i de nya programmen med namn som
Linnéstödet, Berzelius Center, VINN Excellence Center och FAS-center. Chalmersforskare har lämnat in ett stort antal ansökningar till de tre förstnämnda programmen,
ansökningar som tydligt speglar Chalmers
styrkeområden. Nedan redovisas ett antal
nya projekt som under 2005 fått finansiering i hård konkurrens.
SSF
Av 230 inlämnade förslag till SSF om strategiska forskningscentra inbjöds 53 att lämna fullständiga ansökningar. Två chalmerscentra, inom områdena antennteknik och
matematisk modellering, är bland de arton
som beviljats stöd under de kommande fem
åren med sammanlagt 65 mkr per år.
SSF utlyste i juni 2005 ett postdoktoralt
program inom tillämpad nanovetenskap
och nanoteknik – Nano-X. Två av de fem
forskarna som får dela på 72 mkr för fem
års forskning finns på Chalmers och de får
sammanlagt 28 mkr.
Dessutom har SFF under året startat en
ny projektform som kallas Bio-X. Ett av
bidragen, som är treårigt, gick till Chalmers.

Vetenskapsrådet (VR)
The Gothenburg Stochastic Center beviljades medel som en av tio starka forskningsmiljöer. Tillsammans får de tio dela på
44 mkr per år under fem år.
Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskaplig-teknisk forskning har under
året beviljat anslag till 54 (69) chalmersprojekt på sammanlagt 37,5 mkr (ca 10 %
av VRs anslag för naturvetenskapligteknisk forskning), de flesta för treåriga
program. Det minskande antalet beror
främst på att andelen större och fleråriga
projekt ökar. Ytterligare 22 (18) projekt har
under året fått VR-stöd inom andra anslagsområden. Bland dessa kan nämnas
stödet till området bioteknik genom en särskild forskartjänst till biträdande professor
Richard Neutze. Störst anslag (8,5 mkr)
fick professor Per Delsings forskargrupp
inom området nanoteknologi.
Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande (Formas) har beviljat
Chalmers sammanlagt 35 mkr för 21 projekt med en varaktighet på mellan ett och tre
år. Under 2005 beviljade Formas totalt 409
mkr till forskning för hållbar utveckling.
VINNOVA
Verket för innovationsteknik (VINNOVA)
står för ca 4 % av Chalmers forskningsintäkter. I en av de stora programsatsningarna, VINN Excellence Center 2004, avser
VINNOVA att etablera fem centra inom programmet. Av de 84 ansökningar som inlämnats till detta program kommer 12 från
Chalmers. Chalmers VINNOVA-finansierade
forskning berör ett flertal områden med stor
samhällsrelevans, t ex produkt- och produktionsteknik, fordons- och transportteknik,
energiproduktion och miljö. Det nya stödet
till den svenska fordonsindustrin involverar
ett flertal forskargrupper på Chalmers inom

områden som produktionsteknik, säkerhet
samt fordons-IT och telematik.
FAS
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har beviljat 1,8 mkr till
professor Bo Bergman för projektet
”Mötet mellan processorientering och de
funktionella strukturerna”.
Mistra
Chalmers har fått ett av tre planeringsanslag för ett interdisciplinärt forskningscentrum med fokus på uthållig förvaltning
av naturresurserna tillsammans med Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
KK-stiftelsen
KK-stiftelsen satsar 24 mkr under fem år i
företagsforskarskolan CAPE (Centre for
Advanced Production Engineering) för
forskning i virtuell produktionsutveckling.
Det förutsätts att deltagande företag satsar lika mycket.
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är vid sidan av Vetenskapsrådet en viktig finansiär av den experimentella och teoretiska forskningen vid
Institutionen för radio- och rymdvetenskap
samt Onsala rymdobservatorium.
Chalmers stiftelse
Chalmers stiftelses långsiktiga stöd till
områdena mikro- och nanoteknik, miljöoch IT-områdena samt till biovetenskap har
fortsatt.
EU
Under 2005 deltog Chalmers i totalt 142
(137) EU-projekt varav 139 (134) var
forskningsprojekt. Chalmers är koordinator
i 18 (15) av projekten. Chalmersforskare är
för närvarande involverade i 125 godkända
projekt inom ramen för EUs sjätte ramprogram.

HEDERSDOKTOR VID DTU

Chalmersprofessorn Bengt Kasemo
utnämndes under året till hedersdoktor vid Danmarks Tekniske
Universitet (DTU). I motiveringen
stod bl a: ”Kasemo är en av de
främsta forskarna inom nanoteknologi. Han förenar på ett
enastående sätt grundforskning
med tillämpningar och är bland de
ledande forskarna i världen när det
gäller innovationer baserade på
nanoteknologi”.

OSANNOLIKT?

Professor Olle Häggström vid
Matematiska vetenskaper har fått
det prestigefyllda Rollo Davidsonpriset för sin forskning inom
sannolikhetsteori och system med
växelverkan. Priset delas ut av en
fond vid Cambridgeuniversitetet.
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EKONOMISKT RESULTAT

Resultatet efter finansiella poster uppgick
för forskning och forskarutbildningen till
–18 (–28) mkr. I resultatet ingår avskrivningskostnader som täcks av det aktieägartillskott som erhållits som en följd av
ändrade redovisningsprinciper. I Chalmers
totala resultat uppgick dessa kostnader till
12 (19) mkr, varav huvuddelen avser forskning och forskarutbildning. För förlustrisker
i pågående projekt har resultatet belastats
med 14 (15) mkr.
Intäkterna har minskat med 63 mkr (–4 %)
jämfört med föregående år. Statliga intäkter
har minskat med 36 mkr (–4 %), vilket främst
avser bidrag från VINNOVA om –25 mkr.
Bidrag och uppdrag från företag och andra
organisationer har ökat med 12 mkr (5 %),
där intäkter från företag har ökat med 22
mkr och intäkter från branschorganisationer
har minskat med 10 mkr. Bidrag från de
offentliga forskningsstiftelserna har minskat
med 22 mkr (–17 %), där Stiftelsen för
strategisk forskning har minskat med
16 mkr. Bidrag från Chalmers stiftelse har
minskat med 19 mkr (–18 %), beroende
på tidigare beslutad minskning av bidrag.
Bidrag från EU har ökat med 12 mkr
(21 %). Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 74 (73) % av intäkterna till forskning och forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning
som finansierats med bidrag, uppdrag och
övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2005 till 70 (72) % av intäkterna. Andelen
fakultetsmedel uppgick därmed endast till
30 (28) %.

Finansiellt 1 %
Övrigt 5 %
EU 5 %
Stiftelsen Chalmers 6 %

Övriga statliga 28 %
Totala intäkter år 2005
uppgick till 1 372 mkr.

Chalmers utsåg 2005 följande fyra personer till hedersdoktorer:

Anne-Grete Hestnes är professor vid Norges TeknisktNaturvetenskapliga Universitet i Trondheim och utsågs till hedersdoktor för sitt engagemang inom
hållbart samhällsbyggande och för initiativet till ett
svensk-norskt samarbete i form av ett masterprogram
i hållbart byggande på Chalmers.

Marie Rådbo är universitetslektor i astronomi vid
Göteborgs universitet. Hon promoverades till hedersdoktor för att hon genom sin brinnande entusiasm
och utpräglade förmåga att popularisera astronomin på ett utomordentligt sätt lyckats ge naturvetenskapen ett ansikte utåt.

Tekn lic Olle Thomsson har lämnat värdefulla bidrag
till den moderna skeppstekniken och till Chalmers
utveckling inom området. Genom sitt internationella
kontaktnät har han öppnat teknologernas möjligheter till internationell erfarenhet genom en unik
serie studieresor till varvsländerna i Ostasien.

Hans Wallstén är civilingenjör i maskinteknik och en
framstående uppfinnare och entreprenör. Han promoverades för sin förmåga att se behovet av nyutvecklingar på olika områden och utgående ifrån
egna idéer förverkliga dessa fram till färdiga produkter av stor betydelse. Han har på många sätt
engagerat sig för Chalmers verksamhet, bl a i utvecklingen av Chalmers entreprenörsskola.

FORSKARUTBILDNING OCH FORSKNING
Utbildningsdepartementet 30 %

Offentliga
stiftelser 8 %

Företag m fl 17 %

HEDERSDOKTORER 2005

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

2005

2004

2003

2002

2001

410
384
229
107
70
88
65
19

405
425
217
129
58
107
80
14

394
354
240
118
54
125
78
14

372
348
223
135
50
188
66
19

363
336
157
140
36
214
72
28

1 372

1 435

1 377

1 401

1 346

DE STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRERNA
(mkr)
Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
SSF
Stiftelsen Chalmers
Energimyndigheten
EU
VINNOVA
Wallenbergstiftelsen
Formas
Mistra

2005

2004

2003

2002

2001

410
145
89
88
70
70
60
33
30
14

405
150
105
107
70
58
85
31
29
12

394
127
89
125
67
54
53
30
29
11

372
126
94
188
57
50
66
52
24
15

363
126
106
214
75
36
70
17
25
14
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Mikro- och nanoteknologi är ett av Chalmers starkaste profilområden. Forskningen
sträcker sig från grundläggande fysik och kemi till extremt tillämpade projekt i
nära samverkan med företag. Med en bred definition torde sammantaget
300–400 personer på Chalmers vara aktiva inom området.
Vad är då mikro och nano? Med mikrostrukturer menas i regel komponenter
som har dimensioner mellan 0,1 mm och 0,1 mikrometer (µm), medan nanostrukturer
är mindre än 0,1µm (= 100 nm). Till exempel har ett hårstrå en diameter av cirka
20 µm, en cell är omkring 10 µm medan 100 nm motsvarar några hundra atomer
lagda i en rad.
Kärnan i forskningen är förmågan att manipulera materia inom dessa längdskalor
för att skapa strukturer för en viss tillämpning. I nanoområdet uppför sig naturen ofta
på ett annat sätt än i vår normala värld, eftersom kvantmekaniska lagar styr vad som
sker där. Som en naturlig konsekvens är forskningen inom mikro- och nanoområdet
multidisciplinär och mångfacetterad.

N OTEKNOLOGI
Chalmers forskning inom mikro- och nanoteknologi bedrivs vid flera institutioner.
Kärnan är Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) där ca 200
personer bedriver forskning med inriktning på framtidens mikro-/nanoelektronik
och fotonik. Här sker forskning kring komponenter för trådlös kommunikation,
lasrar, kvantdatorer, supraledande elektronik, sensorer, nanoelektromekaniska
system och molekylär elektronik. Andra institutioner med forskning inom mikrooch nanoteknologi är Teknisk fysik, Kemi- och bioteknik samt Radio- och rymdvetenskap, vilka forskar med inriktning på t ex detektorer för radioastronomi eller
biomedicinska tillämpningar.
Forskningen omfattar både experiment och teori som ofta är tätt sammanlänkade.
På den experimentella sidan är förmågan att både kunna tillverka strukturer i
mikro- och nanoskala och att kunna karakterisera dessa helt avgörande för möjligheten till framgång. För tillverkning av sådana strukturer, komponenter och kretsar
förfogar Chalmers över ett av universitetsvärldens mest avancerade laboratorier.
För karakterisering finns en stor mängd olika utrustningar, många av dem
koordinerade genom MACH, Materialanalyslaboratoriet vid Chalmers.
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S k ”ögon-diagram” som visar 2,5 Gbit/s digital modulation av laser vid 20° och 110°C.
En metalldroppe förflyttas med hjälp
av en nanopipett.
Om man jämför något i nanoskala
med en fotboll, så är skillnaden lika
stor som mellan fotbollen och jordklotet.

STARKT PROFILOMRÅDE
järtat i Chalmers
satsning på mikrooch nanoteknologi
är Nanotekniklaboratoriet vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2).
Det är ett renrumslaboratorium i absolut världsklass och
en investering i halvmiljardklassen. Laboratoriet startade 2001 och har idag cirka
200 användare från akademi och företag.

H

ETT RENRUM I VÄRLDSKLASS

Nanotekniklaboratoriet har över 150 mycket avancerade utrustningar för tillverkning,
mätning och analys av mikro/nanokomponenter, t ex olika system för deponering,
dopning och etsning av material. Med
utrustningen för elektronstrålelitografi kan
strukturer mindre än 10 nm definieras.
Som komplement till den flexibla miljön
vid laboratoriet har två strategiska områden, eller ”processlinor”, utvecklats. Den
första är en komplett processlina för tillverkning av mikrovågs- och fotonikkomponenter, vars processutrustning har särskilda
regler för vilka processer som får köras.
Syftet är att öka utbytet och stabiliteten hos
de extremt komplicerade komponenter
inom ”wide-bandgap”, lågbrus, fotonik och
terahertz som tillverkas. Den andra processlinan syftar till att öka laboratoriets förmåga att tillverka senaste generationen av
supraledande komponenter, kvantkomponenter och nya nanostrukturer. Den grundar sig på Chalmers långa erfarenhet inom
elektronstrålelitografi och har särskilt fokus
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på att med gott utbyte kunna tillverka strukturer som är mindre än 20 nm. Denna processlina ger Chalmers möjlighet att vara
med och leda utvecklingen inom detta
snabbt växande område.
NYA LASERDIODER FÖR OPTISK
KOMMUNIKATION

Utbyggnaden av optiska access-nät (”fiberto-the-home”) kräver lågkostnadsteknik,
däribland kostnadseffektiv laserteknologi
för optiska sändare som kan arbeta vid
höga datatakter och som emitterar vid en
våglängd lämplig för optiska fibrer. För att
kunna bygga billiga sändarmoduler krävs
laserdioder som är okänsliga för temperaturvariationer (då behövs inget system för
att reglera temperaturen, vilket skulle kosta
mer). Låg drivström är också viktigt för låg
effektförbrukning. Forskare vid MC2 har tillverkat sådana lasrar, som emitterar vid en
våglängd av 1,3 µm genom att använda
tunna skikt (25 atomlager) av en ny halvledare (GaInNAs). Man har påvisat att dessa
lasrar kan moduleras digitalt utan aktiv temperaturstabilisering vid de hastigheter som
fiberoptiska accessnät kräver.
KVANTDATORFORSKNING

MC2 har i nära samarbete med flera europeiska partners varit djupt engagerat i forskning om kvantdatorer under de senaste fem
åren. En topprestation under det gångna
året är att gruppen organiserade och nu
koordinerar ett stort integrerat europeiskt
projekt (kallat EuroSQIP) som löper
2005–2009 och som handlar om en supraledande processor för kvantinformationsbehandling. Den stora utmaningen framöver är

att konstruera och bygga en 5-bitars kvantprocessor för att visa att konceptet fungerar. En kvantprocessor arbetar med hjälp
av kvantmekaniska korrelationer – intrasslade tillstånd – mellan kvantbitar förbundna
via koherenta databussar, liknande laserstrålar. Intrassling av tillstånd har ingen
enkel intuitiv förklaring och omtalas ibland
som ”spöklik växelverkan på avstånd”. Men
det fungerar i verkligheten! Med en sådan
dator kan man i princip lösa eller simulera
problem som det skulle ta en vanlig dator
”oändlig” tid att lösa. Arbetet sker i nära
samarbete mellan teoretiker och experimentalister för att utforma kvantbitsystem,
beskriva mätningar och analysera experimentella resultat.
FORSKNING KRING KOLNANORÖR

Forskargrupper vid Teknisk fysik har visat
att kolnanorör kan användas dels som
nanopipetter för nanopartiklar av metaller,
dels i konstruktionen av nanoelektromekaniska system (NEMS).
Nanopipetten medger att nanopartiklar
kan positioneras med en precision som är
bättre än en nanometer. Då elektroner
transporteras i kolnanoröret och kolliderar
med metallfyllningen vid gränsytan mellan
röret och fyllningen, uppstår en s k vindkraft, som sveper med sig metallen och ger
pipettfunktionen. En metalldroppe, som har
deponerats, kan också i vissa fall extraheras och flyttas. Ett sådant förlopp visas i
bildserien ovan tagen av ett transmissionselektronmikroskop. Manipulationen av nanopartiklar är möjlig genom ett unikt instrument som har utvecklats vid Chalmers. Det
är ett kombinerat sveptunnel- och trans-
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A: 3D-nätverk av mikrometerstora
behållare konjugerade med
nanorör.
B: 2D-nätverk av nanorör virade
runt ett substrat.
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Med E-beamutrustningen för elektronstrålelitografi kan strukturer mindre än 10 nm
definieras.

Nanopartiklar av platina utspridda i det inre av ett
mesoporöst material.

missionselektronmikroskop (STM-TEM). Instrumentet vidareutvecklas nu i samarbete
mellan Chalmers och Nanofactory Instruments AB.
Vid Teknisk fysik studeras också nanoelektromekaniska system, som kombinerar
elektriska och mekaniska funktioner i nanometerskala. Det sker i samverkan med
MC2 och Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Ett exempel på grundläggande frågor är möjligheten att excitera
mekaniska oscillationer (genom en signal
få röret att svänga) med hjälp av en likspänning, vilket ger upphov till en ny laddningsöverföringsprocess, en s k skyttel, där
elektriska laddningar bärs av ett rörligt
korn mellan två stationära elektroder. De
tillämpade studierna fokuserar huvudsakligen på ett nanorelä som består av ett flexibelt ledande kolnanorör, som kan böjas
elektrostatiskt för att sluta en elektrisk
krets. Nanoreläet kan användas som ett
minneselement, en logisk komponent och
som en ställbar radiofrekvenskomponent.
NANOMAGNETER

Två viktiga aspekter vid utveckling av magnetiska komponenter är att göra dem allt
mindre och att utnyttja spinn-beroendet i
elektronernas transportegenskaper. I ett
SSF-finansierat projekt tillverkas nanometerstora magnetiska element, där egenskaper som exempelvis domänstruktur och
magnetiseringsprocesser kan anpassas
för olika tillämpningar. Exempel på detta är
element av s k spinn-ventiler, som har två
stabila magnetiska tillstånd; magnetiseringen
i de två skikten är ordnad parallellt eller
antiparallellt. Man kan avläsa tillståndet genom att mäta konduktiviteten, som är högre i den parallella konfigurationen än i den
antiparallella. Detta kan få tillämpning i
framtida stabilare datorminnen.

Ett nanorelä bestående av ett kolnanorör
med flera grafitlager fastsatt vid en elektrod.

NANOMATERIALFORSKNING VID
KEMI- OCH BIOTEKNIK

Material med välordnade strukturer i
dimensioner på enstaka nanometer kan
framställas utifrån självassocierade ytaktiva ämnen, tensider, som mall. Ytaktiva
ämnen kan bilda flytande kristallina faser,
vilka har mycket välordnade strukturer.
Om vattenfasen i en flytande kristallin fas
utgörs av en lösning av en pH-känslig
oorganisk polymer, som silikat, kan man
genom att justera pH-värdet få vattenfasen
att stelna till en fast gel. Om tensiden
sedan tvättas bort får man ett s k mesoporöst material med hålrum som exakt motsvarar det utrymme som tensiden upptog i
den flytande kristallina fasen. Valet av tensid
avgör strukturen hos det mesoporösa
materialet.
Små partiklar av en metall eller en
metalloxid kan på samma sätt framställas
genom att använda en s k vatten-i-olja
mikroemulsion som mall. Både de mesoporösa materialen och de små nanopartiklarna är av mycket stort intresse inom katalys, vilket är ett viktigt forskningsfält på
Chalmers. De två koncepten kan dessutom
kombineras så att nanopartiklarna bildas
inne i porerna så som visas i bilden ovan.
I en annan tillämpning av nanoteknologin
har forskare vid institutionen utvecklat
metoder för framställning av mjuka material
i nanoskala. Arbetet leder till system med
komplexa funktioner inspirerade från biologins värld. Materialen som används är
flexibla vätskekristallina system, som kan
formas till nanonätverk med intrikata
geometrier enligt bildexemplen ovan,
avbildade med fluorescensmikroskopi.
Dessa teknologier har nått den teoretiska gränsen för miniatyrisering, eftersom
deras minsta dimensioner är ungefär
desamma som storleken på de molekyler

som analyseras eller används för olika
ändamål. Funktion i systemen fås genom
att dopa vätskekristallerna med speciella
molekyler – biologiska eller syntetiska –
eller genom att innesluta sådana molekyler
i olika delar av nätverken. Nätverken kan
således programmeras för olika tekniska
applikationer, där molekylära processer
används som informationsbärare, sensorer
eller katalysatorer för en rad kemiska och
fysikaliska förlopp. Likheten med hur biologiska celler är konstruerade är uppenbar.
Man säger att kemin är biomimetisk.
Jämfört med tillverkningsprocesser som
används inom datorindustrin erbjuder
dessa system flera fördelar. De tillåter konstruktion och tillverkning av en rad olika
nya teknologier, speciellt för livsvetenskaperna. Sådana applikationer omfattar t ex
superkänsliga analys- och syntesredskap
som kan karakterisera och tillverka enstaka
molekyler, nya biomimetiska sensorer som
direkt kan kopplas till levande vävnad eller
enstaka celler, nanopincetter för att manipulera enstaka molekyler och biomimetiska
minneskretsar.
SUPRALEDANDE BLANDARE

Gruppen för avancerad mottagarutveckling inom Onsala rymdobservatorium bedriver forskning och utveckling av heterodyne-instrument för högupplöst spektroskopi i mm-våglängdsområdet. För att uppnå bästa möjliga resultat används blandare
med supraledande tunnelövergångar (SIS)
som utvecklas till avancerade ”sideband
separation”-blandare. I Nanotekniklaboratoriet har ett blandarchip producerats med
egenutvecklad tunnfilmsteknologi baserat
på metallen niob.
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CHALMERS LEDER JAKTEN
PÅ KVANTDATORN
är dagens ”chipteknik” når sin kulmen är det med stor
sannolikhet kvantdatorn som är nästa utvecklingssteg.
EU har beviljat sex
miljoner euro i anslag till 14 universitet i åtta europeiska länder. Målet är att
komma ett steg närmare en fungerande
kvantdator. Koordinator för hela projektet
är Göran Wendin, professor i teoretisk
fysik på Chalmers.

N

2020 HAR CHIPTEKNIKEN NÅTT
SIN KULMEN

Dagens transistorer går inte att skala ner
mer. Det har man i och för sig sagt förut,
men barriären som nu väntar är stenhård
och det krävs helt nya systemlösningar för
att ta sig förbi den. Man räknar med att
chiptekniken kulminerar runt år 2020. Då
är det dags för kvantdatorn.
– Även om vi inte lyckas så vet vi i alla fall
vad som kommer att gälla då säger Per
Delsing, professor i experimentell fysik och
ledare för Chalmers kvantdatorteam.
EN AV FLERA FRAMKOMLIGA VÄGAR

Den grundläggande enheten i en vanlig
dator är en så kallad ”bit”, som antingen
har värdet ”0” eller ”1”. Forskare har nu
lyckats framställa de första kvantbitarna

som på ett kontrollerat sätt är både ”0” och
”1” samtidigt! En dator byggd med kvantbitar har därmed potentialen att utforska
flera olika lösningar samtidigt. Nu gäller
det bara att koppla ihop flera kvantbitar till
en fungerande helhet.
Chalmers forskarteam har valt att arbeta
med mikroelektroniska kretsar. Men i
Europa-projektet söker man brett. Olika
forskargrupper försöker bygga kvantdatorn
med hjälp av varianter av supraledande
kvantbitar, bl a jonfällor, kvantoptik etc.
– De andra har hållit på lite längre, berättar
Per Delsing. Men vi tror på vår princip. Den
påminner mer om dagens datorteknik och
det hoppas vi ha nytta av när vi skalar upp
projektet.
OM VIKTEN AV ATT PUBLICERA

1998 gjorde japanen Nakamura ett experiment som visade att elektroniska kretsar
kan bete sig kvantmekaniskt.
– Det experimentet triggade oss att köra
igång, berättar Per Delsing. Göran Wendin
fyller på:
– Några år innan gjordes också teoretiska
arbeten som visade att det går att bygga
en kvantmekanisk krets och att det finns en
vinst i att göra beräkningar i en kvantdator.
En av hjärnorna bakom det (Peter Shor)
hittade också en felkorrigeringsalgoritm
som är nödvändig och betydligt mer avancerad än i en vanlig dator. Hade dessa
forskare inte publicerat sina upptäckter

Per Delsing och Göran Wendin,
professorer i experimentell fysik
respektive teoretisk fysik vid
Chalmers.
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Utspädningskryostat som används
för att kyla ner kvantbitarna till
nära absoluta nollpunkten.

hade nog ingen sysslat med kvantdatorer
just nu.
KVANTDATORN KOMMER ATT
HJÄLPA OSS ATT FÖRSTÅ KVANTMEKANIKEN BÄTTRE

Men har vi inte redan tillräckligt kraftfulla
datorer? Hur snabbt behöver det gå
egentligen? Per Delsing berättar.
– Vissa saker går mycket snabbare med
kvantdator. Det finns beräkningar där det
inte går att använda konventionella datorer.
De skulle få stå och räkna hela universums
livstid för att leverera ett svar.
– Men det finns också en annan och kanske ännu viktigare aspekt, säger Göran
Wendin. Om vi lyckas göra en kvantdator
så kan vi använda dess beräkningskraft till
att simulera kvantmekaniska system. Det
är ett sorts kvantmekanikens moment 22.
Vi måste bygga en kvantdator för att kunna
simulera andra kvantsystem bättre.
En svårighet är att vi inte kan förhålla oss
till kvantfysiken eftersom den inte påminner
om något annat vi känner till.
– Vi saknar intuition eftersom vi inte hade
några kvantmekaniska leksaker när vi var
små. När man sparkar boll så bygger man
upp en känsla för hur den vanliga fysiken
med tyngdlag och ballistik etc fungerar.
Men kvantfysiken strider mot vårt ”sunda”
förnuft. Den forskning vi bedriver nu hjälper
oss att bygga upp en intuition som kommer att hjälpa oss hitta rätt så småningom.
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Vi ber Göran Wendin ta en titt i kristallkulan.
– Om 4–5 år vet vi vad som krävs för att
komma vidare. Och om ca 10 år har vi en
liten kvantdator som vi kan leka med. Men
det kan också visa sig vara omöjligt.
Teknologiskt ser det ut att vara extremt
svårt men inte omöjligt.
Var någonstans i världen kommer
genombrottet att ske först tror du?
– Det finns bara ungefär 20 grupper med
rätt storlek och infrastruktur. Europa har
nog ett litet försprång när det gäller just
supraledande kvantdatorer. Men USA och
Japan är på gång.
”NÅGON MÅSTE TÄNKA LÅNGSIKTIGT OM VI SKA KUNNA GÖRA
ETT KVANTHOPP”

Om man inte får se resultatet förrän om
tidigast 10 år, vad har man då för drivkrafter?
– Eftersom nyfikenheten driver oss har vi
en förmåga att arbeta med problem som
sträcker sig 20 år framåt i tiden. Det är en
viktig roll för Chalmers att axla. Inga andra
samhällsinstanser mäktar med de riktigt
långa horisonterna. Politikerna har sina
fyraåriga valperioder. Näringslivet måste
tänka på kvartalsrapporterna. Någon
måste tänka mer långsiktigt om vi ska
lyckas göra ett kvanthopp.

CHACH är ett kompetenscentrum där
Chalmers och olika företag samarbetar
inom forskning och utveckling av höghastighetselektronik.
Efter fyra år i ledningen för CHACH
tycker Jan Grahn att han börjar få grepp
om vad effektiv samverkan egentligen
innebär:
– Ett kompetenscentrum forskar i en
tidig utvecklingsfas och det krävs en hel
del diskussioner mellan forskare och
industri för att hitta de kritiska frågeställningar som bildar basen för ett
gemensamt forskningsprogram. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att
engagemanget i CHACH ger industrin
beredskap för morgondagens mikrovågsteknologier.
På sikt kan den kunskaps- och teknologiöverföring som CHACH skapar
mycket väl få betydelse för svensk industris systemutveckling inom såväl
trådlös kommunikation som sensorteknik och därmed i förlängningen bidra
till ökad tillväxt för Sverige.
ALLA VINNER
PÅ DEN ÖPPNA ARENAN

Ett gemensamt centrum som CHACH
är en ovanligt öppen arena. Här kan t o m
konkurrenter mötas över gemensamma
frågeställningar och engagera forskare
inom samma projekt. Och företagen har
behov av dessa gemensamma mötesplatser där Chalmers agerar nod, menar
Jan Grahn.

O

NÄR BLIR DRÖMMEN OM EN
KVANTDATOR VERKLIGHET?

N
A
N

CHACH – CHALMERS OCH
NÄRINGSLIVET I FORSKNINGSALLIANS FÖR TILLVÄXT
– Särskilt spännande är det när vi kan
para ihop små innovativa företag med
de stora resursstarka industriella aktörerna i gemensamma projekt.
SAMVERKAN – EN SVENSK
SPECIALITET SÄRSKILT GÅNGBAR
I GÖTEBORG

– Sverige är ett litet land inom forskarvärlden. Men jag tror att vi är rätt framgångsrika på samverkan mellan industri
och högskola. Vi har inte de stela hierarkier som ofta finns i utländska organisationer. Göteborg har dessutom en stark
tradition av samverkan. Här finns flera
fungerande kompetenscentra och
klusterbildningar där företag, politiker,
institut och universitet samarbetar.
Vi avvecklar inte när den statliga finansieringen upphör – vi utvecklar!
Sedan starten 1995 har CHACH
fått statligt stöd på 6 mkr per år från
VINNOVA. Chalmers och intresseföretagen har bidragit med lika mycket
vardera. Trots att statens finansiering
för CHACH upphörde under 2005 fortsätter verksamheten.
– Förtroendet bland företagen och
internt här på Chalmers är tillräckligt
stort för att fortsätta; visserligen i mindre skala men ändå så att vi kan bedriva
de mest lovande samarbetsprojekten
med industrin. Det är kanske det allra
bästa kvittot på att vi har lyckats, avslutar Jan Grahn.

Bilden visar två kopplade kvantbitar. De
två kvantbitarna, till höger och vänster
kan manipuleras via kapacitivt kopplade
elektroder. I mitten finns ytterligare en
komponent som fungerar som en styrbar kapacitans, med vilken kopplingen
mellan de två kvantbitarna kan styras.

Karine Feddersen designar höghastighetskretsar i ett CAD-program.

Docent Jan Grahn,
föreståndare för CHACH.
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– Chalmers är en öppen arena där innovationskrafter samlas. Och Chalmers forskare
är också framgångsrika när det gäller att skapa en stimulerande samverkan mellan
näringsliv och universitet. Det säger Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för näringslivskontakter.
Men vi kan bli ännu bättre på att paketera idéerna och hjälpa till att påbörja
resan ut mot en global marknad. Vårt samhällskontrakt säger oss nämligen inte
bara att vi ska skapa innovationskraft utan också att vi ska arbeta för att nyttiggöra
resultaten av vår forskning. Ett steg på vägen är att lära oss att paketera forskningsresultaten även i andra former än vetenskapsartiklar. Dessutom ser jag gärna att vi
har en tydlig avsändare på de idéer vi skickar ut i världen – ”Chalmers skapar värden”.
Framgångsrika samarbetsprojekt kräver ett öppet sinne. Det handlar mycket om
att bejaka de olika parternas respektive drivkrafter. En fråga som kan vara lite knivig
när flera parter samarbetar är den om Intellectual Property. Jag är övertygad om att
vi som högskola ska driva den frågan hårdare.

N SKRAFT
Företagen vill patentera för att bl a skydda sin egen produktion, inte alltid för att
skapa spin-off effekter i form av ytterligare produkter. Det innebär att värdefull
kunskap kan bli liggande overksam i byrålådan. När högskolan har Intellectual
Property får idéerna chansen på en större och öppnare marknad.
Ett klassiskt exempel är Silicon Valley, där Stanford väldigt tidigt fick Intellectual
Properties. De spred sedan know-how till företagen runt omkring. Detta skapade
öppenhet, delaktighet och tillväxt. Tack vare den öppenheten bildades hela den
unika utvecklingsmiljö som blev känd som Silicon Valley. På motsvarande sätt vill
Chalmers agera i Göteborg.
Lindholmen är ett område där det finns fantastiska förutsättningar för en explosiv
utveckling. Det första och viktigaste är att det är ett myllrande intellektuellt landskap.
Inom området jobbar 7 500 personer med aktiv utveckling åt industrin – 85 % är
högskoleutbildade och 80 % av dessa är ingenjörer. Chalmers är närvarande med
både utbildning och forskning. Sammantaget innebär det en attraktiv miljö både för
studenter och forskare samt för att bygga upp kompetenscentra tillsammans med
näringslivet – kort sagt, en mycket god jordmån för att skapa innovationskraft.

35

CTH-år original gäller

06-03-13

14.09

Sida 36

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
n uppgift för Chalmers är att ständigt
stimulera till och
skapa nya fora för
ökad
samverkan
med det omgivande
samhället och bidra
till att forskningsresultaten utnyttjas
effektivt och innovativt.

E

CHALMERS INNOVATIONSSYSTEM

Under 2005 har Chalmers innovationssystem kännetecknats av fortsatt tillväxt i
avknoppade bolag. Året har präglats av ett
gynnsamt investeringsklimat och av ett
ökat fokus på samverkan regionalt, nationellt och internationellt kring inkubation,
finansiering och innovationsprocessens
tidiga skeden.
Tidningen Ny Teknik rankade våren
2005 Göteborg som Sveriges främsta
högteknikregion och lyfte i sammanhanget
fram Chalmers och dess entreprenörskola
samt Lindholmen Science Park, där
Chalmers är en aktiv part.

invest som såddfinansiär. Sedan 2002 finns
företaget på Chalmers Innovation Lindholmen. Under 2005 utvecklades Vehco
positivt och fick för andra gången ta emot
miljöpris ur konungens hand för sitt bidrag
att reducera lastbilars bränsleförbrukning.
CHALMERS INNOVATION

Företagsinkubatorn Chalmers Innovation
har under 2005 haft ett framgångsrikt år.
Omsättningen för utvecklingsbolag under
året steg med över 35 procent till totalt 170
mkr. Sedan invigningen av inkubatorn 1999
har 68 företag verkat inom ramen för
Chalmers Innovations verksamhet. På kapitalmarknaden har bolagen tillsammans
attraherat över 759 mkr i privat riskkapital
och 82 mkr i offentlig finansiering. Under
året var inkubatorn med och startade nio
nya företag. Bland bolagen från inkubatorn
utmärkte sig System OK där omsättningen
steg från 1,5 mkr till hela 20 mkr samtidigt
som bolaget tog första steget in på den
engelska marknaden. Icomeras lösning för
bredband på tåg installerades hos SJ på
X2000. Dessa resultat gör Chalmers Innovation till Sveriges ledande företagsinkubator.

CHALMERS ENTREPRENÖRSSKOLA

Vid Chalmers entreprenörsskola (CSE)
drevs under 2005 sju projekt parallellt,
varav fem bolagiseras inom ramen för entreprenörsskolans fond och förinkubator. Nio
av fondens tolv aktiva innehav attraherade
under året privat riskkapital.
CSE genomförde en s k exit i Avinode,
som var projekt på CSE 2001 och som
sedan dess blivit ledande inom bokningssystem för affärsflyg.
Fordonstelematikföretaget Vehco var
CSE-projekt 2001 och har haft Chalmers-

CHALMERSINVEST

Chalmersinvest, som sedan 1998 varit
pionjär och förebild inom tidig såddfinansiering, har under 2005 avyttrat eller lagt
ned innehav i fyra engagemangsbolag.
Därtill kommer avyttringar i indirekta investeringar. Sammantaget har dessa avyttringar gett ett likviditetstillskott om 3–4
mkr. Några nyinvesteringar har ej genomförts under året. Arbete har inletts med att
attrahera externa investerare till Chalmersinvest.

CIP

Center for Intellectual Property studies
(CIP) vid Chalmers och Göteborgs universitet arrangerade i maj sitt tredje CIP
Forum. Företrädare från universitet såsom
Berkeley, Columbia, Imperial College och
MIT samt från företag såsom Ericsson,
IBM, Microsoft, Nokia och Pfizer träffades
på Chalmers för att diskutera Intellectual
Property Management som kärnverksamhet liksom den högaktuella frågan om universitetens roll vid kommersialisering. I
november publicerade den svenska lärarundantagsutredningen rekommendationer
som ligger i linje med vad Danmark, Norge,
Tyskland m fl redan genomfört, nämligen
att ge universiteten ett större och tydligare
ansvar för kommersialisering av forskning.
GIBBS

Under hösten expanderade entreprenörsutbildningarna vid CSE och CIP med en
inriktning på bio-entreprenörskap. Detta
sker inom ramen för VINNOVAs Vinnväxtsatsning Biomedicin i Västsverige i form av
ett samarbete mellan Chalmers och
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs
universitet, kallat GIBBS (Gothenburg
International Bioscience Business School).
Genom samarbetet knyts entreprenörskapet tydligare till detta strategiska forskningsområde för att uppnå samspelseffekter mellan forskning och nyttiggörande.
STIFTELSEN DRIVHUSET

Stiftelsen Drivhuset i Göteborg, som startade 1998 med Chalmers studentkår som
en av stiftarna, arbetar för att stimulera
entreprenörskap bland studenter. Under
2005 har 120 nya företag startats med

PRIS FÖR DYSLEXIPENNA

Chalmers ska stimulera till samverkan
med det omgivande samhället och bidra
till att nyttiggöra forskningsresultaten

Johan Strömbom, som studerar
Automation och mekatronik på
Chalmers, har vunnit Embedded
Student Award på 50 000 kr
för sin uppfinning – läspennan
iSpell/RedPen, som underlättar för
personer med läs- och skrivsvårigheter. Pennan kan omvandla text till
tal och det är också möjligt att
sedan överföra talet till papper igen.

NYINSTIFTAT PRIS TILL
CHALMERSPROFESSOR

36

Samtliga pristagare i Venture
Cup Väst 2005 hade anknytning
till Chalmers.

I september utdelades Hallandsakademins priser för år 2005.
Det nyinstiftade Stora Ensopriset
på 100 000 kronor gick till Sven
Werner, adjungerad professor vid
Institutionen för energi och miljö på
Chalmers, för hans arbete med att
utveckla biobränslebaserad fjärrvärme.
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hjälp av Drivhuset (jämfört med 68 stycken
2003 och 86 stycken 2004). Cirka 3 000
studenter har varit aktiva i verksamheten
genom olika aktiviteter och evenemang, t ex
diplomerande projektledarseminarier och
starta-eget-kurser på Chalmers.
Under hösten gjordes en uppföljning av
de företag som startats med hjälp av Drivhuset åren 1998–2004. De 237 företag
som omfattades av studien omsatte tillsammans drygt 115 mkr under 2004. Under
2005 har Drivhuset tillsammans med bl a
Venture Cup initierat projektet SPIRA, som
syftar till att stimulera fler kvinnor till eget
företagande, bl a genom ett idéstipendium
på 20 000 kronor. Andelen kvinnor som
startade företag med hjälp av Drivhuset var
45 % under 2005.
VENTURE CUP

Affärsplanstävlingen Venture Cup arrangerades för sjunde året med Chalmers som
en av arrangörerna. Samtliga pristagare i
senaste omgången av Venture Cup Väst
hade anknytning till Chalmers. Intresset för
tävlingen är stort och det nya tävlingsåret
2005/06 har påbörjats med rekordmånga
deltagande affärsidéer, 398 stycken, i det
första steget. Chalmers har bidragit till ökningen och mer än fördubblat antalet bidrag.
Under hösten fick Venture Cups utbildning
Affärsplanering för tillväxtföretag stort genomslag med över 200 deltagare. Kursen är en
5-poängsutbildning som går parallellt med
tävlingen som ett samarbete mellan Venture
Cup och CIP med kursexamination både på
Chalmers och vid Göteborgs universitet.
CIT

Chalmers Industriteknik (CIT) drivs helt
kommersiellt och alla kostnader täcks genom uppdragsverksamhet. Faktureringen
uppgick till 35 mkr med ett resultat på 1,5
mkr. Tre fjärdedelar av uppdragen är relate-

EXEMPEL PÅ CHALMERS ORGANISATIONER FÖR
NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

Chalmers entreprenörskola
Chalmers Innovation
AB Chalmersinvest
CIP, Center for Intellectual Property Studies
CIT, Chalmers Industriteknik
Lindholmen Science Park
Chalmers Science Park
CHAMPS, Chalmers Advanced Management Programs

Genom att bli ett av partneruniversiteten till
den nya europeiska tidskriften Science &
Business har Chalmers tagit ytterligare ett
steg i att profilera sin innovationskraft. Tillsammans med bl a Cambridge, ETH, Imperial College och Karolinska Institutet vill
Chalmers öka intresset och medvetenheten kring det viktiga samspelet mellan
forskning och kommersialisering.

nationella samarbetet AGS, Alliance for
Global Sustainability, med drygt 50 mkr
under fem år. Medlen är avsedda för att
expandera forskningen inom energi och
miljö och fokuserar på europeiska energifrågor i ett globalt perspektiv.
Under året tecknades även avtal med
AB Volvo och Volvo Car Corporation om
att företagen tillsammans ska säkerställa
finansieringen av minst 30 doktorander
inom de tre teknikområdena miljö, fordonselektronik och fordonssäkerhet. Avtalet
ska förnyas var femte år.
Under årets senare skede förnyades
industristödet till logistik och transportområdet vid Chalmers, då Schenker AB
samt Logistik och Transportstiftelsen skrev
kontrakt för ännu en femårsperiod.
Samarbetet med Handelsbanken inom
projektet Chalmers Mastercard utvecklades positivt under året, vilket resulterade i
att studenterna erhöll drygt en kvarts
miljon kronor för olika aktiviteter.
Under 2005 inkom betydande donationer från Chalmers alumner. Gåvorna är bl a
avsedda för bildandet av en stipendiefond
för studenter och för att förstärka arbetet
inom alumni- och näringslivssamverkan.
Verksamheten inom stiftelsen US Friends
of Chalmers utvecklades positivt och resulterade i flera donationer från alumner
bosatta i USA.

ALUMNI- OCH MARKNADSKONTAKTER

INTÄKTER FRÅN NÄRINGSLIVET

Sveriges Redareförening beslutade i början av 2005 att stödja den under förra året
initierade och då av Stena AB stödda sjöfartssatsningen Lighthouse på Lindholmen
med 100 mkr under tio år. Kontraktet omfattar i huvudsak forskningsverksamhet, men
inkluderar även utbildningsmoment och är
en nordisk satsning med ett europeiskt fokus.
Vidare beslutade Vattenfall AB att
stödja Chalmers verksamhet inom det inter-

Under 2005 hade Chalmersgruppen, omfattande Chalmers tekniska högskola AB
med tillhörande dotterbolag samt Stiftelsen
Chalmers Industriteknik, intäkter från näringslivet uppgående till 189(178) mkr. Verksamheten omfattar doktorandutbildning, uppdragsforskning, vetenskapliga konsultationer
samt kompetensutveckling och fortbildning.
De största enskilda kunderna är som tidigare AB Volvo och Volvo Car Corporation.

rade till företagsprojekt. Övriga är olika
typer av utredningsuppdrag från STEM,
VINNOVA, Västra Götalandsregionen och
Innovationsbron Väst AB.
CIT-projektet ”Den entreprenöriella högskolan Chalmers” har utvecklats väl under
året med fortsatt aktivt samarbete med
små och medelstora företag, som i flera fall
kunnat förbättra sina produkter genom
detta initiativ.
För att nå nya målgrupper har CIT under
2005 startat en verksamhet inom höghastighetselektronik i samverkan med MC2,
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. Under året genomfördes också
en breddning av kompetensprofilen inom CIT
för att kunna täcka in näringslivets allt större kompetensbehov i utvecklingsfrågor. CIT
blev som första svenska universitetsbaserade forskningsinstitut fullvärdig medlem i
IRIS (Industrial Research Institutes in Sweden).
SCIENCE & BUSINESS

– En fråga som ofta debatteras är huruvida Chalmers verksamhet ska finansieras av staten eller näringslivet. Självklart
ska vi ha både och. Den trygga och fria statliga finansieringen är viktig och en nödvändig bas. Men det är också de
medel och den inställning vi får från dem som lever på en
konkurrensutsatt marknad. Den mixen är i sig kvalitetsdrivande.
Det finns en uppfattning om att Chalmers till stor del är
finansierat av näringslivet. Men när det gäller t ex forskningsfinansieringen kommer bara ca 10 % från näringslivet.
Det går att dubbla utan att det hotar forskningens integritet.
Däremot behöver vi bli bättre på att skapa tydliga övergångar
mellan företagens roll och universitetets roll, t ex delade
tjänster och fler adjungerade professorer.

Alumni- och marknadskontakter
Careers Service
Venture Cup Väst
Connect Väst

Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för
näringslivskontakter
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Fördelning av artiklar om
Chalmers per medietyp.
Totalt antal artiklar: ca 1 700 st.
Källa: Observer.

I oktober tecknade Chalmers,
KTH och Karolinska Institutet,
samarbetsavtal med universitet
i Beijing och Shanghai.

Nyhetsbyråer 3 % Populärpress 1 %

Dagspress
45 %

Lisa Eriksson och Maria
Gröndahl har tillsammans
med professor Paul Gatenholm
startat groddföretaget
Xylophane. De har fått det
prestigefyllda Skapa-priset
2005 för sin miljövänliga
plastfilm.

Fackpress
51 %

Professor Christian Azar,
Chalmers flitigaste
debattskrivare, ingår i
den nyinsatta kommissionen för att bryta
Sveriges oljeberoende.

CHALMERS I MEDIA

F

ör att sprida kännedom om Chalmers verksamhet till allmänhet,
näringsliv och beslutsfattare samt inte minst
till blivande studenter
är media en av de
viktigaste kanalerna.
Nyhetsförmedling går
allt snabbare och förs på många fronter
samtidigt. På senare tid har webbtidningar
fått större betydelse och elektroniskt publicerade artiklar sprids blixtsnabbt via olika
nyhetsbrev. Under året har Chalmers fått
ordentlig fart på att sprida artiklar från
Chalmers nyhetssajter via både interna
och externa nyhetsbrev, som kompletterar
pressmeddelandena och når många journalister och redaktioner.
Informationsavdelningens roll är bland
annat att ge råd och att hjälpa dem som
blivit kontaktade av journalister eller vill nå
ut och berätta något. En klar trend är att
forskare och andra på Chalmers har fått
upp ögonen för medias betydelse. Intresset och engagemanget bara ökar och
många deltar också aktivt i debatter av
olika slag.

NATURKATASTROFER OCH
MILJÖFORSKNING

År 2004 avslutades med Tsunami-katastrofen i Asien. Det var upptakten till ett
2005 där naturkatastroferna följt på
varandra. Vid ett vulkanutbrott i El Salvador
i oktober bidrog chalmersforskning till att
hålla ner antalet dödsoffer. Det var en gas-
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mätare som Bo Galle och hans kollegor
vid Optisk fjärranalys utvecklat för att varna
kringboende, vilket uppmärksammades i
nationell media.
Ett annat fall var orkanen Katrina i New
Orleans som reste frågor om hur man
bygger fördämningar och varför de brast.
Där fick chalmersprofessorn Göran Sällfors ge svar.
Översvämningarna ökade intresset för
växthuseffekten och dess följder. I media
märktes återigen flera av Chalmers miljöforskare, som varit aktiva i många debattartiklar, bl a med anledning av att Kyotoprotokollet äntligen trädde i kraft.
I slutet av året annonserade statsminister Göran Persson att han tillsatt en kommission för att bryta Sveriges oljeberoende
till år 2020. Där ingår professor Christian
Azar, som är en av Chalmers flitigaste
debattörer och mest intervjuade forskare.
UTBILDNINGSDEBATT

Andra debattartiklar har handlat om reaktioner på regeringens satsningar eller uteblivna satsningar. Rektor och kårordföranden har tillsammans med företrädare från
andra högskolor skrivit debattinlägg på
temat ”civilingenjören – en art som riskerar
att utarmas”, med anledning av regeringens
ovilja att förlänga utbildningen till fem år.
ÖVER GRÄNSERNA

Även internationellt har Chalmers valt att
satsa gemensamt, vilket gett genklang i
media. Under året tecknade Chalmers tillsammans med Kungliga Tekniska hög-

skolan och Karolinska Institutet ett samarbetsavtal med två universitet i Kina och
två kontor i Beijing och Shanghai invigdes.
Många av de forskningsrön som har
intresserat media har också byggt på samarbete över gränser. Forskningen vid
Avdelningen för livsmedelsvetenskap finns
ofta i området mellan medicin och teknik.
När Helen Lindqvist valde att låta fyrtio
volvoanställda äta sill till lunch varje dag i
sex veckor, för att testa om den verkligen
är så nyttig som det sägs, var det ett tacksamt ämne att rapportera om.
Ett av de inslag under Vetenskapsfestivalen som förekom mest i media tilltalar både tekniknördar och esteter. Det
handlar om interaktionsdesign och ett
spännande samarbete mellan Chalmers
och textilhögskolan i Borås, att väva in
elektroder och sensorer i textilier. Det kan
användas i ”smarta” tröjor för att mäta
blodtryck, puls och EKG, till exempel för
att veta hur brandmännen mår när de är i
aktion.
CHALMERS INNOVATIONSSYSTEM

Liksom förra året är intresset för företag
som föds inom Chalmers innovationssystem stort. Ett av dem som uppmärksammats mest är nystartade Xylophane.
Företaget bygger på ett träget forskningsarbete med xylan, ett av naturens vanligaste
ämnen och en restprodukt från industri och
jordbruk. Till sist lyckades Maria Gröndahl
och forskargruppen kring professor Paul
Gatenholm få fram en miljövänlig plastfilm
ur ämnet.

CTH-år original gäller

06-03-13

14.09

Sida 39

”Ett Chalmers – två campus
med internationell lyskraft”
är visionen för utvecklingen
av Chalmers campusmiljö

CHALMERS CAMPUS

U

nder 2005 har verksamheten karakteriserats av ett fullföljande av förra årets
avtal med Akademiska Hus, att sänka
Chalmers lokalkostnader och att bygga
nära 500 nya studentbostäder på Campus Johanneberg.

NYTT LOKALKOSTNADSMÅL

År 2002 fastställdes målet att Chalmers
lokalkostnader inte ska överstiga 15 % av
högskolans totala intäkter år 2007. Genom
ett målinriktat arbete har målet nåtts redan
under 2005. Utfallet blev 14,9 % (16,2 %).
Under hösten har därför ett nytt lokalkostnadsmål fastställts; lokalkostnaderna ska
understiga 12,5 % år 2010.
LYCKAD AFFÄR MED
AKADEMISKA HUS

Chalmers förvärvade, genom Chalmersfastigheter, Kemihuset, Fysiks forskarhus,
MC2, Reaktorfysik samt intilliggande mark
från Akademiska Hus, till en köpeskilling
om 990 mkr. Parterna överenskom också
om ett fördjupat samarbete, främst kring
förvaltningsfrågor. Affären ses som mycket
lyckad av båda parter. Förvaltnings-

samarbetet har fått önskad effekt och parterna har fördjupat samarbetet inom flertalet områden.
NYA SATSNINGAR OCH
GENOMFÖRDA PROJEKT

Med hänsyn till kraven på hyresbesparingar
har endast prioriterade projekt påbörjats
under året. Två större lokalförändringar har
påbörjats inom Campus Lindholmen –
Institutionen för sjöfart och marin teknik
samlar sin verksamhet i hus Saga och ITuniversitetet expanderar i hus Svea.
Under året inleddes byggandet av
”Chabo”, nära 500 nya studentbostäder
på norra delen av Campus Johanneberg.
Bostäderna finansieras i samarbete med
Sjätte AP-fonden och ska stå inflyttningsklara till höstterminen 2006.
Vidare avslutades en omfattande ombyggnad för Matematiska vetenskaper,
som flyttade in i det ombyggda Skeppshuset/Fysiks trapphus vid Kemigården runt
årsskiftet. Matematiska vetenskaper får
därmed en central placering på Campus
Johanneberg och bildar tillsammans med
Kemi och Fysik ett naturvetenskapligt kluster mitt på campus.
Campus har under året även utvecklats
med nya externa serviceverksamheter. På
Campus Lindholmen har SEB flyttat in i

nya lokaler i hus Jupiter och Friskis &
Svettis flyttade kring årsskiftet in i den
gamla Reaktorfysik-byggnaden på Campus
Johanneberg.
Under året tog Chalmersfastigheter initiativ till att ta fram en utvecklingsplan för
Chalmers campus med sikte på år 2020.
Detta arbete ska färdigställas under 2006.
CHALMERSFASTIGHETER I
SAMMANDRAG

Det bokförda värdet av det fastighetsbestånd som ägs av Chalmersfastigheter
uppgick vid årsskiftet till 2 284mkr (1 284
mkr). Fastighetsbeståndet omfattar en lokalyta på 297 000 m2 (302 000 m2), varav
inhyrda lokaler 144 000 m2 (209 000 m2).
Chalmersfastigheters omsättning 2005
uppgick till 432 mkr (441 mkr).
Chalmersfastigheter har under året investerat 40 mkr (65 mkr) i eget ägda lokaler.
Sammantaget har 5 000 m2 ny- och ombyggda lokaler tagits i bruk.
Chalmers lokalkostnad för 2005 uppgick till 326 mkr (348 mkr). Vid årets slut
uppgick Chalmers totala lokalförbrukning
till 225 000 m2 (230 000 m2). Av de lokaler som Chalmers utnyttjar hyrs 60 % från
Akademiska Hus.

39

CTH-år original gäller

06-03-13

14.09

Sida 40

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
• MOBIUS, ett projekt för säkra nätverk av
utbyggbara och heterogena komponenter

lera forskningsområden
på Chalmers har uppmärksammats internationellt under 2005, bl a
banbrytande forskning
kring kvantdatorer och
tidigare okända egenskaper hos kolisotopen C-12, vilka kunnat
fastställas genom experiment vid CERN i
Genève. Forskning vid CERN, liksom vid
andra internationella anläggningar som
ESRF (European Sycrotron Radiation
Facility) och ILL (Institut Laue-Langevin),
båda i Grenoble, bidrar till ett effektivt
internationellt utbyte av hög kvalitet genom
kontakter och vetenskapliga bedömningar
av forskningsprogram. Chalmers bidrar också till utveckling av nya anläggningar, t ex
genom teoretiska plasmamodeller för den
nya försöksreaktorn ITER som ska byggas i
Frankrike. Chalmers agerar också aktivt för
att ESS (European Spallation Source) ska
placeras i Skandinavien. Vid Chalmers är
Onsala rymdobservatorium och renrumslaboratoriet vid MC2 exempel på internationellt etablerade forskningscentra som tar
emot ett stort antal gästforskare varje år.

F

• POEMS, ett av flera projekt inom EUinitiativet Presence som rör användarupplevelse i virtuell miljö.
Under 2005 deltog Chalmers i totalt 142
(137) EU-projekt, varav 139 (134) är
forskningsprojekt. Av dessa 139 ingår 36
projekt i det fyraåriga Femte Ramprogrammet (5RP) som befinner sig i en
avslutningsfas, och 95 ingår i Sjätte
Ramprogrammet (6RP) som nu ligger i en
aktiv fas. Chalmers deltar dessutom med 8
projekt i andra liknande program, t ex två
projekt i Research Fund for Coal and
Steel. Chalmers är koordinator för 18 av
de projekt som pågick under 2005.
Av projekten är 117 ”industriinriktade”
inom de tematiska programmen. Deltagare
i dessa projekt är i de flesta fall såväl universitet som forskningsinstitut och företag.
Företag deltar i 81 % av dessa projekt. En
stor andel, 94 %, av företagen är ickesvenska, vilket medför att Chalmers får en
bra exponering i den europeiska industrimiljön.
Inom 5RP var Chalmers under 2005
med i 36 projekt och koordinerade 4 av
dem. Chalmers hade sitt största deltagande i material-/industriprogrammet Sustainable Growth med 17 projekt. Deltagandet
i de övriga större tematiska programmen var
9 projekt inom Energy, Environment and
Sustainable Development och 4 projekt
inom Information Society Technologies.
Inom 6RP, som pågår 2003–2006, deltog Chalmers under 2005 i 95 kontrakterade projekt. Dessutom är Chalmers med i
ytterligare 30 projekt som ligger under

EUROPAPROGRAM

Samarbeten inom EU genomförs ofta inom
ramen för projekt som drivs med stöd från
Europeiska kommissionen. Några exempel
på projekt där Chalmers deltar är:
• AIDA, ett projekt lett av Volvo Aero och där
alla stora flygmotortillverkare i Europa deltar
• WINNER, ett projekt för trådlöst IP
• REDIATOOL, ett projekt för transformatorisolation

kontraktsförhandling. Chalmers koordinerar 14 av de under 2005 pågående projekten. De största deltagandena ligger inom
delområdena Sustainable Development
med 25 projekt, Information Society Technologies (20) och Nanotechnology, materials and new production processes (9).
Benägenheten att koordinera projekt i 6RP
var till en början mindre än tidigare, men
tendensen har förändrats, så att Chalmers
nu är koordinator i fler projekt (totalt 16)
inom 6RP än inom 5RP (13).
Chalmers intäkter för EU-projekten
sammantaget uppgick 2005 till 70 mkr
(58 mkr). Ökningen med 21 % relativt 2004
är en spegling av att 5RP fasas ut medan
projekten inom 6RP är i en aktiv fas. Intäkterna per projekt är i genomsnitt 53 %
högre i 6RP jämfört med 5RP.
FORTSATT SATSNING I ASIEN

I maj 2005 ingicks avtal med Karolinska
Institutet och KTH om gemensamma satsningar i Kina. I oktober tecknades i samband
med en Sverige-vecka i Kina ett avtal mellan
de svenska universiteten och två ledande
kinesiska universitet, Beijing och Fudan.
Avtalen syftar till ökade kontakter och till större möjligheter att bedriva utbildning i Kina
samt att rekrytera studenter, doktorander
och yngre forskare från Kina. Vid veckan i
Kina deltog ett tiotal forskare från Chalmers i
tre olika seminarier. Statsrådet Ylva Johansson representerade regeringen och ledde
samtidigt en delegation inom vårdområdet.
Under året invigdes två lokalkontor, ett i
Beijing och ett i Shanghai. Chalmers och
KTH har huvudansvaret för kontoret i
Shanghai och planerar gemensamma utbildningsprogram och forskningsprojekt.

ANTAL EU-PROJEKT VID CHALMERS
2005

2004

2003

2002

2001

Industriinriktad forskning inom
17 program t ex Growth, IST,
NMP, SustDev

117

109

94

98

94

Forskarrörlighet & infrastruktur
IHP, HRM, INTAS

22

25

26

33

30

Tekniköverföring etc
TEMPUS

0

1

2

3

3

Studerandeutbyte
SOKRATES/ERASMUS

3

2

6

4

6

142

137

128

138

133

Totalt

40

I november var Chalmers värd
för AGS Technical Meeting 2005.
Ett åttiotal personer från flera
kontinenter diskuterade kritiska
hinder för framtida hållbara
energisystem.

ERKÄNNANDE I USA

William K. George, professor i
turbulens på Chalmers, tilldelades
2005 titeln Fellow i den största
organisationen för maskinteknik,
American Society of Mechanical
Engineering (ASME).
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Inledningsvis är huvudinriktningen mikroteknik, där både KTH och Chalmers redan
har etablerade samarbeten med Shanghai.
Andra möjliga samarbetsområden är medicinsk teknik och ekonomi. En Göteborgsdelegation under hösten gav nya kontakter
inom biovetenskaper.
Chalmers samarbete med Shanghai
University genom SMIT-centrum har fått
kinesisk forskningsfinansiering samtidigt
som det ger utrymme för gemensam forskarutbildning, där de första doktoranderna
tagit licentiatexamen vid Chalmers 2005.
Chalmers deltog även i en delegation
från Västra Götalands län till Anhui-provinsen, som i takt med att den snabba utvecklingen i Kina sprids västerut blir allt intressantare för svenska företag och även för
forskningssamarbeten.
Andra kontakter i Kina under året har
bl a gällt intresse för fordonssäkerhet vid
Hunan University i Chansha och bränsleceller vid Harbins tekniska universitet.
De ökade kontakterna mellan Chalmers
och Kina stöds av två STINT-projekt.
Samtidigt är samarbetet med Japan fortsatt starkt och kontakterna med Taiwan utvecklas positivt, inte minst genom utbytet
med NCTU, National Chiao Tung University.
AGS

Samarbetet inom Alliance for Global
Sustainability (AGS) ger fortsatt bra stöd
till forskningsprojekt. Med de nya flaggskeppsprogrammen tar AGS ett kraftfullt
tag om breda frågor av mer global betydelse och som integrerar forskning, utbildning
och samverkan. I mars 2005 lanserades
det första programmet ”Energy Flagship”,
som omfattar ett antal regionala projekt
med fokus på valda enegisektorer under
temat ”Near-Term Pathways to a Sustainable Energy Future.”
Syftet med initiativet är att identifiera

olika metoder att övergå från energisystem,
som baseras på dagens teknik, infrastruktur
och marknader, till ett mer hållbart system
som kräver nya tekniska lösningar. Till skillnad från program som syftar till att hitta tekniska alternativ till fossila bränslen ska programmet identifiera övergångssystem som
kan användas nu eller inom en snar framtid.
STUDENT- OCH LÄRARUTBYTE

Som framgår av tabell på sid 12 har studerandeutbytet hållit sig kvar på ungefär
samma nivå som förra året. Högst är intresset för studier i Australien. Efterfrågan är
fortsatt hög när det gäller UNITECH International och studier i Asien. Antalet utbytesuniversitet har inte förändrats nämnvärt utom inom ERASMUS, där det dock
inte finns behov av alla de utbyten studenter från Chalmers kan söka till.
En viss nedgång kan noteras i antalet
sökande till Chalmers masterprogram, men
antalet registrerade ökar. Från halvårsskiftet har nya antagningsrutiner införts, vilket på sikt ytterligare bör förbättra balansen
mellan antal sökande och registrerade. Det
bör noteras att antalet inkommande studenter ökat stadigt under en längre följd av
år, vilket ger Chalmers ett gott utgångsläge
för den ökning av antalet masterprogram
som blir följden av Chalmers nya utbildningsstruktur.
Under 2005 genomförde 55 lärare och
forskare utlandsvistelser på minst en
månad, jämnt fördelat mellan EU, övriga
Europa, övriga OECD och resten av världen. Under året tog Chalmers emot 65
forskare, varav flertalet kom från Europa
och världen utanför OECD.
SAMARBETE MED STANFORD

Ett forsknings- och undervisningsutbytesprogram inom materialområdet har startats
med Stanford University i USA. Sam-

arbetet finansieras av Wallenberg Global
Learning Network, med programtiteln Incorporation of Advanced Characterisation
Equipment into Nanotechnology Research
and Education samt STINT, med programtiteln Functional Structure of Nanotubes,
Nanowires and Nanoparticles. En annan
aktivitet finansierad av VINNOVA stärker
banden ytterligare mellan Chalmers och
Stanford.
HÅLLBAR UTVECKLING I UTBILDNING

I december var Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) värd för en internationell workshop om drivkrafter och
hinder för att få in perspektivet hållbar utveckling i högskoleutbildningar. Ett tjugotal
forskare samt representanter från utbildningsdepartementet, UNESCO och
Svenska Unescorådet deltog. Ett konkret
resultat ska bli en publikation i samverkan
med UN Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014.
Workshopen var en uppföljning av den
internationella konferensen ”Learning to
Change Our World” i Göteborg 2004, där
bland andra statsministern medverkade.
Den fungerade också som en förberedelse
inför nästa stora internationella konferens i
ämnet som hålls i Göteborg i maj 2007,
”Education for Sustainable Development”.
Drivkraften för en förändring är att ingenjörer som känner till perspektiven med
hållbar utveckling får bättre förutsättningar
att bidra till lösning av viktiga frågor i
framtiden. Svårigheterna att få in hållbar
utveckling i utbildningarna är först och
främst att frågorna om hållbar utveckling är
tvärvetenskapliga, vilket innebär att ansvaret inte kan läggas på enskilda fakulteter och lärare. Det är högskolor och universitet som måste lyfta perspektivet.

INTERNATIONELLT SOLENERGIPRIS

Jan-Olof Dalenbäck, biträdande professor vid Installationsteknik på Chalmers,
har tilldelats årets SHC Solar Award för sina insatser på solenergiområdet.
Priset ges till en person, ett företag eller en organisation som har visat
enastående ledarskap eller framsteg med anknytning till solenergiområdet
på en internationell nivå.

CHALMERSPROFESSOR INTERNATIONELL RÅDGIVARE

Bengt Kasemo, professor i Kemisk fysik på Chalmers, har utsetts till
ledamot av Fachbeirat för det framstående Fritz Haber Institut (FHI) i
Berlin som bedriver spetsforskning inom bl a fysikalisk kemi och i synnerhet
ytkemi och katalys. Fachbeirat är ett vetenskapligt råd som utses av
presidenten för Max Plank Gesellschaft.
Bengt Kasemo har också utsetts till ledamot av en internationell rådgivande kommitté för ett nytt kinesiskt institut för fysik och nanoteknologi,
Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, vid
universitetet för naturvetenskap och teknik i Hefei i Anhui-provinsen i
östra Kina.
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Chalmers har 2 343 anställda. Den samlade kompetensen och engagemanget
avgör om Chalmers ska fortsätta vara framgångsrikt inom forskning och
utbildning även framöver.
Här finns många otroligt duktiga människor som var och en bidrar med
sin erfarenhet, envishet och genialitet – kort sagt alla de egenskaper som
sammantaget gör det möjligt att driva en stor organisation uppåt och framåt.
Många är professorer, docenter, lektorer och adjunkter, men här finns även andra
yrkeskategorier med tekniska och administrativa uppgifter. Tillsammans med
studenter från hela världen bildar alla en stor och myllrande helhet – Chalmers.

R
D KOMPETENS
Under 2005 försvann mer än 100 befattningar från Chalmers. Och precis
som året innan är det doktoranderna som står för den stora minskningen.
Det är en allvarlig tendens som på sikt kan skapa problem, inte minst eftersom doktorander och forskarassistenter ofta rekryteras till interna tjänster
senare. Och eftersom andra universitet och högskolor i Sverige står inför
samma problem kommer konkurrensen om de bästa personerrna att bli än
hårdare.
Under året har vi genomgått en stor omorganisation och liksom alla
omorganisationer har det skapat en del gnissel i maskineriet. Men det har
också mynnat ut i nya principer när det gäller nyanställningar, ledarskap,
kompetensutveckling och jämställdhet som bådar gott inför framtiden.
Sist men inte minst har vi gjort insatser när det gäller vårt miljöarbete.
Vid sidan av de stora landvinningarna som görs genom satsningsområdet
”hållbar utveckling”, så har vi även tagit små praktiska steg i vår egen
verksamhet.
På de närmaste uppslagen berättar vi mer om förutsättningar och
förhållanden för människorna som gör det möjligt.
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Ni har genomfört en stor undersökning om sexuella
trakasserier med ganska nedslående resultat. Berätta:
– Chalmers är nog inte sämre än andra. Skillnaden är att vi
vågar ta i frågorna och visa upp resultatet. Och det modet har
också gett resultat, inte minst i form av ökad medvetenhet.
Undersökningen mätte två saker:
sexuella trakasserier och trakasserier p g a kön,
vad är det egentligen för skillnad?
Sexuella trakasserier är mer konkreta och därmed lättare att
ta tag i. Trakasserier på grund av kön är egentligen ett både
större och mer svårhanterligt problem. Det handlar om att inte
bli tagen på allvar, att bli osynliggjord och förlöjligad av andra.
Det ska vi göra något åt nu.

PERSONAL, ANTAL
Totalt (därav kvinnor)

2005

2004

2003

2002

Undervisande och forskande personal
Professorer
158 (13) 159 (13) 158 (12) 156 (11)
Biträdande professorer 65
(8)
64
(7)
54
(4)
49
(3)
Docenter
133 (24) 124 (22) 122 (18) 120 (15)
Universitetslektorer
111 (16) 119 (21) 111 (20) 107 (20)
Forskarassistenter
78 (17)
88 (16) 106 (26) 107 (26)
Tekniklektorer
45
(3)
52
(4)
58
(4)
54
(4)
Universitetsadjunkter
37
(9)
41
(8)
35
(8)
37
(9)
Doktorander med
doktorandtjänst
623 (193) 682 (208) 740 (218) 734 (202)
Annan undervisande
och forskande personal 250 (55) 249 (44) 242 (53) 263 (59)
Summa
1 500 (338) 1 578 (343) 1 626 (363) 1 627 (349)
Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal
(inkl lokalvård)
380 (112) 398
Administrativ personal 365 (305) 379
Summa
745 (417) 777
Totalsumma
2 245 (755) 2 355

(114) 411
(316) 408
(430) 819
(773) 2 445

(114) 427
(337) 424
(451) 851
(814) 2 478

(115)
(348)
(463)
(812)

Antal anställda omräknat till heltidstjänster. I kategorin Annan undervisande
och forskande personal ingår bl a, amanuens, doktorsbefattning, forskare,
gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare.

Johanna Almer, jämställdhetskoordinator på Chalmers.

en 31 december
2005 uppgick antalet anställda på
Chalmers till 2 343
personer, vilket motsvarar 2 245 heltidstjänster. Därtill
kommer dotterbolaget Chalmersfastigheter med 18 anställda och Chalmers
stiftelse med 4 anställda. Under året har
personalen vid Chalmers Lindholmen överförts till Chalmers. Det är 172 personer
som har överförts till 14 institutioner och
centra vid Chalmers.
Jämfört med 2004 har antalet befattningar minskat med totalt 110. Liksom
förra året är det en nedgång av antalet
doktorandtjänster, från 682 till 623. Av
dessa 59 var 44 män. Minskningen beror
till stor del på att många doktorander slutat
efter disputation och att inte lika många
har nyanställts på grund av osäker finansiering. Andelen kvinnor med doktorandtjänst är 31 %. Antalet docenter har ökat
med 9 (2 kvinnor och 7 män). Antalet forskarassistenter har fortsatt minska, från 88
till 78 (–11 män, +1 kvinna). Den tekniskt/administrativa gruppen har minskat
med 32 (13 kvinnor och 19 män).
Chalmers har under 2005 bibehållit
anställningsstoppet för teknisk/administrativ personal. Antalet dispenser för att
kunna rekrytera specifik kompetens har
ökat, vilket har sin förklaring i att anställningsstoppet infördes redan hösten 2002.
Högskolans ledningsgrupp består av 10
personer, varav 3 är kvinnor. Av Chalmers
16 prefekter är samtliga män.

D

PENSIONSAVGÅNGAR

Under 2005 har 12 personer erbjudits
avtalspension eller slutat med annan uppgörelse. Pensionsavgångarna de närmaste

44

åren innebär att ersättningsrekrytering
behöver sätta fart beträffande forskande
och undervisande personal. Ett orosmoment är att det sjunkande antalet doktorander och forskarassistenter i systemet
minskar den interna rekryteringsbasen.
Sannolikt är situationen likartad på flera
universitet och högskolor i Sverige vilket
kommer att göra konkurrensen om de
bästa personerna hård. Rekryteringen av
utländska forskare/lärare är redan betydande och kommer att öka, vilket på ett positivt
sätt ökar mångfalden, men samtidigt ställer
nya krav på rekryteringsåtagandet, t ex för
att klara språk, familjesituation och anpassning av anställningsvillkor.

interna befordringar behandlas av samma
instans, inklusive antagning till oavlönad
docent. Rektor beslutar om professorstillsättningar, medan prefekten tar beslut
om tjänster på lägre nivåer.
Med de nya anställningskommittéerna
har Chalmers skapat en övergripande och
enhetlig hantering av alla akademiska
anställningsärenden. Regelbundna möten
hålls mellan de tre ordförandena och administratörerna i anställningskommittéerna,
vilket innebär att generella frågor kring
anställningsärenden lätt kan lyftas till
Chalmers högsta ledningsnivå.
En justering av arbetsordningen för forskande och undervisande personal kommer
att ske under 2006.

LÖNEREVISION

För det löneavtal som slutits för tiden 1 oktober 2004 — 30 september 2007 genomfördes första delen 1 oktober 2004 — 31
december 2005 med en generell lönehöjning på 2,5 %. Lönerevision avseende
tiden 1 januari 2006 — 30 september 2007
avslutades i december 2005 med en lönehöjning på i genomsnitt 6 %.
ANSTÄLLNINGSKOMMITTÉER

Chalmers omorganisation har medfört
ändrad hantering av anställning och befordran av akademisk personal. Tre nya
anställningskommittéer har skapats för att
täcka hela högskolans behov. Varje kommitté består av en ordförande (från rektorsgruppen), två representanter för vardera
lärarna, studenterna (en doktorand och en
teknolog) samt en facklig representant. Två
administratörer ger stöd till anställningskommittén. Varje institution är knuten till
någon av de tre anställningskommittéerna.
Det ger en god koppling mellan högskolans och institutionens ledning kring alla
frågor som rör den akademiska personalen, eftersom både utlysta tjänster och

LEDARUTVECKLING

De ledarutvecklingsprogram som startade
hösten 2004 för att stödja utformning av
ledarroller i den nya organisationen har
fortsatt under året. Fyra program för att
stödja chefer (prefekter, grundutbildningsledning, administrativa chefer) har löpt
parallellt med arbetet att etablera den
nya organisationen. I anslutning till ledarprogrammen har gemensamma chefsseminarier för prefekter och administrativa
chefer anordnats samt ”skräddarsydda”
program för utveckling av ledningsgrupper
och arbetsgrupper erbjudits.
Ett mentorprogram har genomförts i
samarbete med industri i Västsverige och
även program i projektledning för yngre
forskare har anordnats.
LÅNGSIKTIGT KOMPETENSUNDERHÅLL

Under året har Chalmers Trygghetsfond
stött ett flertal ansökningar från institutionerna, t ex:
• utbildningsprogram i engelska för att
möta den pågående internationaliseringen
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PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2005
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MILJÖMEDICINSKT PRIS
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• utbildningsprogram för att stödja utvecklingen av ekonom- och informatörsroller vid de nya institutionerna
• utvecklingsprogram för att stödja arbetet
med att forma ledning och roller vid
Studerandeservice
• stöd till kompetensbreddning av lärare
för att möta behov orsakade av omorganisationen.

Tekniklektorer Universitetsadjunkter

Doktorander Annan underTeknisk
Administrativ
visande/forsk. personal inkl
personal
personal
IT-personal

Enligt Chalmers forskningsstrategiska plan
för 2004-2008 ska andelen kvinnor som är
professorer och biträdande professorer
uppgå till 15% år 2010, andelen kvinnliga
docenter och universitetslektorer 30% och
andelen kvinnliga forskarassistenter 35%.
År 2005 års rekryteringar har inte nått upp
till de uppställda rekryteringsmålen. Medvetenheten om detta kommer finnas med
som en viktig del i rekryteringsarbetet
under kommande år.

SÄRSKILDA SATSNINGAR PÅ
FORSKARE

JÄMSTÄLLDHET

Andelen män bland Chalmers lärare och
forskare är fortsatt mycket hög och det
pågår därför ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att skapa en jämnare könsfördelning. En del i detta arbete är att genom
utbildning skapa ökad medvetenhet och
undanröja eventuella orättvisor i bedömning och befordran för att ge alla forskare
rättvisa möjligheter. En annan del är den
särskilda satsning av fakultetsmedel som
riktas till yngre kvinnliga forskare. Denna
satsning går under namnet ”rektors
resurs”. Under 2005 fick 10 forskare
denna form av stöd. Under 2005 har få
anställningar och befordringar genomförts
på Chalmers. Detta beror på flera samverkande faktorer som ny organisation, nya
rutiner för anställningskommittéer samt ett
lågt rekryteringsbehov. 12 nya docenter
har utnämnts under året. Av dessa var 9
män. Av 12 nya forskarassistenter var 8
män och av 7 nya universitetslektorer var 6
män. Fyra män och en kvinna har befordrats till biträdande professor under året.
En man har också anställts i denna befattning. Fem professorer har befordrats och
en är nyanställd på Chalmers under 2005,
samtliga är män. Totalt har antalet professorer minskat med en man och antalet
biträdande professorer har ökat med en
kvinna jämfört med 2004.

Under 2005 genomfördes en omfattade
enkät om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Enkäten vände sig
till all personal och gav en svarsfrekvens
på 71 %, vilket innebär ett tillförlitligt
underlag för det fortsatta arbetet. Enkätresultatet visar att Chalmers uppfattas
som en kamratlig och tolerant arbetsplats
där det är tillåtet att säga vad man tycker,
men också att det finns flera områden där
det behövs insatser för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat upplever många medarbetare att de inte blir tagna på allvar i
mötes- och seminariesituationer. Det framkom också att doktoranderna är en utsatt
grupp och att deras situation kräver särskilda insatser.
Som en direkt uppföljning av enkäten
informerade prefekterna sina institutioner
om enkätresultatet. Alla prefekter och
administrativa chefer fick sedan en introduktionsutbildning i de s k härskarteknikerna. Det är viktigt att den som leder ett möte
tar ansvar för mötessituationen, så att den
inte är kränkande för någon deltagare.
Utbildningen om härskartekniker har sedan
givits till ca 250 personer på Chalmers.
För 2006 har ett åtgärdsprogram antagits av Chalmers styrelse för att följa upp
enkätresultatet. Programmet ska genom
olika utbildningsinsatser öka kunskapen

Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris år 2005
delades av Göran Petersson,
professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers, och Lars
Hagmar, professor i miljömedicin vid Lunds universitet.
Prissumman är på 500 000 kr.
Peterssons verksamhet har
innefattat både forskning,
utredningar och miljö- och
hälsoinformation, bl a har
hans forskning inverkat vid
Göteborgs förvandling från
förorenad till miljömässigt
vägvisande stad. Petersson
hör till föregångarna inom
miljörörelsen och ägnar
stort intresse åt kostfrågor.

om trakasserier och öka medvetenheten
om bakomliggande värderingar och attityder. Parallellt ska tydliga och förutsägbara
rutiner utvecklas för att ta hand om och lösa
problem när de uppstår och erbjuda stöd.
Doktorandernas situation ska förbättras
genom en rad informationsinsatser och en
översyn av handledarutbildningen.
Vid sidan av arbetet med enkäten har en
rad olika workshops och samtal med studenter genomförts, både inom ramen för
enskilda program och på initiativ av olika
kårföreningar.
Chalmers har deltagit i ett program om
föräldraskap och arbetsliv med Resurscentra och Västra Götalandsregionen som
huvudman. Föräldrarollen har också diskuterats vid ett välbesökt seminarium anordnat av verksamhetsetiska kommittén. En
konkret åtgärd som införts under 2005 för
att underlätta för föräldrar på Chalmers är
att möten ska hållas mellan klockan 9 och 16.
SÄKERHETSSAMORDNING

Chalmers nya organisation har medfört att
ansvaret inom ett antal områden och verksamheter måste tydliggöras genom centrala beslut, t ex samordning av gemensamma ytor i byggnader med mer än en verksamhet samt administration av och lokalservice i teknologföreningarnas lokaler.
Avtal med försäkringsgivare om företagsförsäkringen för Chalmers-koncernen
har förnyats och resultatet blev lägre försäkringspremier vid oförändrade villkor.
Självrisken vid egendomsskada har behållits oförändrad. Kostnaderna för rapporterade skador är betydligt lägre än för 2004,
främst p g a att inbrott med stöld av datorutrustning har minskat. Ett läckage av processvatten har förorsakat skador på byggnad och utrustning i Kemihuset. Denna
skada är inte slutreglerad ännu. Brandlarmsanläggningarna har vid minst två
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tillfällen tidigt indikerat brand/tillbud så att
Räddningstjänsten kunnat förhindra mer
omfattande skador. Verksamheternas och
fastighetsägarnas förebyggande brandskyddsarbete har medverkat till att antalet
oönskade larm från brandlarmsanläggningarna har minskat jämfört med 2004.
ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN

Arbetsmiljöorganisationen har anpassats
till Chalmers nya organisation. Stora delar
av webbinformationen inom arbetsmiljöområdet har uppdaterats. Samverkansmöte
på institutionsnivå hålls nu var sjätte vecka.
Verksamhetsansvaret för studenternas
arbetsmiljö vilar på programansvariga på
delegation av vicerektor för grundutbildningen. Former för samverkan beträffande studenternas arbetsmiljö är
beslutad och har praktiskt börjat tillämpas.
Utbildningsinsatserna inom arbetsmiljöområdet har varit frekventa för att stödja
chefer och arbetsmiljöombud i den nya
organisationen. Utarbetande av handlingsplan och aktiviteter kring frågor om hot och
våld pågår i verksamheten.
Det systematiska brandskyddsarbetet
har fått sina former och tillämpas i verksamheten. Räddningstjänsten har utfört inspektioner efter den nya lagen om skydd
mot olycka och har funnit att Chalmers
arbetar med brandskyddsarbetet utifrån
den nya lagens intentioner.
Strålskyddsinstitutet har utfört inspektion av den tillståndspliktiga strålskyddsverksamheten utan påpekande.
Riktlinjer för hur trådlöst datanät kan
installeras för att ge acceptabla exponeringar i verksamheten har fastställts.
Stipendiater omfattas numera av företagshälsovården.

MILJÖARBETE 2005

Under 2005 har huvudmålen för Chalmers
miljöarbete handlat om inköp, resor, transporter, avfall, energi, forskning och utbildning samt informationsspridning. Här är
några exempel på årets aktiviteter:
• förbättrad avfallshantering har införts vid
de flesta institutionerna. Under 2006 ska
källsortering införas, vilket förarbetats
under året
• ny resepolicy har fastställts liksom ett
åtgärdsprogram med konkreta åtgärder
för att minska miljöbelastningen från
arbets- och tjänsteresor. I samarbete
med Trafikkontoret sker en resvaneundersökning, som hittills genomförts på
ungefär hälften av institutionerna. Temadagen ”Chalmers i trafiken” i samarbete
med Vägverket arrangerades för tredje
året i rad
• arbetet med det nya webbaserade kemikalieregistreringssystemet KLARA har
inletts. Efter inventering har alla kemikalier märkta med en farosymbol registrerats
i systemet, som ska ge tydlig överblick
över alla kemikalier som hanteras i verksamheten, allt från förbrukning till säkerhetsinformation
• Chalmers fick i uppdrag av regeringen att
genomföra en miljöutredning för att identifiera miljöpåverkan från verksamheten
• målet att miljödiplomera två av institutionerna på Chalmers blev verklighet då
Administration och Service samt Institutionen för kemi- och bioteknik fick motta
var sitt miljödiplom från Göteborgs miljöförvaltning. Diplomeringen har bidragit till
att Chalmers interna miljöarbete uppmärksammats mer än tidigare och att de
anställda i större utsträckning börjat
ifrågasätta och diskutera miljöfrågorna i
vardagen.

NYA PROFESSORER –
NY KUNSKAP
PROFESSORER

Martin Cederwall,
teoretisk fysik,
utsedd 1 januari 2005

Lars-Gunnar Johansson,
oorganisk kemi,
utsedd 1 januari 2005

Johan Malmqvist,
produktutveckling,
utsedd 1 oktober 2005

Stig Larsson,
tillämpad matematik,
utsedd 1 november 2005

Mikhail Zhukov,
fysik,
utsedd 1 april 2005

Knut Strömberg,
stadsutveckling,
utsedd 1 december 2005

ADJUNGERADE
PROFESSORER

Per Helander,
elektromagnetik,
utsedd 1 februari 2005

Anders Odén,
biostatistik,
utsedd 1 februari 2005

Hans Norin,
fordonssäkerhet,
utsedd 1 juni 2005

Christer Wannheden,
byggnadsekonomi,
utsedd 1 juli 2005

CHALMERSMEDALJÖRER

GÄSTPROFESSORER

Chalmersmedaljen tillägnas den som genom intresse och värdefull
insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Till medaljörer
2005 har Chalmers styrelse utsett:

VOLVOSTIPENDIUM
Bo Egardt, sedan 1989
professor i reglerteknik vid
Chalmers, har tilldelats 2005
års stipendium ur ”Håkan
Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning” på
250 000 kronor för sitt
forskningsarbete om integrerad drivlinestyrning samt
sitt engagemang för fordonsområdet som professor och
tidigare prorektor.
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Mårten Carlsson, tidigare rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet och
the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University, för hans
djupa engagemang i Chalmers styrelse.

Göran Sjöberg, materialteknik
med inriktning flygmotormaterial,
utsedd 1 oktober 2005

Claes Wohlin,
programvaruteknik,
utsedd 1 april 2005

Lars Hallnäs,
interaktionsdesign,
utsedd 1 juni 2005

Hans Olofsson,
radioastronomi,
utsedd 1 december 2005

Roger Johansson, tidigare chef för Forsknings- och utbildningsbyrån
vid Chalmers och rektors rådgivare, bl a för hans bidrag till Chalmers
satsningar på pedagogisk utveckling och uppbyggnad av forskningen
inom miljöområdet och biovetenskap.
Bernt Rönnäng, för hans insatser som tidigare vicerektor på Chalmers
och rektor för Chalmers Lindholmen.
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LEDNING & ORGANISATION
rån och med 2005
har Chalmers en ny
organisation. Förändringarna innebär i
korthet att de tidigare
11 sektionerna ersätts av 16 storinstitutioner. Ledning och
planering av grundutbildningen har separerats från de gamla
sektionerna och fått en särskild beställarorganisation. Verksamheten inom det tidigare dotterbolaget Chalmers Lindholmen
högskola AB har integrerats i de nya institutionerna.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
förvaltar stiftelsekapital och utser högskolestyrelse.
Högskolestyrelsen svarar för övergripande planering och uppföljning av högskolans verksamhet. Under högskolestyrelsen
svarar rektor för den samlade verksamheten. Högskolans ledningsgrupp, som utformar gemensamma strategier, består av
rektor, prorektor, vicerektorer, rektors rådgivare, administrativ direktör, informationsdirektör och studentkårens ordförande.
Gemensamma frågor av strategisk betydelse bereds också i prefektmötet, där ledningsgruppen, prefekterna, föreståndaren
för Göteborgs Miljövetenskapliga centrum
(GMV), bibliotekschefen, chefen för Chalmersfastigheter, personaldirektören och
doktorandsektionens ordförande deltar.
Fakultetsrådet är ett självständigt representativt organ för den tekniska fakulteten
och behandlar verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett akademiskt perspektiv.

F

UTBILDNINGENS STYRNING

Beställarorganisationen för grundutbildningen leds av vicerektor för grundutbildningen
och omfattar ansvariga för utbildningsområden, examensområden, utbildningsprogram och studeranderepresentanter.
Den ansvarar för planering av grundutbildningen och beställer grundutbildning
från institutionerna.
Inom forskarutbildningen har forskarutbildningsnämnden (FUN), under ledning
av prorektor, i uppdrag att styra och samordna forskarutbildningen, som sedan
bedrivs inom institutionerna.

bibliotekschef, som till sitt stöd har ett
biblioteksråd.
Onsala rymdobservatorium är en nationell forskningsanläggning som förvaltas av
Chalmers.
Högskolans lokal- och fastighetsfrågor
är samlade inom Chalmersfastigheter AB.
IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG

IT-universitetet är en med Göteborgs
universitet gemensam satsning för utbildning och forskning inom informationsteknologins område.
CENTRA

INSTITUTIONER

Genomförandet av utbildning och forskning sker inom forskargrupper av varierande storlek inom de 16 institutionerna.
Institutionen för matematiska vetenskaper, Institutionen för data- och informationsteknik, IT-universitetet och Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum är organisatoriskt samverkande med Göteborgs universitet. Även inom kemi och fysik finns ett
nära samarbete med Göteborgs universitet, i fysik inom ramen för Fysikcentrum i
Göteborg.
Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och
en extern ordförande som ska höras i
frågor av strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för institutionernas operativa ledning.
Prefekterna biträds av pro- och viceprefekter samt en administrativ chef.
Vid Chalmers bibliotek finns litteratur
och tidskrifter inom högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket leds av en

Av de sex kompetenscentra som Chalmers
är värduniversitet för och som finansierats
tillsammans med näringslivet, VINNOVA
och STEM, har under året den tioåriga
avtalsperioden löpt ut för alla utom för ett.
Det finns ytterligare ett antal centra bl a
Göteborgs Miljövetenskapliga centrum,
Chalmers EnergiCentrum, Chalmers Biocentrum och Centrum för astrofysik och
rymdvetenskap. I det senare ingår Onsala
rymdobservatorium.
ADMINISTRATION OCH SERVICE

Inom Administration och Service samlas
gemensamma stabs- och servicefunktioner, som ger stöd och service inom en rad
områden till högskoleledning, institutioner,
anställda och studenter.

Högskolestyrelsen
Rektors kansli
Pro- och
vicerektorer

Beställarorganisation
Grundutbildning

Prefekt
Prefekt
Prefekt
Prefekt
16 institutioner
Prefekt
16
institutioner

Prefekt
16
institutioner
Prefekt
16
institutioner
Prefekt
16
institutioner
Prefekt
16
institutioner
Prefekt
16
institutioner
16
institutioner
16
16institutioner
institutioner

Biblioteketschef
Bibliotek

Rektor

Administrativ direktör
Administration
och service

Fakultetsråd

Föreståndare
Centra
Kompetenscentra

Föreståndare Onsala
rymdobservatorium

Föreståndare
IT-universitetet

Organisationsschema koncernen, se sid 72.
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Forskargrupperna är själva motorn i Chalmers. Där bedrivs forskning, utbildning och
samverkan med det omgivande samhället. Ett viktigt syfte med den nya organisationen
är att lyfta fram kärnverksamheten och ge forskargrupperna bättre förutsättningar att
profilera sig på ett tydligare sätt. Ett annat syfte är att underlätta kommunikationen
mellan institutionerna och högskolans ledning. Därför tog vi helt enkelt bort en nivå –
sektionerna – och istället skapades 16 självständiga storinstitutioner med en skarpare
forskningsprofil.
I den tidigare organisationen växte sektionen fram kring ett eller några utbildningsprogram. Nu samlas forskargrupperna i institutioner med innehållsmässiga

T UTIONER
samband, vilket ger större möjligheter till synergier. Ett bra exempel är den nya
storinstitutionen Energi och miljö som samlar kompetens från fem gamla sektioner.
För att ytterligare renodla institutionernas uppgifter har styrningen av grundutbildningen lyfts ut till en speciell beställarorganisation. Den ”köper” utbildning från de
nya institutionerna. Det minskar belastningen på linjeorganisationen och ökar
intresset för att hämta kompetens från granninstitutionerna.
På de kommande uppslagen presenterar sig våra nya institutioner och ger exempel på ett brett spektrum av forskningsprojekt som drivs inom Chalmers, såväl i egen
regi som i samverkan med svenska och internationella partners inom akademi,
näringsliv och samhälle.
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Stadsutvecklingsprojektet på
Södra Älvstranden engagerar
människor från alla delar av
Göteborg.

Ett av bidragen till Boxofficeprojektet på Götaplatsen,
”Vasen” av Henrik Axelsson.

ARKITEKTUR

A

rkitekturinstitutionens
verksamhet utvecklas
för att i linje med visionen stödja utvecklingen av arkitektur och
samhällsbyggnad med
hög konstnärlig och
vetenskaplig kvalitet, teknisk förfining och i
linje med hållbar utveckling.
LJUD OCH ARKITEKTUR

Dagens komplexa ljudmiljöer ställer nya krav
på utformning och gestaltningsmetoder.
Projektet Transmission, finansierat av
Vetenskapsrådet 2005/06, undersöker ljud–
ljudkonst–ljudrum som en integrerad del i
stadsbyggnad och arkitektur. Genom gruppen USIT (Urban Sound Institute) möts tonsättare, akustiker och arkitekter i teknik- och
designbaserad forskning. Via konstprojekt,
workshops och seminarier prövas frågor om
föränderliga ljudrum och arkitektoniska gränser, kvalitetsaspekter på ljud i offentliga rum,
tolkning och representationer av ljud samt
möjligheter för ett utvidgat ljudtänkande tidigt
i designprocesser. Försöken presenteras på
utställningar, vidareutvecklas och analyseras.
Ett aktivt utbyte sker med planerare och
miljöinstanser samt med internationell tvärdisciplinär ljudforskning. Parallellt utvecklas
även en ljuddesignutbildning i samarbete
mellan Arkitektur och Rumsakustik vid Chalmers och Konstnärliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.
NYA FORMER FÖR STADSUTVECKLING

Göteborgs stad genomför ett unikt experiment med nya former för stadsutveckling inom
projektet Dialog Södra Älvstranden. Invånarna
ska inte bara få reagera på färdiga förslag,
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utan de ska få vara med i utvecklandet av
visioner för stadens framtid innan program
och planer görs upp. En offentlig dialog pågår
med utställningar, debatter och workshops,
där vanliga göteborgare, forskare och experter av olika slag arbetar tillsammans. Genom
Urban Laboratory tillför Chalmers forskningserfarenheter, analyser och utvärderingar av
experimentet som har fått internationell uppmärksamhet. Bland annat har kinesiska byggnadsministeriet, EU och UN-HABITAT (FNs
organ för stadsutveckling) bjudit in forskarna
för att få erfarenheter av hur man kan skapa
dialog mellan forskning och praktik för att
utveckla både städer och forskning.

FAKTA OM INSTITUTIONEN

BILJETTFÖRSÄLJNING PÅ GÖTAPLATSEN

Licentiatexamina
Doktorsexamina

Under tredje årets hösttermin genomförs en
självständig arkitekturuppgift som spänner
från stadsplanenivå till byggnadsdetalj utifrån
ett givet program för en offentlig, mindre
byggnad. Avsikten är att parallellt med gestaltningsprocessen fördjupa kunskapen om
material och teknik, utveckla skissmetoder
och ge inblick i projekteringsarbete. Hösten
2005 var uppgiften att gestalta ett ”boxoffice”
på Götaplatsen med fokus på tre huvudfrågor:
• Var kan en ny byggnad placeras med hänsyn till alla trafikslag, platsbehov för diverse
evenemang samt befintliga verksamheters
annonsbehov?
• På vilket sätt kan en ny byggnad vitalisera
platsen?
• Hur kan en ny byggnad gestaltas i förhållande till den befintliga, representativa
tegelarkitekturen?
De nära 80 projektförslagen gav en hel rad
intressanta svar på dessa frågeställningar.

Prefekt:
Hans Lindgren
Forskargrupper:
Arkitekturens teori och historia
Byggd miljö och hållbar utveckling
Design och media
Form och teknik
Innovativ design
Modern arkitektur och boende
Rum och process
Stad och trafik
Stadsbyggnad
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Kurvan visar aktiviteterna under en
typisk åttatimmars arbetsdag för en
byggnadsarbetare. I grönt område
utförs värdeökande arbete, i gult
åtgår tiden för påtvingat slöseri och
i rött är det rent slöseri.

Den Virtual Reality-rigg som
använts i POEMS-projektet för
att studera upplevelseaspekter
av rörelsesimulatorer kan bl a
presentera högupplösta visuella
miljöer, 3D-ljud med rumsreflexer
och efterklang samt lågfrekvent
ljud och vibrationer. Foto: Ana
Tajadura.

BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

F

orskningen vid Institutionen
för bygg- och miljöteknik
omfattar byggande i samhället, hus att bo i, vägar att
färdas på och vatten att
dricka. Den innefattar allt
från planering till drift med
hänsyn tagen till miljö, energi och ekonomi.

VIRTUELLA UPPLEVELSER

POEMS (Perceptually Oriented Ego-Motion
Simulation) är ett EU-finansierat projekt som
under de senaste tre åren har drivits vid
Avdelningen för teknisk akustik i samarbete
med Max Planck Institute for Biological
Cybernetics i Tübingen, Tyskland. POEMS är
ett av projekten inom EU-initiativet Presence,
som består av totalt elva projekt där man studerar olika aspekter av användarupplevelse i
virtuella miljöer och speciellt känslan av att
faktiskt befinna sig i den virtuella miljön – ”to
be present”.
Inom POEMS har en mängd olika aspekter
studerats av hur användare upplever rörelsesimulatorer, t ex tillämpningar inom kör- eller
flygsimulatorindustrin eller för datorspel. Även
metoder för att mäta sådana upplevelser har
utvecklats. Ett viktigt mål är att hitta de viktigaste upplevelsefaktorerna i rörelsesimuleringar för att kunna effektivisera och förenkla
simulatorer så att de blir billigare och mer tillgängliga för allmänheten. Teknisk akustiks del
av projektet har framförallt varit att studera hur
man simulerar en ljudmiljö, så att lyssnaren får

en illusion av att hon/han faktiskt rör sig och
hur denna illusion förhåller sig till känslan av
närvaro.
En annan viktig aspekt som studerats är hur
olika kombinationer av sinnesintryck (syn, hörsel och känsel) bidrar till illusionen av att man
rör sig i en specifik riktning. Dessa studier har
utförts med hjälp av en Virtual Reality-rigg
som installerats på Teknisk akustik. POEMSprojektet har genom ett antal uppmärksammade publikationer bidragit till att forskningen
kring rörelsesimulatorer har fått ett uppsving.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Carl-Eric Hagentoft
Forskningsavdelningar:
Byggnadsekonomi
Byggnadsteknologi
Byggteknik
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik

SLÖSERI I BYGGSEKTORN

Svensk byggsektor har inlett ett förnyelsearbete i syfte att stärka sin konkurrenskraft.
Som ett led i detta förbättringsarbete har forskare vid Byggnadsekonomi med knytning till
Centrum för management i byggsektorn
(CMB) kartlagt förekommande slöseri, dvs
sådan förbrukning av resurser som inte tillför
kunden värde. Studien visar att slöseriet i
huvudsak är dolt och att det uppgår till ca en
tredjedel av ett byggprojekts totala kostnad.
Fel i en byggverksamhet skapar behov av kontroller, försäkringar, certifieringar etc och att
produktionsresurserna används en mindre del
av tillgänglig tid. Förekommande fel ger även
omfattande kostnader för arbetsrelaterade
skador och sjukdomar. Dagens struktur med
splittrade organisationer ökar också resursförbrukningen. En viktig effekt av kartläggningen
är de nya idéer till gemensamma utvecklingsprojekt som har identifierats.
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Institutionen ger över 150 kurser
inom dataområdet, omfattande
alltifrån analys av digitala kretsar
till metoder för programvarukonstruktion.

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

D

ata- och informationsteknik har expanderat
kraftigt de senaste åren,
inte minst tack vare ITsatsningen från Chalmers
stiftelse. Institutionen är
nu en av de starkaste i
landet inom området med både bredd och
djup i forskningen. Den stora bredden, som
vuxit fram i takt med institutionens omfattande
grundutbildning, ger goda möjligheter att
möta omvärldens skiftande behov av kompetens och forskning. Exempel på detta är det
industriella samarbete som byggts upp med
fordonsindustrin under det gångna året med
ett tiotal nyrekryterade doktorander inom bl a
Software Enginering och Interaktionsdesign.
Ett annat exempel är området ”Security”, där
institutionen medverkat till att etablera samarbetsforumet Open Arena Security vid
Lindholmen Science Park. Det är ett forum för
forskning och utveckling i nära samarbete
med industriella partners och användare.
IN-DEPTH SECURITY

Säkerhetsforskningen vid Data- och informationsteknik utgår från övertygelsen att säkerheten måste appliceras i alla delar och på alla
nivåer av ett system. Detta synsätt skiljer sig
från det traditionella, som huvudsakligen utgår
från olika typer av skalskydd. Säkerheten
måste integreras i alla faser av ett systems
livscykel, alltifrån specifikation och konstruktion till drift och underhåll. Vi kallar detta ”indepth security” och vår forskning spänner
över hela detta område. Problemen angrips
alltså genom införandet av säkerhet redan i
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den tidigaste konstruktionsfasen, innan någon
programkod producerats. I nästa fas studeras
programbaserad säkerhet för att finna
metoder att konstruera pålitliga programapplikationer och säkerställa att endast sådana kan utföras.
Under 2005 startade EU-projektet Mobius.
I det utvecklas, i samarbete med välrenommerade europeiska universitet och industripartners, tekniker för att säkra nätverk av
utbyggbara och heterogena enheter, t ex
mobiltelefoner. Forskarna har funnit sätt att
analysera programkoder så att säkerheten
garanteras utan att man faktiskt kör programkoden, vilket ska implementeras i projektet.
INTRÅNGS- OCH BEDRÄGERIDETEKTERING

Trots långtgående ansträngningar att bygga in
säkerhet från början, så kan säkerhetsmekanismerna visa sig vara otillräckliga och kringgås av illasinnade angripare och ”hackers”.
Forskningsområdets intrångsdetektering handlar om hur man genom övervakning och datainsamling kan detektera hur och när intrång
sker, vilket ger hjälp vid återställning och
återstart. Samtidigt ökas kunskapen om hur
man bör bygga framtida, förbättrade versioner
av systemet. Inom bedrägeridetektering
inriktad på ekonomisk brottslighet handlar ett
projekt om avvikelsedetektering med hjälp av
s k neurala nätverk, som automatiskt upptäcker oönskade aktiviteter. Inom projektet har en
prototyp för bedrägeridetektering i ett ”videoon-demand”-system utvecklats. Resultatet har
kommit till direkt kommersiell användning hos
en industriell samarbetspartner.
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Avskiljning av koldioxid
studeras i detta reaktorsystem
för tvåstegsförbränning.

Fordonsgas är ett exempel på
alternativa drivmedel.

ENERGI OCH MILJÖ
tt brett fält inom energi och
miljö/hållbar utveckling samt
komplexa system med både
teori och tillämpningar täcks
in vid Institutionen för energi
och miljö. Vid institutionen
drivs många projekt med
syftet att minska utsläppen av koldioxid, CO2.
Här presenteras några av dessa.

E

FORSKNING KRING ALTERNATIVA
DRIVMEDEL

Institutionen studerar med hjälp av globala
energisystemmodeller hur och i vilka sektorer
olika resurser bör användas för att minska
utsläppen av koldioxid till lägsta möjliga kostnad. Bland de generella slutsatserna är att
biomassa ur ett kostnadsperspektiv används
bäst inom el- och värmesektorn samt att vätgas torde komma in i transportsektorn först
om ett par decennier.
Intresset för introduktion av biodrivmedel är
stort och vid institutionen studeras strategier
för detta och hur framtida biomassaflöden kan
se ut. Bland annat undersöks potentialen att
producera biomassa i olika delar av världen
och Sveriges möjligheter att möta framtida
efterfrågan, både genom inhemsk produktion
och genom import. Resultaten visar att
Sverige kraftigt kan öka användningen av
fasta och flytande biobränslen från inhemsk
biomassa. Samtidigt importeras idag betydande mängder eftersom det är ekonomiskt
attraktivt. Den framtida situationen påverkas
av ökad konkurrens om biomassan och eventuella begränsningar av biomassaflödena.
Inte bara resursbegränsningar och konkurrenssituationer inverkar på introduktionen av
alternativa drivmedel utan också hur processen för teknisk förändring går till, något som
också studeras vid institutionen. Aktörer, kunskap, normer och lagar kan utvecklas så att de

gynnar en introduktion av framtida alternativa
drivmedel. Samtidigt finns risk för låsning till
de alternativ som introduceras på marknaden
idag. En viktig slutsats är därför att det krävs
en väl avvägd balans mellan satsningar på
kortsiktiga och långsiktiga alternativ för att
åstadkomma nödvändiga förändringar inom
transportsektorn.
UTVECKLING AV NY FÖRBRÄNNINGSTEKNIK FÖR ATT AVSKILJA KOLDIOXID

Chalmers ligger i frontlinjen vad gäller utveckling av ny teknik för att fånga in växthusgasen
koldioxid vid förbränning. Två processer studeras i nära samarbete med industrin, bl a
Alstom, Vattenfall, Shell och BP.
I den första, tvåstegsförbränning med
metalloxider, har försök gjorts med olika gasformiga bränslen i ett nyutvecklat reaktorsystem. Den nya förbränningsprocessen fungerar
utmärkt med tre olika syrebärare som använder
nickel-, mangan- respektive järnoxid. Försök
visar att processen i modifierad form kan användas för att generera syntesgas, vilket ger
möjlighet att omvandla naturgas till vätgas
samtidigt som koldioxiden avskiljs. Metoden
utvecklas också för fasta bränslen och preliminära resultat är lovande.
I den andra processen, oxyfuelförbränning,
har lyckade försök med både gasformigt och
fast bränsle (kol) gjorts i en nyligen uppförd
forskningsreaktor på 100 kW. Det nu pågående forskningsarbetet syftar bl a till att ta fram
värmeöverföringsdata som underlag för dimensionering av oxyfuelkraftverk. Detaljerade
processtudier visar att kostnaden för att
avskilja koldioxid med denna process, tilllämpad på ett brunkolseldat kraftverk, är
ungefär 20 euro/ton CO2, vilket får ses som
mycket attraktivt då ytterligare optimering av
processen är att vänta.
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Solen, vår närmaste stjärna, är
oumbärlig för allt liv på jorden.
För att förmedla strängteorins
idéer till nästa generation
forskare krävs dagligen intensiva
diskussioner mellan handledare
och studenter. Här diskuterar
professor Bengt Nilsson och
doktoranden Ling Bao.

Den lägsta vibrationsmoden
i strängteori ger upphov till
krafterna i standardmodellen
samt detekterbara extra
dimensioner.

FUNDAMENTAL FYSIK

S

trängteorin utvecklas ständigt. Efter tre decenniers
studier förstår man nu hur
den lyckas förena två av
naturvetenskapens fundament, kvantmekaniken och
Einsteins allmänna relativitetsteori. Strängteorin korrigerar Einsteins
teori med djupa konsekvenser för vår förståelse av bl a Big Bang. Även bilden av svarta hål
förändras genom att deras fysikaliska egenskaper nu kan förklaras kvantmekaniskt, dvs på
mikroskopisk nivå. I strängteori relateras dessa
resultat till existensen av en minsta möjliga
längdskala i naturen, den s k Plancklängden.
Utöver detta förenar strängar även gravitation
med samtliga andra krafter, de elektromagnetiska, svaga och starka kärnkrafterna. Supersymmetri är grundläggande inom strängteorin
och relaterar krafter och materiella partiklar.
När CERNs nya accelerator LHC (Large
Hadron Collider) startar 2008 kommer supersymmetri och extra dimensioner att vara det
första man letar efter, tillsammans med den
länge eftersökta s k Higgspartikeln.
Avdelningen för matematisk fysik studerar
den matematiska formuleringen av strängteorin. Man har då funnit bevis för att teorin,
förutom strängar, även involverar ytor av olika
dimension, i första hand membran. Teorin benämns därför numera sträng/M-teori. Studierna
har även lett till nya metoder inom teorin för de
starka kärnkrafterna (QCD) och fasta tillståndets fysik. Här har avdelningens forskare funnit
nya matematiska beröringspunkter mellan
dessa två väsensskilda områden. Detta har
utnyttjats i båda disciplinerna till att öka kunskaperna för vissa fenomen. Resultat från fasta
tillståndets fysik kan nu ges tolkning både
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inom QCD och inom sträng/M-teori, vilket borgar för en intressant framtida utveckling inom
dessa områden.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Björn Jonson

NYTT LJUS ÖVER SOLEN

Forskare vid Avdelningen för subatomär fysik
har i tidskriften Nature publicerat tidigare
okända egenskaper hos den vanligast förekommande kolisotopen, C-12. Man vet att
huvudsakligen väte och helium bildades vid
Big Bang, medan tyngre element blockerades
bl a beroende på att två heliumkärnor endast
kan bilda en extremt kortlivad berylliumisotop. I
stjärnornas inre däremot kan kol bildas genom
att tre heliumkärnor (alfapartiklar) smälter samman till C-12 i den s k trippel-alfa-processen.
De nya rönen ändrar den beräknade hastigheten vid vilken dessa reaktioner sker.
Upptäckten har stor betydelse för förståelsen
av universums utveckling, allt från bildandet av
de första stjärnorna till syntesen av tunga element i supernovor. De nya resultaten har uppnåtts vid experiment som utförts vid ISOLDEanläggningen på CERN, Genève. Istället för
att försöka återskapa förhållanden inuti stjärnor valde forskarna att studera processen baklänges. Två extremt kortlivade isotoper av grannarna i periodiska systemet, bor-12 och kväve12, studerades. Genom s k betasönderfall omvandlas dessa atomkärnor till exciterade tillstånd i C-12 som i sin tur sönderfaller i tre alfapartiklar. ISOL-tekniken, där man formligen
producerar och mäter atomkärnorna samtidigt,
kombinerad med modern detektorteknik har
gjort dessa experiment möjliga. En donation
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har
på ett avgörande sätt bidragit till det detektorsystem som användes vid experimenten.
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Del av DNA-baserat nanonätverk fäst
med hjälp av lipidmolekyler till en yta av
lipidmembran till vänster. Till höger en
mer schematisk skiss på samma del av
nätverket. © AMNA-projektet.

Inom fiberforskningsklustret Avancell studeras:
- Separation av komponenterna i veden
- Modifiering av cellulosanätverk med funktionaliserade
hemicellulosor
- Kemiska förändringar av cellulosa och hemicellulosa
- Superabsorberande fiber
- Samband mellan fiberegenskaper och processbarhet
- NMR för att karakterisera fibermodifiering samt vattenabsorptionsförmåga.
En bränslecell kan producera
elektricitet från vätgas och luft
med enbart vatten som avgas.

KEMI- OCH BIOTEKNIK

V

id Institutionen för kemioch bioteknik sker en bred
forskning som innefattar
grundläggande kemi, bioteknik, tillämpad kemi och
kemiteknik. Institutionen
deltar i fyra kompetenscentra som stöds av VINNOVA och Energimyndigheten.

AMNA-PROJEKTET

År 2005 startades STREP (Specific Targeted
Research Project) inom området nanoteknologi och nanovetenskap, finansierat av EUs sjätte ramprogram. Detta treåriga grundforskningsprojekt, med en budget på 2,5 miljoner
euro, kallas AMNA (Addressable Molecular
Node Assembly) och är ett samarbete mellan
professorerna Bengt Nordéns, Bo Albinssons
och Owe Orwars grupper med forskare i
England, Italien och Frankrike. Målet är att på
ytor konstruera funktionaliserbara oregelbundna adresserbara nätverk med nanometerupplösning (10-9 m). Strategin som baseras på naturlig självansamling av syntetiska
DNA-molekyler är en s k ”bottom-up”-metod
att tillverka nätverk, till skillnad från nuvarande
litografiska ”top-down”-metoder. DNAt ger
genom sin sekvensspecifika hybridisering möjlighet att göra varje position unik, adresserbar
och funktionaliserbar (t ex med elektrondonerande och -accepterande molekyler). Framtida
tillämpningar finns inom t ex biosensorer och
solceller.
FIBERFORSKNING

Institutionen har inlett ett fördjupat samarbete
med Södra Cell FoU inom ramen för forskningsklustret Avancell – Fibertekniskt centrum,
som bedriver gränsöverskridande forskning

med fokus på nya material och högprestandafibrer med svensk fiber som råvara. Till en
början har arbetet koncentrerats till två storprojekt, Svällningspotential för cellulosafibern
och Kemiska handtag på cellulosafibern, som
syftar till att från ved ta fram nya material med
unika egenskaper. I dessa projekt verkar fem
doktorander och en seniorforskare finansierade med medel från Södras forskningsstiftelse. De avdelningar som nu verkar inom
klustret är: Skogsindustriell kemiteknik, Polymerteknologi, Organisk kemi, Teknisk ytkemi
samt Kemisk apparatteknik.
EFFEKTIVA KATALYSATORER MED
MINIMERAT PLATINAINNEHÅLL

Institutionen medverkar sedan tre år i ett
Mistra-finansierat nationellt forskningsprogram
rörande bränsleceller för ett uthålligt samhälle. Programmet involverar även forskargrupper vid Lunds Tekniska Högskola, KTH
och Teknisk fysik på Chalmers. Forskningen
rör protonledande polymerbaserade bränsleceller (PEMFC), som använder vätgas som
bränsle och vid sidan av elektricitet endast
producerar vatten genom reaktion med syrgas
över en katalysator. Institutionens forskning är
inriktad på katalysatorer med lägre platinainnehåll och högre katalytisk aktivitet än konventionella katalysatorer. För att möjliggöra högre
effektuttag ur bränslecellen utvecklas också
alternativa elektrodmaterial med förbättrad
masstransport. Även nanostrukturerade material, som i modellsystem visat på högre effekt
per platinaatom jämfört med kommersiella
material, har tagits fram nyligen. Nu optimeras
dessa materials egenskaper ytterligare för att
inom ramen för Mistra-samarbetet ta fram en
komplett bränslecellsstack.
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Spatiala fördelningen av nervfibrer på överhuden.
Professor Bernt Wennberg
studerar med hjälp av Bolzmannekvationen asymptotiska gränsvärden.

MATEMATISKA VETENSKAPER

I

nstitutionen för matematiska vetenskaper verkar inom både Chalmers
och Göteborgs universitet och erbjuder högkvalitativ forskning och utbildning i de matematiska ämnena.
Forskningen sker i stor utsträckning
genom internationellt samarbete.

SPATIAL STATISTIK

I spatial statistik spelar observationernas position, i två eller tre dimensioner, en viktig roll.
Observationer presenteras ofta i formen
[x,m(x)], där x är positionen och m(x) är mätningen/mätningar i positionen x. Till exempel:
• x kan vara en cells position och m(x) cellens
storlek eller tillstånd. En frågeställning kan
vara hur sjuka (cancer) celler är positionerade med avseende på varandra
• x kan vara ett träds position i en skog och
m(x) höjden/diametern/arten av trädet. I
detta fall kan t ex konkurrensen mellan träd
av olika arter eller av olika storlekar vara
intressant
• x kan vara en galax position och m(x) avstånden till andra galaxer som är tillräckligt
nära. Uppgiften kan här vara att beskriva
trådnätverket av galaxer.
Spatial statistik kan alltså tillämpas inom
många olika områden. Data kan vara t ex
satellitbilder eller punktmönster och skalan
kan variera från mikroskopisk till astronomisk.
Ett aktuellt forskningsprojekt är studien av
spatiala mönster av tunna nervfibrer på överhuden. Preliminära neurologiska studier visar
att det finns kvalitativa skillnader i det spatiala
mönstret av nervfibrerna, baserat på patofysiologiska tillstånd i individerna. Speciellt
intresse ägnas diabetes, där man observerat
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att ju allvarligare diabetes desto mer klustrat
är det spatiala mönstret av nervfibrerna.
Genom att använda metoder från bildanalys
och spatial statistik vill man kvantifiera denna
observation.
STUDIER AV BOLTZMANNEKVATIONEN

Den viktigaste ekvationen inom gaskinetiken
är den s k Boltzmannekvationen. Den beskriver hur partiklarna i en gas fördelar sig på
olika hastigheter, hur en gas i jämvikt bör bete
sig och hur gasen når jämvikt genom att molekylerna kolliderar och byter rörelseenergi med
varandra. Boltzmannekvationen används idag
bl a till att modellera komplexa gasflöden och
stråldoser vid cancerbehandling.
Kinetikgruppen intresserar sig för olika
numeriska metoder. En av de mest fundamentala, och kanske svåraste, frågorna handlar
om att göra en matematiskt rigorös härledning av Boltzmannekvationen utgående
från Newtons ekvationer för stora partikelsystem. Även om frågan nog är långt ifrån sitt
svar finns det ett antal relaterade frågor som
är intressanta och enklare. Professor Bernt
Wennberg studerar en typ av problem som
handlar om asymptotiska gränsvärden av s k
biljardmodeller, som beskriver hur en partikel
studsar omkring i ett område med reflekterande hinder. Från en del sådana modeller kan
man härleda kinetiska ekvationer.
På senare tid har varianter av Boltzmannekvationen studerats som beskriver olika situationer där en gas befinner sig i ett stationärt
tillstånd, men inte i termodynamisk jämvikt.
Resultatet av en sådan studie presenterades i
en doktorsavhandling i februari 2005.
Inom kinetikgruppen studerar man också
vissa typer av randvärdesproblem, liksom
kinetiska ekvationer inom kosmologin.
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CHALMERSPROFESSOR
SOM ORDFÖRANDE

Professor Peter Jagers tillträdde i
april 2005 som ordförande i det
internationella statistikvetenskapliga
Bernoulli-sällskapet, som är den
akademiska grenen av International
Statistical Institute (ISI).
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Färg och ytstruktur måste
matchas för att ge ett bra
kvalitetsintryck och utseende.
Högtrycksassisterad kylning
vid skärande bearbetning ger
förbättrad spånavskiljning.

Modellerad magnetisk
flödestäthet i tvärsnittet
av en laminerad transformatorkärna vid
frekvensen 104 Hz.

MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK

I

nstitutionens forskning har en stark
experimentell bas med teoriutveckling
inom sina forskningsområden och
spänner från grundforskning om nanostrukturella material och nanokompositer till tillämpad forskning inom bearbetningsteknik.

TILLFÖRLITLIG DIAGNOSTIK AV
TRANSFORMATORISOLATION

För krafttransformatorer, som är en av de dyrbaraste komponenterna i elsystemet, utgör
isolationsfel en av de vanligaste orsakerna till
haveri. Under de senaste tre åren har
Chalmers ingått i det EU-finansierade forskningsprojektet REDIATOOL tillsammans med
akademiska och industriella partners från
Polen och Tyskland. Projektets syfte är att
finna och utvärdera tillförlitliga diagnostiska
verktyg för tillståndskontroll av transformatorer baserat på mätning av s k dielektrisk
respons i tids- och frekvensplanet. Chalmers
bidrag sträcker sig från modellering, simulering och laboratoriestudier till fältmätningar på
transformatorer, vilket möjliggör kalibrering av
de nya teknikerna mot traditionella kemiska
analyser. Resultaten från projektet används
redan av International Council on Large
Electric Systems (CIGRÉ) vid etablerandet av
underhållsrekommendationer världen över.
FÄRG- OCH KVALITETSINTRYCK HOS
PLASTKOMPONENTER

I många sammanhang, exempelvis bilars interiör, ökar användningen av plast eftersom
plasterna har låg vikt, är lätta att bearbeta och
ger väsentliga designmöjligheter. Ytan hos
sådana komponenter är ofta mönstrad för att
ge ett behagligt intryck eller kanske för att
följa en viss designtrend.
I ett samarbete mellan Material- och tillverkningsteknik och Volvo Personvagnar har en

modell som beskriver inverkan av yttopografin
på den uppmätta färgen använts för att förutsäga färgen hos mönstrade plastkomponenter. Modellen gav resultat som var i rimlig
överensstämmelse med de uppmätta färgkoordinaterna. Exempelvis ger prägling av en
yta en ökning av plastens ljushet (p g a ökad
andel diffust reflekterat ljus) och även en förskjutning av de andra två färgkoordinaterna.
Detta har också konsekvenser för bearbetningen av plasten. För att uppnå den önskade
ytstrukturen krävs således korrekta betingelser vid bearbetningen och god kännedom om
smältans flytbeteende.
NYA UTVECKLINGSTRENDER
INOM MASKINBEARBETNING

Forskning om kopplingen mellan tillverkningsprocesser och material är ett växande område
vid institutionen. I ett doktorsarbete har nya
teknologier inom maskinbearbetning studerats, bl a inverkan av högtrycksassisterad kylning vid bearbetning, samband mellan produktegenskaper (restspänningar, yttopografi
etc) och bearbetningsparametrar. De experimentella resultaten har sedan implementerats
i ett parameter- och datorbaserat analysverktyg (Cutting Advisor).
I samarbete med City University of Hongkong har även prestanda hos avancerade
beläggningar på skärverktyg studerats. Två
experimentella skiktmaterial undersöktes:
titan-aluminium-nitrid (TiAlN) och nanokompositmaterialet titan-kisel-nitrid.
Studien av det första materialet visade på
stor variation i hårdheten. Vid ett visst
aluminiuminnehåll ökade hårdheten markant
och därmed också nötningsegenskaperna,
vilket gör materialet mycket lämpligt för skärverktyg. Titan-kisel-nitriden är ännu hårdare.
Där studerades särskilt problematiken med vidhäftningen till det mjukare verktygsmaterialet.
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Exempel på en SiC MMIC
tillverkad på Chalmers (en
balanserad Schottkydiodblandare).

Ett av universitetsvärldens mest
avancerade renrum, Nanotekniklaboratoriet på Chalmers.

Profilen hos strålen som
genereras av den optiskt
pumpade disklasern.

MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP

M

ikroteknologi och nanovetenskap (MC2) bedriver
forskning och utbildning
med inriktning på framtida elektronik, fotonik
och mikro-/nanosystem
med kommande tillämpningar inom system för trådlös kommunikation,
datatrafik över fibernät, sensorsystem, kvantdatorer och helt nya former av elektronik.

FORSKNING KRING KVANTDATORER

Kvantdatorer förväntas lösa omfattande uppgifter på mycket kort tid där konventionella
datorer skulle behöva tiden från vårt universums födelse. Nyckelkomponenten är en s k
kvantbit. Den baseras på ett kvantmekaniskt
två-nivå system. Komponenter baserade på
högtemperatursupraledande material är
intressanta som möjliga kvantbitar, eftersom
de i sig har egenskaper som gör kvantsystemet mindre känsligt för yttre störningar. De
flesta forskare har varit skeptiska till att komponenter baserade på högtemperatursupraledare skulle kunna uppvisa kvantiserade
nivåer överhuvudtaget. Chalmersforskare har
visat att det går att mäta kvantisering av
energinivåer i en tunnelövergång baserad på
dessa supraledande material. Resultaten,
som publicerats i den ansedda tidningen
Science, tyder på att dämpningen (dissipationen) är oväntat svag, vilket är viktigt för makroskopiska kvanteffekter i högtemperatursupraledare och utvecklingen av ”lugna” kvantbitar
baserade på dessa.
SiC MMIC

Inom kompetenscentret Chalmers Centrum
för Höghastighetsteknologi (CHACH) har
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forskare vid avdelningen Mikrovågselektronik i
samarbete med Ericsson Microwave Systems
AB utvecklat en unik halvledarprocess i MC2s
renrum. Processen är baserad på halvledaren
kiselkarbid, som är ett nytt material för
högeffekttillämpningar vid mikrovågsfrekvenser. Projektet har möjliggjort för CHACHs
företagsparter att industriellt testa en strategisk högfrekvensteknologi långt innan den görs
tillgänglig på kommersiell basis. Resultaten
från detta projekt utnyttjas nu i framtagandet
av en ny kretsprocess i galliumnitrid, vilken har
potential att erbjuda ännu högre effekter och
högre frekvenser än kiselkarbid.
OPTISKT PUMPAD DISKLASER

Många tillämpningar där laserljus används
kräver hög optisk effekt och god strålkvalitet.
Halvledarlasrar är attraktiva eftersom de är
kompakta, energisnåla och kan tillverkas till
låg kostnad. Dock har det visat sig vara svårt
att kombinera hög effekt och bra strålkvalitet
med konventionell halvledarlaserteknik där
energi tillförs genom ströminjektion. Forskare
vid Avdelningen för fotonik har därför utvecklat en ny typ av halvledarlaser där energi tillförs optiskt. Denna s k optiskt pumpade disklaser består av ett halvledarchip med en integrerad spegel som tillsammans med en extern
spegel bildar laserresonatorn. Med hjälp av en
annan laser tillförs halvledarchipet den energi
som behövs. Chalmerslasern använder halvledarmaterialet indiumfosfid och emitterar ljus
med en våglängd på 1,55 µm för tillämpningar
inom t ex kommunikation och avståndsmätning.
Uteffekten är 0,8 W och strålkvaliteten är mycket
hög. Genom s k modlåsning har man också
genererat korta optiska pulser med en längd
på 3 picosekunder och en toppeffekt på 13 W.
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IEEE-FELLOWS

De båda chalmersprofessorerna
(fr v) Johan Liu, elektronproduktion
och Peter Andrekson, fotonik
utsågs 2005 till IEEE Fellows,
den finaste utmärkelse man kan
få inom Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).
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Visualisering av Factory-in-a-Box – ett mobilt
och flexibelt produktionssystem.

Ny metod för att identifiera
kundens krav genom interaktiv
enkät.

Nya arbetssätt för konceptutveckling och kravhantering
har studerats i institutionens
samarbete med Volvo Cars.

PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

F

orskningen vid institutionen
finns huvudsakligen inom
kompetensområdena design,
konstruktion samt produktion och syftar till stor del till
att korta tiden från behov till
färdig produkt och samtidigt
åstadkomma ett mervärde för kunden.
INDUSTRIDOKTORANDPROGRAM

Under 2005 har tre teknologie doktorer
examinerats vid Avdelningen för produktutveckling. Alla har ingått i Volvo Cars industridoktorandprogram. Detta är ett bra exempel
på institutionens långsiktiga och fruktbara
forskningssamarbete med industrin. De tre
avhandlingarna rör frågeställningar inom Volvo
Cars produktutvecklingsprocess och behandlar ny kunskap för att förbättra den processen:
• nya metoder och verktyg för att förutsäga
hur geometrisk variation inverkar på visuellt
uppfattad kvalitet genom att kombinera
datorbaserad toleransanalys med högkvalitativ datorgrafik
• hur sammansättningar av tunna plåtkonstruktioner, som i bilkarrosser, kan konstrueras och utvärderas för att uppfylla krav
på geometrisk kvalitet
• nya arbetssätt för konceptutveckling och
kravhantering med utgångspunkt från
industriella behov som krav på spårbarhet
och egenskapsbalansering.
FACTORY-IN-A-BOX

Projekt vid Avdelningen för produktionssystem fokuserar på produktion där teknik och
människor samverkar för maximal effektivitet,
flexibilitet och säkerhet. Projektet Factory-in-aBox demonstrerar mobila, flexibla och snabbt
föränderliga produktionssystem och ska ge

företag möjligheter att skräddarsy produktion
för prototyper och nya produkter snabbt och
nära produktutvecklingen. Det modulära
produktionssystemet ska också kunna transporteras till en tillfällig produktionsplats.
Arbetet sker i samarbete med bl a ABB
Robotics, FlexLink, Pharmadule Emtunga,
Volvo Construction Equipment Components
och Volvo Car Corporation samt högskolorna
i Mälardalen, Jönköping och Linköping.
Projektet finansieras av ProViking-programmet
inom Stiftelsen för Strategisk Forskning och
är centralt i Chalmers satsning på forskning
och utbildning inom produktionsområdet.
HÖGRE KVALITET GENOM
DIGITAL ENKÄT

Forskningen vid Avdelningen för design rör bl a
utveckling av metoder för identifiering av
användar-/kundkrav på tekniska produkter
och tjänster. I projektet ”Expressbussresan”
har en ny metod utvecklats och testats. Under
en virtuell resa lagrad på en CD-rom fick
potentiella kunder besvara frågor om resan
och göra olika val, bl a beträffande bussens
utformning. Konsekvenserna av de gjorda
valen visades dels som korta filmsekvenser,
dels som ett biljettpris. Resultatet visar att
metoden har stor potential för marknadsundersökningar. Eftersom man omedelbart
ser konsekvenserna av sina val ger den interaktiva enkäten svar av högre kvalitet än
traditionella undersökningar.
För bussbranschen har resultatet givit en
god uppfattning om kundernas krav och
önskemål. Projektet har utförts i samarbete
med Volvo Bussar, Swebus, Linconsult och
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK på Chalmers). Arbetet har
finansierats med anslag från VINNOVA och
Vägverket.
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EXJOBB OM SAMSPELET
MÄNNISKA-ARBETSREDSKAP

Elin Lännerström och Marie Albinsson har, i hård konkurrens med
andra inlämnade bidrag från de
nordiska länderna, belönats för sitt
examensarbete som de gjorde på
Avdelningen för design vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. De fick ta emot ”årets
studentpris” på Nordiska ergonomisällskapets konferens i Oslo i
oktober 2005.
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Sprängskiss av den internationella
termonukleära försöksreaktorn, ITER.
Radien är 6.2 m och den projekterade
fusionseffekten är 500 MW.
Det D-formade fusionsplasmat inneslutes med hjälp av ett magnetfält på
5.3 T, skapat av supraledande spolar.

Med den flygburna Carabasradarn kan man detektera
fallna träd även om de skyms
av andra trädkronor.
Bild från stormen Gudruns
härjningar. Området i mitten
(markerat med grönt) består av
träd som klarade stormen
oskadda, medan de flesta träd
runt omkring fälldes.

RADIO- OCH RYMDVETENSKAP

I

nstitutionen för radio- och rymdvetenskap består av den Nationella anläggningen för radioastronomi, där Onsala
rymdobservatorium ingår, och åtta
forskargrupper. Forskningen vid institutionen drivs av nyfikenheten att lära
mer om rymden och vår egen jord.

INTERNATIONELLA FUSIONSPROJEKTET ITER

Cadarache i södra Frankrike är platsen för det
kommande stora fusionsexperimentet ITER
(International Thermonuclear Experimental
Reactor). ITER-projektet är ett internationellt
samarbete mellan EU, Japan, Kina, Ryssland,
Sydkorea och USA. ITER ska bli den första
anläggning som vetenskapligt och tekniskt
demonstrerar möjligheten att generera energi
via fusionsprocesser i en joniserad gas med
hög temperatur (ett fusionsplasma). Forskare
vid Radio- och rymdvetenskap på Chalmers
deltar aktivt i ITER-samarbetet genom att
utveckla teoretiska plasmamodeller och studera fysikaliska processer i fusionsplasmor
med hjälp av datorsimuleringar.
RADARKARTLÄGGNING AV
STORMSKADAD SKOG

Stormen Gudrun i januari 2005 orsakade
omfattande skador i Smålands skogar, med
mer än 75 miljoner kubikmeter fälld skog. För
att snabbt ge en överblick och stödja
uppröjningsarbetet fanns ett akut behov av att
kartlägga skadorna. Fotografering från satellit
eller flygplan är ofta problematisk under
vintern på grund av lite solljus och mycket
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moln, men radarteknik fungerar i alla väder.
Forskare vid Radio- och rymdvetenskap har
analyserat flygburna och satellitburna ”synthetic-aperture-radar” (SAR) bilder från det
stormskadade området. Fallna träd syns tydligt med CARABAS – ett unikt flygburet SARsystem, som utvecklats av Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) i samarbete med Ericsson Microwave Systems. Genom digital bildbehandling kan man detektera och mäta hur
mycket skadat virke som finns i skogen.
ODIN-SATELLITEN

I februari 2005 fyllde Odin-satelliten fyra år i
rymden. Det var två gånger den livstid för
vilken den konstruerades och den fungerar
fortfarande perfekt. Sub-mm radiometern på
Odin byggdes vid institutionen. Under året har
data kunnat göras tillgängliga för det breda
vetenskapliga samfundet via institutionens
webbsidor. En omfattande omprocessning av
data har genomförts, vilket har lett till en
mycket förbättrad dataprodukt.
EUROPAS SVAR PÅ GPS

Den första Galileo-satelliten sändes upp den
28 december 2005. Galileo ska bli Europas
globala satellitnavigeringssystem. När det
är komplett kommer det tillsammans med
GPS att avsevärt förbättra noggrannheten
för flera mätstorheter som bestäms med hjälp
av rymdgeodetiska metoder, till exempel
jordskorpans rörelser, mängden vattenånga
i atmosfären och antalet fria elektroner i
jonosfären.
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Figuren visar kanalförstärkning
som funktion av tid (radioramnummer) och frekvens (delbärvåg). Framtida mobilsystem
försöker anpassa sig mot dessa
småskalga kanalvariationer för
att förbättra sina prestanda.
Mottagaren rör sig med hastigheten 35 km/timme relativt den
stillastående sändaren.

as-

Experiment med ett realtidssystem
för reglering, utfört på en Volvo
V70-motor utrustad med en
momentgivare, vilket demonstrerar
att en regulator kan eliminera
störningar, t ex variationer i
bränslekvaliteten.

yms

s
en
tår av
träd

SIGNALER OCH SYSTEM

U

ndervisningen och forskningen vid Signaler och system täcker viktiga delar av
informationsteknologin, bl a
tillämpningar inom bilelektronik, biomedicinteknik,
sensorsystem, telematik
och trådlös kommunikation.
MOMENTGIVARE FÖR
MOTORTILLÄMPNINGAR

Bilmotorernas komplexitet ökar i takt med
kraven på ökad förbränningseffektivitet och
minskade utsläppsnivåer. Så kallad återkopplad styrning verkar vara den enda möjliga
metoden för att öka effektiviteten. Tillsammans med ABB och Volvo Cars har forskare
vid signalbehandlings- och reglertekniksgrupperna på Institutionen för signaler och system
undersökt hur en momentgivare på vevaxeln
kan användas för styrning och diagnos av förbränningen. Projektet är en del av CERC
(Combustion Engine Research Centre) på
Chalmers och drar nytta av arbetet vid förbränningsmotorgruppen.
En central detalj för att nå maximal effektivitet hos en motor är styrning av förbränningsfasningen, t ex justering av tändförställningen
i en bensinmotor. I ett projekt har en ny metod
att beskriva förbränningsfasning utvecklats,
baserad på uppmätta momentsignaler. Ett
mått kallat TR50 (50 % Torque Ratio) har
uppfunnits och algoritmer för att uppskatta
detta mått från momentsignalsdata har
utvecklats. Baserat på begränsade experiment

har man funnit att en effektivitetsökning på 2 %
kan uppnås i den testade motorn. Framtida
arbete i projektet inkluderar införandet av en
regulator för styrning av variabla ventiltider för
att justera den interna avgasrecirkulationen,
vilket kan höja effektiviteten ytterligare.
WIRELESS IP-PROJEKTET

Vi är idag vana vid trådlös access till Internet
nästan överallt. Frågan är dock om priset för
mobilt bredband någonsin kommer att bli
överkomligt. För mobilanslutningar som är
stationära eller som rör sig långsamt har
priserna reducerats. Det är dock en svår teknisk utmaning att garantera täckning för stora
geografiska områden och snabba mobila
användare på ett kostnadseffektivt sätt.
Syftet med Wireless IP-projektet är att
flytta forsknings- och teknikfronten i denna
riktning med målet att uppnå minst 30 gånger
så hög datatakt i nedlänken (basstation till
mobil) jämfört med 3G. Detta kräver ny teknik
för att sända data via etern (s k luftgränssnitt)
och nya kontrollmekanismer/protokoll för att
styra dataflödena. Wireless IP startade i
januari 2000 och finansieras av Stiftelsen för
strategisk forskning (SSF).
Projektets partners är universiteten i
Uppsala och Karlstad, Ericsson i Kista och
Göteborg samt företaget NERA i Norge.
Forskare inom Wireless IP medverkar också i
EU IST-projektet WINNER, där konceptet till
luftgränssnitt innehåller många idéer från
Wireless IP-projektet.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Arne Svensson
Forskargrupper:
Antenner
Automation
Bioeffekter
Digitala bildsystem och bildanalys
Elektromagnetisk bio- och plasmafysik
Informationsteori
Kommunikationssystem
Kretskonstruktion
Medicinska signaler och system
Mekatronik
Reglerteknik
Signalbehandling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

14
13

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

109

Beviljade nya patent
Sökta patent

1
1

Antal helårsstudenter

649

Antal anställda

90

Intäkter (mkr)

83

61

CTH-år original gäller

06-03-13

14.14

Sida 62

Saga-huset på Lindholmen är
basen för kompetenscentrum
Lighthouse.
Praktiska övningar i livräddning
och evakuering är viktiga moment
i utbildning och forskning.

SJÖFART OCH MARIN TEKNIK

S

jöfart och marin tekniks
arbetsområde täcker in
problemställningar inom såväl projektering och design
som miljö, säkerhet och drift
av fartyg. Forskning och utbildning omfattar stora delar
av sjöfartens breda behov.

NYTT KOMPETENSCENTRUM

Under året etablerades Lighthouse, som är ett
kompetenscentrum inom den maritima sektorn. Basen för samverkan utgörs av Chalmers,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
och Sveriges redareförening.
Lighthouse är en unik investering där
utvecklingen av kompetens och utbildning av
sjöbefäl, skeppsbyggare, logistiker och sjöfartsekonomer förts samman i en organisation. De olika disciplinerna inom Lighthouse är
Hydromekanik, Marin miljöteknik, Fartygs drift
och säkerhet, Fartygs utformning och konstruktion, Sjöfartslogistik och lasthantering,
Shipping management och marknadsstruktur
samt Sjörätt. Genom samverkan i detta breda
spektrum av kompetensområden, koncentrerade till Lindholmen i Göteborg, kommer ny kunskap och utveckling att uppnås som ett resultat av bidrag från flera olika discipliner.
Lighthouse ska vara en ledande sammanslutning av kompetens med stark förankring i
den maritima tvärvetenskapliga akademiska
världen. Forskning och utbildning vid
Chalmers och Handelshögskolan kommer att
bidra till en hållbar utveckling av svensk sjöfart. Forskning på internationell nivå kommer
att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda
utbildning av högsta kvalitet. Interaktion på
såväl regionalt som nationellt plan kommer att
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bidra till en stark och internationellt konkurrenskraftig källa till kompetens.
SJÖSÄKERHETSFORSKNING

Chalmers långsiktiga satsning på sjösäkerhetsforskning resulterade under 2005 i två
doktors- och tre licentiatexamina. Forskningen
presenterade resultat från problem med fartygs manövrering och stabilitet i vågor, styrkan
hos bogportar, matematiska modeller för sjösättning av livbåtar i sjögång och människors
beteende vid evakuering av fartyg. Tre av projekten är dessutom djupt involverade i det nya
problemkomplexet ”fartyget – sin egen livbåt”,
där fartygets överlevnadsförmåga prioriteras
samtidigt som passagerarnas möjlighet att
säkert stanna ombord även på ett skadat fartyg utvecklas vidare. Det handlar om brandsäkra välutrustade samlingsstationer och välutbildad personal, som kan assistera inte bara
vid en eventuell evakuering utan också under
timmar av väntan på undsättning.
I licentiatavhandlingen ”Human Aspects on
the Evacuation of a Passenger Ship” behandlades hur stress påverkar passagerare i typiska situationer i samband med evakuering.
Avhandlingen visar bl a att en vanlig reaktion
är att människor har svårt att ta till sig att en
olycka verkligen har hänt, vilket fördröjer utrymning och evakuering. Även besättningens
roll som ledare av stora människosamlingar i
stressade situationer har behandlats. Behovet
är stort av lämplig utbildning och regelbunden
träning för olika befattningshavare i fartygets
säkerhetsorganisation. Arbetsuppgifterna och
kraven i samband med evakuering skiljer sig
ibland mycket från de som genomförs vid
normala förhållanden.
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Logistik och transport är företeelser i
mycket stora system med komplexa
och dynamiska samband.
I ett nära samarbete med Volvo Cars
studeras samspelet mellan komplexitet
och kraven på flexibilitet och lärande.

TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

G

enom att kombinera förståelse för teknik och ingenjörsvetenskap med teorier
främst från ekonomi och
beteendevetenskap studerar institutionens forskare
teknikens samspel med
sitt ekonomiska, sociala och samhälleliga
sammanhang.
STUDIER AV INCITAMENTSAVTAL

I ett forskningsprojekt vid Service management studeras sambandet mellan s k incitamentsavtal och samverkan i byggprojekt, för
att söka svar på frågan hur samarbetet mellan
olika parter i en kontraktsrelation kan förbättras och bli mer kreativt. Incitamentsavtal innebär att parterna delar på de vinster och förluster som uppstår. Ekonomiska belöningar har
dock inte alltid en positiv inverkan på förmågan och viljan att samarbeta. Även kommunikationsmönster och organisationsklimat torde
ha betydelse. Tidiga resultat visar att principerna för att bestämma och reglera den riktkostnad som incitamentet baseras på sällan
är välutvecklade, och att diskussioner kring
detta kan få stort utrymme. Kopplingen mellan
incitamentet på företagsnivå och individernas
arbetssituation tydliggörs ofta inte, och när
beställaren vill belöna individer på entreprenörsidan föredrar man mer avgränsade bonuskonstruktioner.
KOMPLEXA SAMBAND

Inom ramen för det VINNOVA-stödda projektet Organisation för flexibilitet och lärande
bedrivs vid Avdelningen för arbetsorganisation ett projekt i nära samarbete med monteringsfabriken vid Volvo Cars Torslanda. I projektet studeras samspelet mellan komplexitet,

genererad av en produktionsstrategi med ett
omfattande modellprogram, och kraven på
flexibilitet och lärande, för att upprätthålla hög
operativ prestationsförmåga. Sambanden blir
mycket komplexa och inbegriper såväl arbetsorganisatoriska aspekter på inlärning och lagutveckling som produktionstekniska parametrar kopplade till balanseringstekniker och
materialförsörjning. Forskningsresultaten visar
på behov av att utveckla nya tekniska och
arbetsorganisatoriska lösningar som ökar systemets styrförmåga.
ÖPPNA KÄLLKODER GER
KONKURRENSFÖRDELAR

En doktorsavhandling vid Industriell dynamik
behandlar hur företag tjänar pengar på resurser som de varken äger eller kontrollerar.
Särskilt studeras hur nya företag deltar i s k
”free and open source communities” (Linux är
ett vanligt exempel) och därigenom lyckas
bygga en bärkraftig affärsmodell. Dessa communities involverar individer över hela världen.
De deltar huvudsakligen på ideell basis och
arbetar gemensamt i en process som saknar
klassisk planering och där de innovationer
som kommer fram är en kollektiv resurs som
delas av alla. Eftersom communities fungerar
annorlunda än företag, så måste företagen
använda alternativa sätt att tjäna pengar. Med
hjälp av fallstudier, arkivdata och nätverksanalyser visar avhandlingen hur företags deltagande i communities kan ge konkurrensmässiga
fördelar. Genom att företag interagerar och
deltar i dessa communities ökar den potentiella resursbasen som företagen kan använda för
att vara konkurrenskraftiga, samtidigt som de
strategiska möjligheterna för företaget begränsas, eftersom communities har ett genuint
intresse av att forsätta vara fria och öppna.
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Doktoranden Tomas Rindzevicius
har tillverkat tunna guldfilmer
med 60 nm stora hål för
ytplasmonresonans.

Mikrostrukturen hos karbidkorn
inbakade i mjuk metall.
Svepelektronmikroskopet mäter
varje korns orientering (EBSD)
och markerar med rött de
gränser mellan karbidkornen
som enligt beräkningar är
särskilt starka.

Närbild på en lasermikroskopilins som används vid forskning
inom biofysikaliska bildmetoder.

Elektrontätheten mellan atomerna i
materialet beräknad med kvantmekaniska metoder. Bilden visar
hur denna förändras mellan ett
karbidkorn (volframkarbid, WC)
och metallfasen (kobolt, Co).

TEKNISK FYSIK

F

orskningen vid Teknisk fysik
spänner över de flesta av
fysikens traditionella områden tillsammans med ny
strategisk verksamhet inom
både experimentell och teoretisk fysik. Den höga forskningskvaliteten har bekräftats av flera internationella utvärderingar.

DESIGN AV VERKTYG PÅ ATOMÄR NIVÅ

Vid metallbearbetning krävs riktigt hårda,
styva och slitstarka verktyg med tillräcklig seghet. Ett tilltagande problem är att dagens allt
effektivare bearbetning ger så hög temperatur
och belastning att även verktygen deformeras.
I ett samarbete mellan teoretiker och experimentalister vid Teknisk fysik har man nu visat
hur verktygsmaterial kan skräddarsys ner på
atomnivå för att optimera deras mekaniska
egenskaper.
Avancerade verktygsmaterial består av flera
komponenter. En av de vanligaste och mest
framgångsrika blandningarna består av hårda
mikrometerstora karbidkorn som ligger inbakade i en jämförelsevis mjuk metall. Under tillverkningen av materialet fogar karbidkornen
sig samman till ett slags skelett. Det är viktigt
att få skelettstrukturen att hålla ihop, dels
under tillverkningen av materialet, dels under
de extrema förhållanden som uppkommer när
verktygsmaterialet används. En mekanism
som leder till att materialet deformeras är att
metallkomponenten tränger in mellan karbid-
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kornen och förstör skelettstrukturen. Verktyget
blir då obrukbart.
För att förstå processerna bakom deformationen måste man gå ner på atomnivå och via
kvantmekaniska beräkningar ta reda på hur de
kemiska bindningarna mellan atomerna ser ut.
Arbetet har stor industriell relevans och ingår
i ett samarbete med AB Sandvik Coromant,
som har patenterat upptäckterna, och med
internationella grupper i Grenoble och
Lausanne.
DETEKTION AV YTPLASMONRESONANS
MED HJÄLP AV NANOMETRISKA HÅL

Ytplasmoner är laddningstäthetsvågor starkt
kopplade till ljusvågor. De är välkända från
plana metallytor och nanopartiklar. För att
kvantifiera känsligheten hos ytplasmoner runt
nanohål, vilket är intressant för utvecklingen
av nya typer av nanoskopiska biosensorer, har
en forskargrupp med doktoranden Tomas
Rindzevicius m fl tillverkat tunna guldfilmer
med 60 nm stora hål. Effekten av lokala förändringar i brytningsindex runt nanohålen studerades genom att fästa polymermonolager
av olika längd på metallytan, vilket visade att
plasmonresonansen hade en känslighetsräckvidd på ca 20 nm. Forskarna visade därefter
att ett enda nanohål var tillräckligt känsligt för
att detektera den successiva adsorptionen av
två proteinmonolager. Det innebär en hög
känslighet, vilket kan användas för utveckling
av mycket känsliga sensorer inom läkemedelsindustrin eller för molekylärbiologisk forskning.
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Konkross H7800 i
genomskärning.

Kompetenscentrat CHARMEC
tillhör de världsledande inom
forskning i järnvägsmekanik.

En översiktlig bild av den experimentella turbinanläggningen.

TILLÄMPAD MEKANIK

I

nstitutionen för tillämpad mekanik
leder den fordons- och maskintekniska forskningen vid Chalmers. Internationell spetsforskning bedrivs vid
institutionen, ofta i tätt samarbete
med nationella och internationella
industrier.

AERODYNAMIK I ÖVERGÅNGSKANALER
FÖR FLYGMOTORER

I moderna turbofläktmotorer används övergångskanaler som sammankoppling mellan
låg- och högtryckskompressor samt mellan
hög- och lågtrycksturbin. Krav på lättare,
effektivare och mer miljövänliga flygmotorer
medför att man vill göra kanalen kortare och
med större areaändring. Tre forskargrupper
vid Avdelningen för strömningslära har gått
samman för att undersöka strömningen i övergångskanaler. Projektet är en del av ett större
projekt, AIDA, som stöds av EUs sjätte ramprogram. Det koordineras av Volvo Aero och
involverar alla stora flygmotortillverkare i
Europa. Målet är att öka förståelsen för övergångskanalernas strömningsfysik och att
utveckla nya optimeringsverktyg för att göra
bättre övergångskanaler. För den experimentella undersökningen har en ny storskalig turbinanläggning byggts och mätningar har
inletts. En geometrioptimeringsteknik baserad
på numerisk strömningsberäkning är samtidigt under utveckling för att t ex kunna minimera tryckförlusten i övergångskanalen.
KROSSNING AV BERGMATERIAL

Sönderdelning av bergmaterial förekommer
inom ballast-, gruv- och mineralindustrin och
är av stor betydelse för samhällets utveckling.
Vid Chalmers bedrivs forskning inriktad på
maskiner och system för produktion av krossade bergmaterialprodukter. Forskningen

omfattar modellering av krossar och siktar,
modellering och optimering av krossanläggningar, slitage i krosskammare av manganstål
samt kvalitet på krossat ballastmaterial.
Forskargruppen Chalmers Rock Processing Research omfattar fem forskare, vars
resultat bl a har lett till införandet av en ny
generation högpresterande konkrossar hos
Sandvik Mining and Construction (SMC).
Genom nya designkriterier har konkrossen
H7800 fått ökad produktionskapacitet och
effektivitet. Den kan nu sönderdela de absolut
segaste och hårdaste mineraler och malmer.
Under året har också en ny simuleringsprogramvara utvecklats för SMC. Under
kommande år ska den få 400 användare.
JÄRNVÄGSFORSKNING

Kompetenscentrat CHARMEC (Chalmers
Railway Mechanics) bedriver järnvägsrelaterad
mekanikforskning om t ex samverkan mellan
tåg och spår, vibrationer och buller, material
och underhåll samt system för övervakning
och drift. CHARMEC tillhör de världsledande
inom forskning i järnvägsmekanik och bidrar
till lägre kostnader samt förbättrad säkerhet
och kvalitet. Medlemmar i CHARMEC är Banverket och svenska företag med anknytning till
tågbranschen, liksom några utländska företag.
Inom projektet ”Markvibrationer från järnvägar” utförs numeriska simuleringar för att
undersöka orsaker till och åtgärder mot vibrationer vid sidan av spåret. Speciellt vid mjuk
lera kan vibrationerna bli otillåtet kraftiga. För
beräkningarna görs en modell av marken och
banvallen som möjliggör en analytisk metod
och en effektiv numerisk procedur. Därmed
kan man göra parameterstudier för att t ex
undersöka vad ökad tåghastighet leder till
eller hur effektiva olika typer av vibrationsdämpande åtgärder är.
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Vendela Zachrisson och
Elke Christoph från masterprogrammet Industrial Ecology.

En av världens farligaste vulkaner,
Etna på Sicilien, ingår i det projekt
om vulkanövervakning som
Bo Galle och hans forskargrupp
byggt upp. Foto: Bo Galle

GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM

G

öteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) är ett
högskolegemensamt centrum vid Chalmers och
Göteborgs universitet för
samarbete inom forskning
och utbildning rörande
miljöfrågor och hållbar utveckling. GMV är också
ett nätverk för forskare och doktorander inom
dessa områden.

VULKANVARNING

En forskargrupp vid Radio- och rymdvetenskap har utvecklat ett instrument som kan
användas för att övervaka vulkaner. Det mäter
hur mycket svaveldioxid som strömmar ut ur
vulkanen. Ändringar i gasflödet ger indikationer på hur stor aktiviteten är i vulkanen. Inom
ett EU-projekt som koordineras från Chalmers
kommer femton av världens mest aktiva vulkaner att få mätinstrument som kontinuerligt ska
mäta och skicka data till en mottagare.
Fördelarna med det nya instrumentet är
många och potentialen är stor. Kontinuerliga,
automatiska mätningar på långt avstånd från
vulkanen sker utan att människor behöver riskera livet och mätningarna kan kopplas till varningssystem för vulkanutbrott. Det finns redan
bevis på att detta fungerar. Vid ett utbrott i El
Salvador under hösten 2005 lyckades man
evakuera ett stort antal människor i tid före
utbrottet, vilket innebar att många liv räddades. Inom projektet ska man nu undersöka
mer noggrant hur sambandet ser ut mellan
seismisk aktivitet och halterna av svaveldioxid
för att utveckla instrumentet och framtida varningssystem. Förutom att ge information om
statusen på vulkanerna kommer instrumenten
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även att bidra med data om stratosfärens och
troposfärens sammansättning, vilket är intressant för forskningen runt stratosfärens ozonuttunning och växthuseffekten.
MASTERPROGRAM MED
FOKUS PÅ MILJÖN

Hösten 2004 antogs de första studenterna
(14 studenter från 6 länder) till det nya
masterprogrammet Industrial Ecology, som
drivs av Institutionen för energi och miljö.
Programmet utgår från en helhetssyn på hur
samhällets resursförbrukning ska kunna
optimeras och harmoniera med de tillgångar
och begränsningar som finns på jorden.
Ett bra resultat kräver många olika kompetenser, såsom förmåga att se helheter och
komplexa samband, förmåga att kommunicera
och förhandla, att kunna hantera attityder och
värderingar och att röra sig mellan olika
nivåer, från den lilla tekniska lösningen till hela
systemet. Hösten 2005 började 14 nya
studenter från 9 länder.
Två som studerar på programmet är
Vendela Zachrisson och Elke Christoph, som
gör ett gemensamt examensarbete på transportföretaget Schenker. De tar fram en strategi för hur Schenker ska kunna utveckla ett
hållbart transportsystem. Särskilt intressant är
att titta på hur de kan minska sina utsläpp av
växthusgasen koldioxid. Båda tycker att den
teoretiska grundläggande delen av utbildningen har gett dem en bra bas och de uppskattar
det integrerade upplägget i kurserna, där man
utgått från större problemställningar. De säger
också att det är först nu, när de kommit ut i
det praktiska arbetet, som alla verktyg blir tydliga och pusselbitarna från teorin faller på plats.
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Föreståndare:
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På IT-universitetet studerar
ekonomer och ingenjörer
tillsammans med designers
och lärare – alla med ett
gemensamt intresse för
tillämpningen av IT.

ogy.

Undervisningen bygger på
projekt- och problembaserat
lärande och sker i nära
samarbete med näringslivet.

IT-UNIVERSITETET

P

å Campus Lindholmen finns
IT-universitetet i Göteborg,
som är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma satsning för utbildning och forskning inom
informationsteknologi. ITuniversitetet bedriver egen verksamhet men är
också en nätverksorganisation för informationsteknologisk utbildning och forskning vid
de två universiteten. Verksamheten startade
2001 och sedan dess har både forskning och
utbildning vuxit kraftigt. Forskningen är ofta
tvärvetenskaplig och i grunden system- och
processinriktad.
STÖD FÖR LÄRANDE

IT-universitetet samarbetar med Stanforduniversitetet i projektet Integrating Mobile
Devices and Interactive Workspaces Design
Thinking, som stöds av Wallenberg Global
Learning Network. Med utgångspunkt i
dagens praktik utvecklas stöd för lärande i
universitetskurser hos båda parter. IT-universitetet arbetar med att ta fram ett mobilt multimedia-anteckningsverktyg för etnografiskt fältarbete i Mobila tjänster-programmet. Det ska
integreras med Stanfords iDeas-miljö som
stödjer designarbete.
PROJEKT FLAWLESS

Metoder för att förbättra programvarukvalitet
är ett vanligt forskningstema inom IT-relaterade discipliner. Vanliga hinder för acceptans av
nya metoder är otillräcklig koppling till praxis
och misstro mot metodleverantören. Beslutsfattare vill veta hur metoden passar den egna
verksamheten och vilka vinsterna blir. De är
riskmedvetna och har ofta erfarenhet av

metoder som inte hållit måttet. Detta medför
en otillräcklig kunskapsöverföring mellan
näringsliv och högskola kring metodernas
användbarhet. För att utvärdera kvalitetshöjande metoder i industriella sammanhang
anpassas inom projektet FlawLESS två
sådana till en i näringslivet vanlig process.
En UML-dialekt (Unified Markup Language)
har formulerats med stöd för ”random testing”
och ”model checking” samt en process
formulerats för dess användning i s k RUPprojekt (Rational Unified Process).
MEDICINSK INFORMATIK

Medicinsk informatik är ett nytt område vid ITuniversitetet i Göteborg. Området är multidisciplinärt och innefattar insamling, lagring
och analys av biomedicinsk information.
Forskningen inom medicinsk informatik har
etablerats på Lindholmen med stöd från bl a
AstraZeneca (en adjungerad professor).
Forskningsprojekt inom medicinsk informatik
drivs tillsammans med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Västra Götalandsregionen. IT-universitetet har
en tydlig roll även i ett mer övergripande samarbete inom detta område i etablerandet av
HEL (Hälsovårdens Ekonomi och Logistik).
Etableringen av ämnet är angelägen då stora
resurser idag läggs på att hantera medicinsk
information inom sjukvården och relaterade
verksamheter såsom klinisk forskning inom
läkemedelsindustrin. En ökad tillgänglighet till
medicinsk information över organisationsgränserna och bättre möjligheter till direkt
interaktion med exempelvis patienterna kommer säkerligen att medföra en positiv utveckling av verksamhetsprocesserna.

FAKTA
Föreståndare:
Philip Brenner
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

5

Antal helårsstudenter

169

Antal anställda

61
(varav 38 GU)

Intäkter (mkr)

99
(varav 69 GU)
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Den första astronomiska detektionen av molekylen CF+ gjordes
år 2005 med APEX-teleskopet. Observationerna stämmer väl
överens med teoretiska förutsägelser baserade på modeller av
interstellär fluorkemi. Spektrat visar den tämligen starka spektrallinjen från CF+ vid frekvensen 307,8 GHz. Molekylen observerades i Orionnebulosan, i ett s k fotondominerat område, gränszonen mellan het plasma och kall molekylgas, vars egenskaper är
starkt påverkade av unga ljusstarka stjärnor.
APEX-teleskopet vid solnedgången med
Cerro Chajnantor i Chile i bakgrunden.

ONSALA RYMDOBSERVATORIUM

O

nsala rymdobservatorium
är den svenska nationella anläggningen för
radioastronomi. Observatoriet driver två teleskop i Onsala på västkusten och är en av tre
partner i APEX (Atacama Pathfinder Experiment), det nya submillimeterteleskopet i
Atacamaöknen i norra Chile. Tillsammans
med Institutionen för radio- och rymdvetenskap är observatoriet också ansvarigt för de
vetenskapliga undersökningarna med Odinsatelliten.
APEX-TELESKOPET INVIGT

I september 2005 invigdes APEX-teleskopet i
Chile och därmed öppnades ett nytt fönster
mot universum. Teleskopet har en stor
parabolantenn med 12 m diameter och är
avsett för mm- och submm-vågor (våglängder
på 0,2–1,5 mm, motsvarande frekvenser på
200–1500 GHz). För att undvika att observationerna störs av jordens atmosfär har teleskopet byggts på hög höjd, 5050 m ö h. Med
APEX får astronomerna nya möjligheter att
studera de första galaxerna och hur stjärnor
och planeter bildas. Speciellt kan APEX
användas för att studera fysiken och kemin i
molekylmoln – täta områden med gas och
damm där nya stjärnor bildas. Bland de första
vetenskapliga resultaten från APEX kan nämnas upptäckten av en ny interstellär molekyl
(CF+) i Orionnebulosan. APEX är ett samarbete mellan Onsala rymdobservatorium, Max
Planck Institut für Radioastronomie i Tyskland
och European Southern Observatory.
MOTTAGARE FÖR APEX

Ett av Onsala rymdobservatoriums bidrag till

68

APEX är en nyutvecklad mottagare för
frekvensområdet 275–370 GHz, ett viktigt
frekvensband som bl a innehåller en rotationsövergång vid 345 GHz i den vanligt förekommande CO-molekylen. Mottagaren bygger på
en blandare av SIS-typ (supraledare-isolatorsupraledare) tillverkad på Chalmers med
en speciell s k sputter. SIS-blandaren arbetar
vid en fysisk temperatur av 4 K och kyls av
ett slutet kryosystem. En ny typ av övergång
från vågledare till mikrostrip används för
att koppla den inkommande signalen till
SIS-blandaren och avstämningskretsarna.
Eftersom strålningen från de astronomiska
objekten är mycket svag får inte mottagaren
själv störa mätningarna med sitt eget brus.
Den uppmätta brustemperaturen är bara
30–50 K i hela RF-bandet (275–370 GHz)
mätt över mellanfrekvensbandet (3,8–7,7
GHz). Mottagarens brustemperatur sätter en
ny standard för sådana mottagare. Den är
endast 2–3 gånger den teoretiska kvantgränsen. Mottagaren har redan använts vid de
första vetenskapliga observationerna med
APEX, bl a då CF+-molekylen upptäcktes.
KOSMISKA MASRAR

Studier av kosmiska masrar associerade med
stjärnor i sena utvecklingsstadier har avslöjat
komplexa strukturer i de utbredda atmosfärerna runt dessa stjärnor. En maser är mikrovågsmotsvarigheten till en laser och i det här fallet
kommer strålningen från SiO-molekyler. Observationer av två variabla stjärnor av Mira-typ
vid fyra tillfällen visar att deras atmosfärer är
starkt påverkade av chockvågor och att en
kombination av kollisions- och strålningspumpning är orsaken till bildandet av SiOmasrarna. Observationerna gjordes med hjälp
av VLBI-teknik (långbasinterferometri).

FAKTA
Föreståndare:
Roy Booth (t o m 30 november 2005)
Hans Olofsson (fr o m 1 december 2005)

CTH-år original gäller

06-03-13

14.14

Sida 69

Biblioteket – en fast punkt i
förändring.

CHALMERS BIBLIOTEK

C

halmers bibliotek, som
består av huvudbiblioteket, Lindholmenbiblioteket
och Arkitekturbiblioteket,
svarar för biblioteks- och
informationstjänster till
studenter, forskare och
lärare vid Chalmers, Göteborgs naturvetenskapliga fakultet och IT-universitetet på
Lindholmen. Utbudet består av ett strukturerat
nätverk av datoriserade tjänster, information i
tryckt och elektronisk form samt ett stort antal
internationella databaser och informationstjänster inom Chalmers ämnesområden.
Biblioteket har en kreativ arbetsmiljö med
läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, grupprum, café
och lunchrum. Biblioteket erbjuder också studenter och doktorander utbildning i informationskompetens.

CPL – CHALMERS
PUBLICATION LIBRARY

Under 2005 har CPL genomgått en IT-revision och fått ”väl godkänt”. Driften av CPLs
databasserver har flyttats över till IT-service.
Ansvaret för utveckling och administration
ligger kvar på biblioteket. Målet har varit att
uppfylla forskarnas krav på en funktionell
publiceringsdatabas samt att bygga stommen
för ett institutionellt arkiv, där man ska kunna
lagra, söka och synliggöra olika typer av
chalmerspublikationer i elektronisk form.
Under året har Göteborgs universitet beslutat
att använda CPL. Flera andra högskolor har
också visat stort intresse.
INFORMATIONSRESURSER
VIA WEBBEN

Utvecklingen av de elektroniska informationsresurserna pågår kontinuerligt. Användningen

har ökat med ca 5 % jämfört med 2004. Den
nationellt upphandlade biblioteksportalen
Samsök har införts under året och bedöms
kunna läggas ut på hemsidan i början av
2006. Samsök gör det möjligt att söka i flera
databaser samtidigt.
Lärplattformar nyttjas allt mer och bibliotekets
nätbaserade kurs i informationskompetens
har fått ytterligare användare.
Under 2005 har ett projekt bedrivits med
att utveckla en ”interaktiv agent”, brukbar som
online-medhjälpare i verksamheten. Pengar
har sökts externt för fortsatt arbete tillsammans med Göteborgs universitet och
Lunds universitet, med Chalmers bibliotek
som projektansvarig.
BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS

Med bemannat öppethållande kl 8–20
(Lindholmenbiblioteket kl 8–18) är biblioteket
mycket attraktivt för studenterna – ett ställe
för alla på Chalmers, där det alltid finns personal att fråga och datorer att nyttja. Vid terminsstart fungerar biblioteket som en fysisk ”helpdesk” för allehanda frågor om Chalmers.
Under året har märkts en fortsatt tillströmning
av utländska studenter, för vilka biblioteken på
båda Chalmers campus tycks fungera som en
fast punkt i tillvaron.
SEMINARIER

Under året har biblioteket arrangerat den tredje upplagan av Chalmers Annual Library
Seminars, som handlade om bibliotekens nya
rum, de fysiska och de virtuella. Seminariet
lockade 60 deltagare från hela Sverige.
Biblioteket har även bidragit med ett seminarium om informationskompetens i C-SELTs
(Chalmers Strategic Effort on Learning and
Teaching) seminarieserie om generella kompetenser.

FAKTA
Bibliotekschef:
Annika Sverrung
Biblioteksbesök
Webbplatsbesök
Öppettimmar/vecka
Vid extra öppethållande
(tentamensperiod)

371 007
688 000
62
72

Lokala lån

40 704

Fjärrutlån

3 681

Kopior

2 839

Fjärrinlån

4 370

Inköpta böcker

1 845

Tidskrifter på papper

620

Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmers-nätet
Nedladdade fulltextartiklar

>

Elektroniska databaser
över Chalmers-nätet
Sökningar i databaser
Elektroniska böcker

7 150
510 000
145
670 000
36 000

Nedladdad fulltext ur böcker 243 000
Kurs i informationskompetens,
antal deltagare

2 951

Antal poster i CPL

6 036

Antal anställda

41

Kostnader (mkr)

55

Kostnader övrig biblioteksverksamhet på institutionerna (mkr) 11
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CHALMERS STYRELSE
CHALMERS HÖGSKOLESTYRELSE HAR FÖLJANDE LEDAMÖTER:

Sven Eckerstein
ordförande

Paavo Uronen
vice ordförande

Ulf Berg

Marianne Dicander
Alexandersson

Agneta Granberg

Bert-Inge Hogsved

Jan-Eric Sundgren

Ewelina Tokarczyk

Lisbeth Birgersson

Lars Brink

Hans-Olof Andrén

Ralf Berndtsson

Monika Orrbacke

Nicholas Tengelin

David Elebring

Thomas Torounidis

ORDINARIE LEDAMÖTER
Sven Eckerstein, styrelsens ordförande, direktör
Paavo Uronen, styrelsens vice ordförande, professor
Ulf Berg, verkställande direktör
Marianne Dicander Alexandersson, verkställande direktör
Agneta Granberg, kommunalråd Göteborg
Bert-Inge Hogsved, verkställande direktör
Jan-Eric Sundgren, rektor Chalmers, professor
Ewelina Tokarczyk, kommunalråd Göteborg
Lisbeth Birgersson, fakultetsrådet Chalmers, docent
Lars Brink, fakultetsrådets ordförande Chalmers, professor
Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO Chalmers
Ralf Berndtsson, personalföreträdare SEKO Chalmers
Monika Orrbacke, personalföreträdare ST Chalmers
Nicholas Tengelin, Studentkårens ordförande, teknolog
David Elebring, Studentkårens f d ordförande, teknolog
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LEDAMOT MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT
Thomas Torounidis, doktorandsektionen Chalmers, doktorand
SUPPLEANTER
Marie Wenander, personalföreträdare ST Chalmers
Anna Peterson, Studentkåren, teknolog
Jan Lindér, personalföreträdare SACO Chalmers
Monica Stenfall, personalföreträdare SEKO Chalmers
SEKRETERARE
Marianne Jerlhag, rektors sekreterare Chalmers
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CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

ÅRSREDOVISNING

71

CTH-år original gäller

06-03-13

14.15

Sida 72

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB ORG NR: 556479-5598

Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB får härmed avge
årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2005.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning samt forskning. Den
del av verksamheten som är finansierad av
svenska staten är reglerad i ett långsiktigt
ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola och Chalmers
tekniska högskola AB. För år 2005 slöt
inte Chalmers tekniska högskola AB och
svenska staten något ettårigt avtal.
Utbildningsdepartementet och högskolan
har dock varit överens om att högskolans
rätt till ersättning samt att vårt återrapporteringskrav till staten skall följa regleringsbrevet för övriga universitet och högskolor.
Högskolan har däremot ett avtal för perioden 2003-2005 som ger oss uppdrag att
bedriva grundläggande högskoleutbildning, forskning och forskarutbildning.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

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

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB (Chalmers) samt
dotter- och dotterdotterbolag enligt koncernstruktur nedan. Samtliga bolag inom
koncernen är helägda.
Chalmers tekniska högskola AB har
under räkenskapsåret genomfört den
beslutade omorganisationen med syftet att

stärka utbildnings- och forskningsverksamheten. Verksamheten i det helägda dotterbolaget Chalmers Lindholmen högskola
AB förvärvades den 31 december 2004 av
moderbolaget.
VERKSAMHETEN I DOTTERBOLAGEN

Chalmers Lindholmen högskola AB startade sin verksamhet den 1 juli 1999, men i
samband med den inom högskolan
genomförda omorganisationen har all verksamhet i bolaget per 31 december 2004
förvärvats av moderbolaget. Det har inte
bedrivits någon verksamhet i bolaget från
1 januari 2005.
Chalmersfastigheter AB med dotterbolag har uppdraget att äga, förvalta och
utveckla fastigheter och byggnader samt
att svara för inhyrning och uthyrning av
lokaler främst för Chalmers tekniska högskolas räkning på ett kostnadseffektivt
sätt. I januari 2005 förvärvade Chalmersfastigheter AB från Akademiska hus, mark
och byggnader till ett pris om 990 mkr.
Chalmersfastigheter och Sjätte AP-fonden
uppför genom Johanneberg Campusbo
KB en byggnad med 479 studentbostäder.
Chalmersfastigheter AB kommer att från
1 januari 2006 ägas till 90 procent av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg
identifiera FoU-resultat som kan komma till
nytta i samhället i form av groddföretag
med tillväxtpotential. Chalmersinvest med-

verkar vid företagens bildande, ställer initialfinansiering till förfogande och engagerar
sig tillsammans med upphovsmän och
entreprenörer i företagens utveckling med
sikte på god värdetillväxt.
Chalmers Advanced Management Programs AB (CHAMPS) skall marknadsföra,
utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram för industriledare. Syftet med
CHAMPS program är att öka industriledares och företags förmåga att genomföra
omfattande affärsförnyelse och organisationsutveckling.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande bolag, vars syfte är att skydda domännamnet IT-universitetet.
INVESTERINGAR

Koncernens investeringar har under året
uppgått till 1146 (199) mkr. Därav utgör anläggningsfastigheter 1 044 (0) mkr, investering i lokalanpassning 7 (30) mkr, utrustning och inventarier 89 (104) mkr.
LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Likvida medel för koncernen uppgick vid
periodens slut till 381 (403) mkr. Under
räkenskapsåret har likvida medel minskat
med 22 mkr.
MODERBOLAGET

Från 1 januari 2005 ingår i moderbolaget
den verksamhet som tidigare bedrevs i
Chalmers Lindholmen högskola AB. I avsnitt
(och tabeller) för resultat och lönsamhet,

Chalmers
tekniska
högskola AB

Chalmers
Lindholmen
högskola AB
(vilande)
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Chalmersfastigheter AB

Chalmers
Advanced
Management
Programs AB

AB Chalmersinvest

IT-universitetet i
Göteborg AB
(vilande)

Emils Kårhus AB

Uniseed AB
(vilande)

Entreprenörsskolan
Holding Sverige AB

Chalmers
Technology
Licensing AB

Secureon
Intressenter AB
(vilande)
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rörelsens intäkter samt rörelsens kostnader
har jämförelseposter för år 2004 kompletterats med utfall för Chalmers Lindholmen
högskola AB. Syftet är att öka jämförbarheten mellan årsboksluten 2005 och 2004.
RESULTAT OCH LÖNSAMHET

Resultatet för Chalmers tekniska högskola
AB uppgår, efter finansiella poster, till –10
(–45) mkr. I resultatet ingår särskilda avskrivningskostnader om 12 (19) mkr, som
en följd av ändrade redovisningsprinciper. I
resultatet ingår kostnader för omstruktureringar i verksamheten med 28 mkr, varav
kostnader för personalomställning uppgår
till 13 mkr. Föregående år uppgick omstruktureringskostnaderna till 45 mkr. Det operativa resultatet uppgår därmed till 30 mkr,
motsvarande resultat 2004 var 23 mkr. I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 14 (15) mkr.
Finansnettot uppgår till –14 (–29) mkr. I
finansnettot ingår en aktieutdelning från
Chalmersfastigheter AB om 10 mkr. Enligt
god redovisningssed skall en del av pensionskostnaden redovisas som en finansiell
kostnad istället för personalkostnad. För år
2005 uppgår denna del till 38 (43) mkr.
RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 087 (2 138) mkr, vilket
innebär en minskning med 51 mkr (–2 %).
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer
enligt följande: Intäkter från statliga finansiärer har minskat med 16 mkr (–1 %), varav
intäkter direkt från utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har ökat med
28 mkr, intäkter från Vinnova har minskat
med 25 mkr samt övriga statliga intäkter
som har minskat med 19 mkr. Bidrags- och
uppdragsintäkter från företag och privata
stiftelser har ökat med 10 mkr (4 %), varav
intäkter från företag har ökat med 22 mkr
och intäkter från branschorganisationer har
minskat med 10 mkr. Bidrag från EU har
ökat med 12 mkr (21 %). Intäkter från de
offentliga forskningsstiftelserna har minskat
med 23 mkr (–18 %), vilket främst avser
intäkter från Stiftelsen för strategisk forskning. Intäkter från Chalmers stiftelse har
minskat med 20 mkr (–17 %), beroende på
tidigare beslutad minskning av bidrag till
Chalmers. Övriga intäkter har minskat med
14 mkr (–12 %).

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2005
2 228 684

2004
2 259 716

2003
2 200 275

2002
2 126 321

2001
2 015 414

– 985
4 411 867
2 309

– 40 383
3 524 050
2 436

– 38 505
3 416 578
2 494

– 38 361
3 171 474
2 496

– 63 000
3 155 028
2 479

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig nettoomsättning respektive resultat efter finansiella
poster enligt följande:
Nettoomsättning
Belopp i tkr
2005
Chalmers tekniska
högskola AB
2 086 948
Chalmers Lindholmen
högskola AB
0
Koncernen
Chalmersfastigheter
432 187
Koncernen
Chalmersinvest
23 093
Chalmers Advanced
Managements Programs AB
20 595
IT-universitet i Göteborg AB
0

Resultat efter finansiella poster

2004

2005

2004

1 981 089

– 9 735

– 42 288

185 532

0

– 2 888

440 810

23 090

1 870

24 773

– 6 019

3 174

15 941
0

1 681
–2

– 252
1

ÖVERSIKT ÖVER MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2005
2 086 948

2004
1 981 089

2003
1 916 770

2002
1 878 304

2001
1 782 165

– 9 735
2 140 147
2 282

– 42 288
– 33 981
2 105 309 2 049 654
1
2 223
2 274

– 45 379
1 985 747
2 283

– 64 379
1 999 362
2 288

1) Medelantalet anställda inklusive Chalmers Lindholmen högskola AB uppgick till 2 402.
Resultat och lönsamhet
Belopp i mkr
Resultat efter finansiella
poster
Särskilda avskrivningskostnader
Omstruktureringskostnader
Nedskrivning aktier i
dotterbolag
Operativt resultat
Rörelsens intäkter
Belopp i mkr
Departementsmedel
Övriga statliga bidrag
och uppdrag
Bidrag/uppdrag från
företag mfl
Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
Övrigt
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Belopp i mkr
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

2005

2004

– 10

– 45

12

19

28

45

0
30

4
23

2005
1 069

2004
1 041

391

2

2

2003
877

2002
797

2001
740

435

364

349

341

248
107
70

238
130
58

244
113
54

224
131
50

157
139
36

97
105
2 087

117
119
2 138

134
131
1 917

206
121
1 878

247
122
1 782

2005
1 168
343
449
122
2 082

2004
1 196
350
474
134
2 154

2003
1 069
306
419
135
1 929

2002
1 005
313
435
150
1 903

2001
992
303
408
146
1 849

2

2) Inklusive Chalmers Lindholmen.
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ningar. Avdelningen för Kärnkemi vid
Institutionen för Kemi- och bioteknik har
också ett tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion enligt lagen om kärnteknisk
verksamhet att arbeta med kärnämne, dvs
thorium, uran och plutonium.

372 (346) mkr. Chalmers har därutöver en
beviljad, men ej utnyttjad checkkredit om
50 mkr. Utlåningen till moderstiftelsen
genom reverser uppgår till 570 mkr vid
årets slut.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 082 (2 154)
mkr, en minskning med 72 mkr (–3 %).
Personalkostnaderna har minskat med
28 mkr (–2 %). Medelantalet anställda har
minskat med 120 personer under året, vilket medfört lägre kostnader om 52 mkr.
Därutöver har lönerevisionen per oktober
2004 ökat kostnaderna med 14 mkr och
övriga personalkostnader har ökat med
10 mkr.
Lokalkostnaderna har minskat med 7 mkr
(–2 %), vilket beror på lägre hyror.
Övriga driftskostnader har minskat med
25 mkr (–5 %). De minskade kostnaderna
avser främst köp av undervisnings- och
forskningstjänster från Göteborgs universitet om 14 mkr. Kostnader för utrangering
av anläggningstillgångar är 4 mkr lägre än
år 2004 och Chalmers utdelning av stipendier är 3 mkr lägre.
Avskrivningskostnaderna har minskat
med 12 mkr (– 9 %). Investeringar i anläggningstillgångar har minskat jämfört med
föregående år, vilket har lett till lägre
avskrivningskostnader.

FRAMTIDA UTVECKLING

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens
om forskningsbidrag och studerande.
Efterfrågan på Chalmers utbildning och
forskning kan förväntas vara förhållandevis
god, även i relation till andra tekniska högskolor.
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 omställningskostnader.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

MILJÖINFORMATION

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa disponibla medel

Koncernredovisningen har upprättas enligt
förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria
vinstmedel till 42 225 369 kr. För koncernen har avsättning till bundna reserver
föreslagits med 0 tkr.
RESULTATDISPOSITION

Belopp i kronor
Till bolagsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:

Chalmers är anmälningspliktigt enligt 9
kap i Miljöbalken på grund av att den årliga
användningen av organiska lösningsmedel
överskrider 500 kg, att golvytan för kemiska och biologiska laboratorier överskrider
5000 m2, samt att den årliga användningen av skärvätskor och processoljor för
metallbearbetning överskrider 500 liter.
Chalmers har tillstånd enligt Strålskyddslagen från Statens strålskyddsinstitut att bedriva verksamhet med joniserande strålning. Tillståndet tillåter i princip
arbete med alla typer av strålkällor och
fasta installationer som t ex röntgenutrust-

INVESTERING

Chalmers investering i anläggningstillgångar har uppgått till 92 (104) mkr.
FINANSIELL STÄLLNING OCH
LIKVIDITET

Bolagets likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 20 521 514
kronor, överföres i ny räkning.

RESULTATRÄKNING (TKR)

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Koncernen

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

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultat
ÅRETS RESULTAT
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Moderbolaget
2005
2004

Not

2005

2004

1, 2, 3

2 228 684
2 228 684

2 271 151
2 271 151

2 086 948
2 086 948

1 981 089
1 981 089

4, 5

– 1 191 482
– 278 061
– 467 353
– 162 416
– 2 099 312

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

– 1 168 357
– 343 312
– 449 006
– 121 752
– 2 082 427

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

129 372

58 646

4 521

– 15 071

16 757
– 147 114
– 985

20 965
– 119 994
– 40 383

26 013
– 40 269
– 9 735

19 053
– 46 270
– 42 288

– 346
– 6 584
– 169

65
– 547
539

—
—
—

—
—
—

– 8 084

– 40 326

– 9 735

– 42 288

6
7

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

30 256 916
– 9 735 402
20 521 514

8
8

19
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BALANSRÄKNING (TKR)

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

31.12.2005

Koncernen
31.12.2004

25 573
629
26 202

7 724
944
8 668

4 297
—
4 297

6 450
—
6 450

10
11
12
13

2 269 641
66 891
476 888
14 322
2 827 742

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

—
66 891
450 950
—
517 841

—
75 521
477 133
—
552 654

14
15

—
3 880
14 511
1 280
19 671

—
3 490
19 789
1 280
24 559

57 100
—
3
1 280
58 383

57 100
—
15
1 280
58 395

2 873 615

1 914 922

580 521

617 499

0
0

128
150

0
—

128
—

80 315
772 279
0
—
0
70 105
234 656
1 157 355

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

76 871
770 257
—
89 994
26 603
31 843
192 171
1 187 739

71 102
761 640
—
0
25 527
55 330
227 996
1 141 595

244 644

39 656

244 644

39 656

136 253

362 872

127 243

306 431

Summa omsättningstillgångar

1 538 252

1 609 128

1 559 626

1 487 810

SUMMA TILLGÅNGAR

4 411 867

3 524 050

2 140 147

2 105 309

150 000
4 421
—
154 421

150 000
3 442
—
153 442

150 000
—
500
150 500

150 000
—
500
150 500

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

50 310
—
– 8 084
42 226

91 616
—
– 40 327
51 289

—
30 257
– 9 735
20 522

—
72 545
– 42 288
30 257

Summa eget kapital

196 647

204 731

171 022

180 757

4 490

4 294

—

—

954 812
11 942
966 754

875 400
5 359
880 759

950 072
—
950 072

871 529
—
871 529

24 722
1 290 952
831 644
2 147 318

335 596
379 277
546 407
1 261 280

—
—
—
—

—
—
—
—

96 795
301
245
84 159
915 158
1 096 658

140 678
20 546
28 516
65 067
918 179
1 172 986

65 065
0
—
73 226
880 762
1 019 053

69 044
18 508
—
50 756
914 715
1 053 023

4 411 867

3 524 050

2 140 147

2 105 309

1 410 395
17 401

375 395
15 857

Inga
17 180

Inga
15 462

Not
TILLGÅNGAR
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 koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar

9

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

16

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier à nom 1 000 kr)
Bundna reserver
Reservfond
Summa bundet eget kapital

17

18

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för 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

19

20

21

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Moderbolaget
31.12.2005
31.12.2004

22
23
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Koncernen

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning av varulager
Minskning/ökning kortfristiga fordringar
Ökning / minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill/immatriella tillgångar
Investeringar i anläggningsfastigheter
Försäljning av anläggningsfastighet
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i intresseföretag
Minskning av långfristiga placeringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Checkräkningskredit
Ökning / minskning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Moderbolaget
2005
2004

2005

2004

– 985
247 200
– 346

– 40 383
262 780
65

– 9 735
204 883
—

– 42 288
200 017
—

245 869

222 462

195 148

157 729

128
48 967
– 76 328
218 636

218
– 20 239
13 084
215 525

128
– 46 144
– 33 970
115 162

219
– 3 475
– 13 147
141 326

– 5 793
– 1 043 448
11 000
– 6 598
– 89 467
3 113
– 390
0
5 278
– 1 126 305

– 138
– 64 827
0
– 29 962
– 103 971
0
0
1 808
0
– 197 090

– 825
—
—
– 6 598
– 85 063
3 113
—
11
—
– 89 362

0
—
—
0
– 103 965
653
—
0
—
– 103 312

– 310 874
1 196 912
886 038

109 248
– 50 979
58 269

0
0
0

0
0
0

– 21 631

76 704

25 800

38 013

Likvida medel vid årets början

402 528

325 824

346 087

244 892

Likvida medel vid årets slut

380 897

402 528

371 887

346 087

—
—

– 63 182
63 182

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

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna råd och uttalanden, utom
för redovisning av immateriella tillgångar, omstruktureringskostnader och byte av
redovisningsprincip där Redovisningsrådets rekommendation RR 15, RR 16
respektive RR 5 tillämpats. Från och med 2002 tillämpas vidare Redovisningsrådets rekommendation RR 9 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.
Immateriella tillgångarna utgörs av aktiverade externa utgifter för utveckling av
företagets administrativa system.
Tillgångar vilka bedöms ha en nyttjandeperiod överstigande tre år aktiveras
som anläggningstillgång och skrivs av över nyttjandeperioden. Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När det gäller ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och därmed har även nyttjandeperioden påbörjats. Koncernen har enligt god redovisningssed valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer löpande att kostnadsföras.
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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 avsättningar, respektive eget kapital under bundna
reserver.

NOT 1 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN
Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett
till ett värde om 329 (339) mkr respektive 5 (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 2005, föregående verksamhetsår 2004 inom
parentes:
Intäkter
Kostnader
Resultat
Onsala rymdobservatorium
35 317
35 366
–49
(31 873)
(32 374)
(–501)
Mervärdesskatt och högskoleavgift
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 149 (169) mkr.
Till Kammarkollegiet har även redovisats högskoleavgift med 14 (12 ) mkr.
Rekvirerad mervärdesskatt reducerad med redovisad högskoleavgift uppgår till
135 (157) mkr.
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NOT 3 VERKSAMHETSREDOVISNING
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
2005, föregående verksamhetsår 2004 inom parentes (föregående verksamhetsår, 2004, har kompletterats med siffror från Chalmers Lindholmen högskola AB):

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning
Totalt

Intäkter
inkl. fin. int.
714 456
(695 591)
26 801
(27 468)

Kostnader
inkl. fin. kostn.
705 833
(711 305)
27 286
(28 628)

Resultat
8 623
(–15 714)
–485
(–1 160)

1 238 976
(1 310 189)
132 728
(125 075)
2 112 961
(2 158 323)

1 256 550
(1 338 931)
133 027
(124 635)
2 122 696
(2 203 499)

– 17 574
(–28 742)
–299
(440)
–9 735
(–45 176)

Intäkter respektive kostnader för verksamhet vid Chalmers avseende
Naturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet uppgår till 17 153 (45 009)
tkr, fördelad på grundutbildning 15 959 (26 839) tkr samt forskning och forskarutbildning 1194 (18 170) tkr.

NOT 4 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH
LEDNINGSFUNKTION
Koncernen
Antal
anställda
2 282

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen
högskola AB
0
Chalmersfastigheter AB
18
AB Chalmersinvest koncernen
2
Chalmers Advanced
Management Programs AB
7
IT-universitetet i Göteborg AB
0
Koncernen totalt
2 309

16
31

5 VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande
6 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda:
Styrelsen
och VD
1 821

2005
Övriga
anställda
775 094

Styrelsen
och VD
1 767

2004
Övriga
anställda
724 691

0
1 116
1 101

0
7 569
140

1 071
980
1 138

61 098
7 092
176

871
(172)
0
4 909
(172)

2 860

679
(0)
0
5 635
(0)

1 909

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest
Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav tantiem o d)
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav tantiem o d)

0
785 663

0
794 966

Sjukfrånvaron:
Sjukfrånvaron redovisas endast för moderbolaget, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet, inom parentesen
redovisas föregående års siffror.
Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa arbetade timmar totalt 2005
(2004):

Antal
anställda
2 223

2004
Andel
kvinnor
33%

0%
33%
31%

179
18
3

27%
33%
33%

43%
0
33%

13
0
2 436

46%
0
33%

Åldersfördelning
19–29
30–49
50–
Totalt

20%
24%

NOT 6 ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

31%
16%

16
23

25%
22%

NOT 5 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR,
SOCIALA KOSTNADER OCH SJUKFRÅNVARO
Löner och
andra ersättn.
Moderbolaget
776 915
(varav pensionskostn.) 1
Chalmers Lindholmen
högskola AB
0
(varav pensionskostn.) 2
Chalmersfastigheter AB
8 685
(varav pensionskostn.) 3
AB Chalmersinvest
1 241
(varav pensionskostn.) 4
Chalmers Advanced
Management Programs AB
3 730
(varav pensionskostnader) 5
IT-universitet i Göteborg AB
0
Koncernen totalt
790 571

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

2005
Andel
kvinnor
33%

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
Koncernen
Styrelsen
42
29%
55
Ledningen
39
15%
41
Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

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.

2005
2004
Sociala
Löner och
Sociala
kostn. andra ersättn. kostnader
409 023
726 458 373 844
(157 883)
(137 415)
0

62 169

5 004
(1 658)
678
(208)

8 072

1 924
(551)
0
416 629
(160 300)

1 313

32 966
(12 690)
4 570
(1 702)
722
(221)

2 588

1 338
(382)
0
0
800 600 413 440
(152 410)

För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader avtalspension med 11 (19) mkr.
1 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. För all personal är pensionskostnaden
relaterad till lönen. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att under
en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor.
2 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följde dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. VD:s anställningsavtal innehöll inget
åtagande om avgångsvederlag.

Åldersfördelning
19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %
2,17 (2,27)
4,04 (4,22)
4,93 (5,86)
3,97 (4,31)

Män %
1,15 (0,62)
0,70 (0,86)
2,00 (2,47)
1,18 (1,26)

Totalt %
1,45 (1,10)
1,86 (1,97)
2,93 (3,59)
2,10 (2,24)

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

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Övriga revisorer
Andra uppdrag

Kvinnor %
1,55 (1,27)
2,90 (3,36)
3,63 (4,50)
2,87 (3,28)

Män %
0,86 (0,33)
0,23 (0,47)
1,58 (2,08)
0,77 (0,89)

Totalt %
1,06 (0,61)
1,16 (1,42)
2,23 (2,88)
1,46 (1,66)

2005

Koncernen
2004

Moderbolaget
2005
2004

1 169
1 310

1 198
853

915
969

898
612

209

275

209

267

338

73

338

73

NOT 7 AVSKRIVNINGAR
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr samt en nyttjandeperiod som är tre
år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst tilllåtna avskrivningssatsen.
Följande procentsatser/avskrivningstid används:
Anläggningstillgång
%
År
Immateriella tillgångar
33,3
3
Dyrbar vetenskaplig utrustning
10
10
Laboratorieutrustning
20
5
Datorutrustning
33,3
3
Kontorsutrustning
33,3
3
Transportmedel
20
5
Möbler och inredning
10-20
5-10
Övrigt
10-20
5-10
Nätverk
10-20
10-20
Byggnadsinventarier
10
10
Investering i lokalanpassning
2,7-6,6
15-37
Byggnader
1,5
67
Markanläggningar
5
20
Goodwill
20
5
Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
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Avskrivningarnas fördelning:

NOT 11 INVESTERING I LOKALANPASSNING

Koncernen
Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/markanläggningar
Summa

2005
3 781
121 512
4 606
32 517
162 416

2004
2 489
135 116
3 538
18 996
160 139

Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Summa

2 978
114 168
4 606
121 752

1 856
119 418
3 538
124 812

2004
72 887
29 962
3 933
– 4 638
0
102 144

– 26 623
– 4 606
0
2 181
– 29 048

– 23 039
– 3 538
– 1 649
1 603
– 26 623

66 891

75 521

2005
1 485 118
89 691
0
– 60 848
8 216
1 522 177

2004
1 621 520
110 887
– 3 933
– 243 356
0
1 485 118

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagande Lindholmen
Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

NOT 8 RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEKOSTNADER
OCH LIKNANDE POSTER

Utgående planenligt restvärde

Ränteintäkter och liknande poster

NOT 12 UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Koncernen
Ränteintäkter övriga
Summa

2005
16 757
16 757

2004
20 965
20 965

Moderbolaget
Anteciperad utdelning dotterbolag
Ränteintäkter övriga
Summa

10 000
16 013
26 013

0
19 053
19 053

Koncernen
Andelar i intresseföretag
Räntekostnader koncernbolag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2005
0
58 532
38 396
50 186
147 114

2004
788
31 325
42 822
45 059
119 994

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

38 254
2 015
40 269

40 339
5 931
46 270

Räntekostnader och liknande poster

NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2005
11 528
7 322
14 192
– 199
32 843

2004
8 902
2 626
0
0
11 528

– 2 860
– 3 781
– 6 641
26 202

– 372
– 2 489
– 2 860
8 667

8 364
825
9 189

5 827
2 537
8 364

– 1 914
– 2 978
– 4 892
4 297

– 58
– 1 856
– 1 914
6 450

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

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK
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2005
102 144
6 598
0
– 4 587
– 8 216
95 939

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2005
1 344 970
1 004 800
– 11 000
33 213
2 371 983

2004
1 265 448
0
– 4 254
83 776
1 344 970

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 69 825
0
– 32 517
– 102 342

– 51 257
428
– 18 996
– 69 825

Utgående planenligt restvärde
Skattemässigt restvärde

2 269 641
2 177 336

1 275 145
1 212 738

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 977 169 – 1 054 005
– 121 512
– 135 116
0
1 649
53 392
210 303
– 1 045 289
– 977 169
476 888

507 949

2005
1 423 382
85 063
0
– 56 360
8 216
1 460 301

2004
1 450 026
104 000
83 604
– 214 248
0
1 423 382

– 946 249
– 114 168
0
51 066
– 1 009 351

– 939 203
– 119 418
– 69 203
181 574
– 946 250

450 950

477 133

2005
23 079
38 648
– 47 405

2004
34 880
71 975
– 83 776

14 322

23 079

Utgående planenligt restvärde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Dotter- och dotterdotterbolag:
Kapital Rösträttsandel % andel %
Chalmers Lindholmen
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB
AB Chalmersinvest
Uniseed AB
Chalmers Technology
Licensing AB
Entreprenörsskolan
Holding Sverige AB
(fd Elsago AB)
Secureon Intressenter AB
Chalmers Advanced Management
Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Summa

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

1 000
25 000
1 000
115 000
1 000

1 000
30 000
100
22 000
100

100

100

1 000

1 845

100
100

100
100

1 000
140 886

499
0

100
100

100
100

400
1 000

4 000
100
57 100
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Dotterbolagens organisationsnummer och säte:

NOT 18 EGET KAPITAL

Organisationsnr
Chalmers Lindholmen högskola AB
556570-6636
Chalmersfastigheter AB
556487-9764
Emils Kårhus AB
556566-6046
AB Chalmersinvest
556275-3193
Uniseed AB
556664-1972
Chalmers Technology Licensing AB
556596-4722
Entreprenörsskolan Holding Sverige AB
556512-5860
Secureon Intressenter AB
556617-3083
Chalmers Advanced Management Programs AB 556634-5996
IT-universitet i Göteborg AB
556605-9704

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 01
KB Entreprenörsskolefonden 02
KB Entreprenörsskolefonden 03
Pharmasurgics AB
Stormled AB
Aidera AB
Lamera AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Summa

Kapital
andel %
28,1

21,7
13,0
29,0
19,0
20,0
19,8

RösträttsAntal Bokfört
andel % andelar
värde
28,1 100 801
1 313
473
– 461
836
21,7
26 792
570
13,0
20 000
182
29,0
43 333
455
19,0
29 000
473
20,0
200
20
19,8
19,8
19
3 888

Intresseföretagets organisations-nummer och säte:
Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 01
KB Entreprenörsskolefonden 02
KB Entreprenörsskolefonden 03
Pharmasurgics AB
Stormled AB
Aidera AB
Lamera AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB

Organisationsnr
556619-4840
969676-9885
969683-5413
969692-0694
556650-0574
556664-7672
556668-4675
556673-2581
556658-6730
969704-9751

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

2005
169 204
39 340
25
26 087
234 656

2004
207 904
44 310
0
22 774
274 988

Moderbolaget
Fordran på finansiär
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

169 204
25
22 942
192 171

207 904
0
20 092
227 996

NOT 17 KASSA OCH BANK
Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 50 mkr.

Bundna
reserver
3 442

Fria
reserver
91 616
– 40 327

999
– 20

– 999
20

4 421

50 310

150 000

500

72 545
– 42 288

150 000

500

30 257

– 42 288
42 288
– 9 735
– 9 735

2005
11 942

2004
5 359

2005
33 248
2 114 070

2004
987 898
273 382

Koncernen
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

2005
694 484
92 644
20 434
21 601
29 718
56 277
915 158

2004
694 809
92 452
20 271
20 280
28 515
61 852
918 179

Moderbolaget
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

694 484
92 165
21 188
29 718
43 207
880 762

694 809
91 951
19 872
28 515
79 568
914 715

2005
1 405 000

2004
370 000

5 395
1 410 395

5 395
375 395

Koncernen
Investeringsåtaganden i InnovationsKapital Fond 1 AB
Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Försäkringsbolaget FPG
Summa

2005
0
126
17 275
17 401

2004
100
218
15 539
15 857

Moderbolaget
Försäkringsbolaget FPG
Summa

17 180
17 180

15 462
15 462

Koncernen
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
150 000
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Fusionsresultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
150 000
Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

NOT 19 UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt

Årets
resultat
– 40 327
40 327

– 8 084
– 8 048

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Förfallotidpunkt:
1-5 år från balansdagen
Senare än 5 år från balansdagen

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 22 STÄLLDA PANTER
Koncernen
Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i: LightUp Technologies AB
och Cellectricon AB för fullgörande av aktieägaravtal
Summa

NOT 23 ANSVARSFÖRBINDELSER

Göteborg den 24 februari 2006
Sven Eckerstein
Ordförande

Paavo Uronen
Vice ordförande

Hans-Olof Andrén

Ulf Berg

Ralf Berndtsson

Lisbeth Birgersson

Lars Brink

Marianne Dicander Alexandersson

David Elebring

Agneta Granberg

Bert-Inge Hogsved

Monica Orrbacke

Nicholas Tengelin

Ewelina Tokarczyk

Jan-Eric Sundgren
Rektor och tillika verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2006
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Arne Månberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSSTÄMMAN I CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
ORG.NR 556479-5598

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
72-79, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska
högskola AB för räkenskapsåret. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den
Göteborg den 24 februari 2006

80

Ernst & Young AB

Riksrevisionen

Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Arne Månberg
Auktoriserad revisor

samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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STIFTELSEN
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

ÅRSREDOVISNING
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Lennart Jeansson,
Vice ordförande

Kurt Eliasson,
Ordförande

Anna Nilsson-Ehle

Sida 82

Leif Blomqvist

Cecilia Wigström

Ingrid Elam

Jan-Eric Sundgren,
rektor

Ann-Sofie Hermansson

Anna Kadefors

Lars Idermark

Linnéa Hult

STIFTELSEN CHALMERS
STYRELSEN
Utsedda av regeringen:
Ordförande Kurt Eliasson,
vd Förvaltnings AB Framtiden
Vice ordförande Lennart Jeansson,
direktör
Leif Blomqvist,
regionråd, Västra Götaland
Ingrid Elam, filosofie doktor
Ann-Sofie Hermansson,
politisk sekreterare, Göteborg
Lars Idermark,
vd Kooperativa Förbundet
Anna Nilsson-Ehle,
teknologie doktor
Cecilia Wigström, riksdagsledamot
Självskriven ledamot:
Jan-Eric Sundgren,
rektor, Chalmers tekniska högskola
Utsedd av högskolans lärare:
Anna Kadefors, universitetslektor
Utsedd av Chalmers Studentkår:
Linnéa Hult, affärsutvecklare

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till
uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan
Chalmers, där forskningen och utbildningen
bedrivs genom Chalmers tekniska högskola
AB. Stiftelsen tillsätter högskolebolagets styrelse och prövar ansvar för den. I uppdraget
ingår också att följa upp högskolans verksamhet och främja dess utveckling.
FINANSIELL STÄLLNING

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för
ägaruppdraget. Ett av stiftelsens kapitalmål
är, att det ursprungliga stiftelsekapitalet om
1 580 mkr lägst skall realsäkras över tiden.
Det egna kapitalet uppgår till 2030 mkr vid
utgången av år 2005 och har under året ökat
med 281 mkr.
Totalt har stiftelsen delat ut 106 mkr under
året. Stiftelsen eftersträvar en så jämn utdelningsnivå som möjligt mellan åren. Kommande satsningar inriktas mot en nivå om
maximalt 100 mkr per år.
Utvecklingen av eget kapital
1994-2005 (mkr)
Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 december 2005
(Kapital exkl Stiftelsens gåvomedel,
som är 102 mkr)

82

1 580
1 792
2 030

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994-2005
1. Ägaråtaganden
575
2. Förnyelsesatsningar
1 482
3. Samverkansuppgiften
216
Totalt
2 273

STRATEGISKA INITIATIV

Förutom det direkta stödet till utveckling av
forskning och utbildning vid Chalmers, som
ges genom stiftelsens satsningar, är stiftelsen
part i vissa strategiska initiativ. Dessa är särskilt fokuserade på tillväxt och företagsutveckling samt strategiska fastighetsfrågor
för Chalmers.
Stiftelsen är sålunda huvudman för
Stiftelsen Chalmers Innovation, som med
Stena Center och Lindholmen som miljö,
framgångsrikt bidrar till företagsutveckling
genom att vara Chalmers inkubator för nya
företag.
Stiftelsen har också tillsammans med
Göteborgs kommun bildat Lindholmen
Science Park AB och är nu delägare i bolaget, som fungerar som nav för samverkan
mellan kommun, högskola och näringsliv kring
den dynamiska utvecklingen av Norra Älvstranden.
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STIFTELSENS SATSNINGAR
STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN

De strategiska satsningarna syftar till att
bygga upp nya verksamhetsområden med
hjälp av tidsbegränsade satsningar under
fem till sju år.
Miljövetenskap
Satsningen syftar till att ge Chalmers en
internationell tätposition inom miljöområdet grundad på forskning inom uthållig samhällsutveckling med ett brett systemperspektiv på miljöproblemen. Satsningen
inrymmer sju professorer med forskargrupper och utvecklas fortsatt mycket väl.
Forskargrupperna är framgångsrika när
det gäller att engagera externa samarbetspartners och lyckas mycket väl med att
attrahera doktorander och yngre forskare.
Antalet kurser i grundutbildningen har ökat
och nya masterprogram med inriktning på
hållbar utveckling har tillkommit. Samspelet med näringslivet och övriga samhället, nationellt och internationellt är intensivt. En nyligen genomförd extern utredning bekräftar att satsningen lett till att
starka forskningsmiljöer etablerats och att
verksamheten inom miljö och hållbar
utveckling är etablerad som tydligt profilområde för Chalmers.
Satsning år 2005 (2004): 10 (13) mkr
Biovetenskap
Satsningen syftar till att i samverkan med
Göteborgs universitet bygga upp och
utveckla biovetenskaplig verksamhet inom
valda områden, där förutsättningar för
internationell frontlinjeforskning finns.
Verksamheten har under året påbörjat sin
nästa etableringsfas med Chalmers
Biocenter som bas för ett antal utvecklingsområden. Forskningssatsningarna
riktas mot kvantitativ systembiologi, bionanoteknologi, miljöbioteknik och kemisk
biologi. Kompetensuppbyggnad genom
nyrekryteringar inom kvantitativ systembiologi har inletts. Den fortsatta etableringen
sker i nära växelverkan med Göteborgs

universitetet och ett stort antal andra aktörer. Den internationella samverkan har tydliggjorts och förstärkts genom värdskapet
för internationella högklassiga konferenser.
Satsning år 2005 (2004): 14 (23) mkr
Informationsteknik
Satsningen syftar till att inom IT-området
stärka forskning och utbildning med ett
systemfokus. Inom satsningen har etablerats forskargrupper inom datasäkerhet,
algoritmer, distribuerade och mobila kommunikationssystem, interaktionsdesign
samt Software Engineering. Verksamheten
präglas av nära samverkan med näringslivet.
Inom satsningen stöds också uppbyggnaden av forskning vid IT-universitetet på
Lindholmen. Uppbyggnaden sker med
gemensamma insatser från Göteborgs
universitet, Chalmers och ett antal företag.
IT-universitetet spelar därmed en mycket
viktig roll som utomordentlig utbildningsmiljö och mötesplats mellan akademin,
näringslivet och det offentliga samhället.
Satsning år 2005 (2004): 15 (16) mkr
Mikroteknologi
Satsningen syftar till att ge förutsättningar
för verksamhet av högsta klass inom
mikro- och nanoteknologi genom tidsbegränsad delfinansiering av Nanotekniklaboratoriet vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2. Laboratoriet erbjuder mycket högklassiga processmiljöer, som effektivt kan kopplas till
användarnas styrkeområden och utnyttjandet har fortsatt ökat. Nätverkssamverkan
med laboratorierna i Stockholm och
Uppsala sker systematiskt med stöd av
VR, SSF, Vinnova och Wallenbergstiftelsen.
Laboratoriet har nu ställning som europeiskt laboratorium genom kontrakt med
EU-kommissionen.

RIKTADE SATSNINGAR

De riktade satsningarna avser projekt för
att utveckla befintlig verksamhet eller
implementera nya strategier. Utvecklingen
av forskning och utbildning med betydelse
för innovationer och entreprenörskap har
fått finansiering liksom sex kompetenscentra i samarbete med andra finansiärer.
Vissa projekt för förnyelse av grundutbildningen har fått projektstöd. Stöd har också
lämnats till utvecklingen av Chalmers energicentrum, CEC, som sammanhållande
organisation för den energirelaterade
forskningen.
Satsning år 2005 (2004): 28 (33) mkr
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 aktieägartillskott.
Som en av stiftarna av Universeum
(Stiftelsen Korsvägen) har stiftelsen under
året bidragit med 6 mkr.
Satsning år 2005 (2004): 7 (5.5) mkr
MODELLEN FÖR KOMMANDE
SATSNINGAR

Med utgångspunkt i genomförd utvärdering av stiftelsens satsningar under en femårsperiod har under året gjorts en översyn
av arbetsmodell och struktur för framtida
satsningar. Dessa kommer att göras som
ett antal utvecklingsprojekt på högst sex
år och begränsade till 10 mkr årligen per
projekt. Planeringen bygger liksom tidigare
på en fortlöpande dialog mellan stiftelsen
och högskolan. Samtliga projekt kommer
att följas upp och utvärderas.

Satsning år 2005 (2004): 20 (27) mkr
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STIFTELSEN FÖR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, ORG NR: 855100-5799

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får härmed avge årsredovisning samt
koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2005 till och med 31 december 2005.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
trädde i funktion den 1 juli 1994. Stiftelsen
har till ändamål att som ensam ägare till
Chalmers tekniska högskola AB verka för
att detta bolag bedriver utbildning och
forskning på en internationellt hög nivå,
samt att verka för att bolagets resurser
utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål, samt att som en uppdragsgivare till
bolaget finansiera uppdrag som stiftelsen
bedömer vara av värde för bolaget.
Stiftelsens egna kapital har under 2005
ökat realt med 394 mkr (213). Efter avdrag
för lämnad utdelning har det egna kapitalet
ökat med 298 mkr (84).
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 4,9 mkr (2,6). Gåvorna har erhållits för
att delfinansiera om- och tillbyggnaden av
kårhuskomplexet samt som bidrag till
forskningsverksamheten vid Chalmers.
Stiftelsen har utfäst ett borgensåtagande
gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 865 mkr avseende Chalmers
tekniska högskola ABs (859) och
Chalmersfastigheter ABs (5) pensionsåtagande samt avseende en kreditförsäkring
om 1 mkr i SSPA Sweden AB.
STIFTELSENS PLACERINGSVERKSAMHET

Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd för allokering av kapitalet och finansrådet beslutar inom ramen för Stiftelsens

84

placeringsreglemente om avvägningen
mellan aktier och räntebärande placeringar. Placeringsverksamheten utförs i januari
2006 av sammanlagt sju utvalda kapitalförvaltare. Fyra förvaltare har svenska
aktiemandat, en förvaltare har svenska
ränte- och obligationsmandat och två förvaltare har globala aktiefondsmandat.
Vidare har Stiftelsen ett förlagslån i
Chalmersfastigheter samt en investering i
ett s.k. strukturerat placeringsinstrument.
En mindre del av kapitalet hanteras i egen
förvaltning.
RESULTAT OCH LÖNSAMHET

I resultaträkningen visas posten "redovisat
bokföringsmässigt resultat". Denna post
består av Stiftelsens intäkter och kostnader. Intäkterna omfattar utdelning från aktier och avkastning från obligationer, erhållna gåvomedel samt realiserade kapitalvinster. Direktavkastningen uppgår till 92
mkr (91) och realisationsvinsten uppgår
netto till 146 mkr (45).
Stiftelsens kostnader omfattar administrationskostnader, förvaltningskostnader,
kostnader för utlagda uppdrag samt realiserade kapitalförluster. Det redovisade
bokföringsmässiga resultatet uppgår till
226 mkr (119).
För att den ekonomiska redovisningen
för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
skall bli fullständig så kompletteras resultaträkningen med den orealiserade värdeförändringen av Stiftelsens tillgångar
under posten "Förändring av ej realiserade
värden". De orealiserade värdena har
under året ökat med 178 mkr (94).
Dessutom värdesäkras Stiftelsens bundna
stiftelsekapital genom att 9 mkr (1) avsätts
för att bevara det bundna stiftelsekapita-

lets reala värde. Den reala förändringen av
Stiftelsens egna kapital uppgår därmed till
394 mkr (213).
Stiftelsens bundna vinstregleringsfond
har tillförts 178 mkr (94). Stiftelsens gåvomedelsfond har tillförts 9 mkr (4) och
Stiftelsens fria vinstregleringsfond har tillförts 117 mkr (25). Slutligen har 91 mkr
(90) avsatts i Stiftelsens utdelningsfond.
Avkastningen på Stiftelsens totala kapital
uppgår till 14,7 % (9,2) och avkastningen
på det förvaltade kapitalet uppgår till 15,8
% (9,9). Chalmers jämförelseindex för den
förvaltade portföljen uppgår för 2005 till
18,2 % (11,0). Av totala kapitalet utgör
aktier 49% (48), penningmarknadsinstrument 11% (5), fastighetsreverser 28%
(20), strategiska innehav (dotterbolagsaktier) 6% (7) och likvida medel 6% (20).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 314 mkr (1 127) och fritt eget
kapital uppgår till 818 mkr (707).
Förändringen framgår nedan, mkr:

Eget kapital ingående balans
Avsättning för att
realsäkra kapitalet
Avsättning till utdelningsfond
Avsättning till gåvomedelsfond

2005 2004
1 834 1 750
9

1

91

90

9

4

Ökning av orealiserat övervärde

178

94

Avsättning till vinstregleringsfond

117

25

Lämnat aktieägartillskott

–1

–1

Lämnad utdelning

– 106 – 129

Eget kapital utgående balans

2 132 1 834

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av
bilaga som kan rekvireras från stiftelsens kansli.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Stiftelsen har haft följande utveckling under de senaste fem åren mkr:

Förvaltningsresultat
Eget kapital
Utdelning

UTDELNING FRÅN STIFTELSEN

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas för att finansiera satsningar som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers
utveckling. Stiftelsen har som riktlinje att
de satsningar som görs skall vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans verksamhet. Satsningarna
skall inte avse ändamål för vilka reguljär
finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas. Under verksamhetsåret har stiftelsen
finansierat satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om 87 mkr (112).
Dessa avser projekt och investeringar
inom följande huvudområden:
• Miljövetenskap, 10 mkr
• Biovetenskap, 14 mkr
• Informationsteknologi, 15 mkr
• Mikroteknologi, 20 mkr
Riktade satsningar, 28 mkr, exempelvis,
deltagande i EU:s forskningsprogram, förnyelse av grundutbildningen, Chalmers
insamlingsverksamhet med därtill hörande
alumnverksamhet, fortbildningsprogram och
sektionssatsningar inom olika områden.
För år 2006 har Stiftelsen beviljat ett
årsanslag om 100 mkr och därutöver gjort
åtagande om fortsatt finansiering av satsningarna med 21 mkr.
Utöver den strategiska satsningen inom
området Mikroteknologi har Stiftelsen
under verksamhetsåret enligt tidigare
beslut lämnat ett driftbidrag om 1,6 mkr till
institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers för att täcka institutionens avskrivningskostnader vid MC2
verksamhetsåret 2005.

2005

2004

2003

2002

2001

394

213

265

– 593

– 270

2132

1834

1750

1629

2412

106

129

156

209

260

Stiftelsen har under verksamhetsåret
enligt tidigare överenskommelse lämnat ett
driftbidrag om 0,5 mkr till Chalmersfastigheter AB.
Stiftelsen har under verksamhetsåret
beslutat lämna ett bidrag om 6 mkr till
Universeum AB.
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
5 mkr lämnats som forskningsbidrag till
verksamheten vid Chalmers.
Totalt har Stiftelsen delat ut 106 mkr
under året.
Därutöver har Stiftelsen lämnat ett
aktieägartillskott om 1 mkr till Lindholmen
Science Park AB.
PERSONAL

Stiftelsens personalstyrka består oförändrat av fyra personer, två män och två kvinnor. Ersättning till styrelsen har utgått med
686 tkr. Kostnadsersättning för resor har
utgått med 11 tkr. Inga andra ersättningar
eller förmåner har utgått till styrelsen.
KONCERNREDOVISNING

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger 100 % av aktierna i Chalmers tekniska högskola AB. Antalet aktier är 150 000
med nominellt värde 1 000 kronor. Alla
aktier har samma röstvärde. Stiftelsen kan
enligt stiftelseförordnandet inte avhända
sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100% av aktierna i AB Chalmersinvest.
Antalet aktier är 115 000 med nominellt
värde 50 kr. Alla aktier har samma röstvärde.

Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmersfastigheter
AB. Antalet aktier är 25 000 med nominellt
värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma
röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Lindholmen
högskola AB. Antalet aktier är 1 000 med
nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier
har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100% av aktierna i Chalmers Advanced
Management Programs AB. Antalet aktier
är 4 000 med nominellt värde 1 000 kr.
Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100% av aktierna i IT-universitetet i
Göteborg AB. Antalet aktier är 1 000 med
nominellt värde 100 kr. Alla aktier har
samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger 100 % av aktierna i SSPA Sweden
AB. Antalet aktier är 160 000 med nominellt värde 100 kr. Alla aktier har samma
röstvärde.
NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER

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 Chalmers tekniska högskola.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen
Not
Rörelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster
Summa intäkter

2
1
2, 7

2005

Stiftelsen
2004

2004

23 196
69 368
4 888

26 728
64 494
2 586

194 687
292 139

88 340
182 148

– 3 591
– 216
– 1 380
– 12 654
– 78

– 3 541
– 207
– 1 246
– 15 272
– 67

– 48 710
– 66 629

– 42 702
– 63 035

2 435 345
4 888
2 440 233

2 499 249
2 586
2 501 835

3, 4

– 1 241 245
– 276 395

– 1 266 966
– 336 665

5
6

– 390 991
– 165 653
– 50 520

– 515 778
– 163 779
– 59 195

– 2 124 804

– 2 342 383

225 510

119 113

8

177 822

94 464

177 822

94 464

9

– 9 000

– 1 000

– 9 000

– 1 000

394 332

212 577

484 251

252 916

10
4 607
– 88 819

182
10 897
– 88 738

400 049

175 257

– 177 822
– 8 681
– 116 644
– 91 185
5 717

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

– 177 822
– 8 681
– 116 644
– 91 185

– 94 464
– 3 640
– 24 497
– 89 976

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

– 346
– 6 584
– 169

57
– 547
538

ÅRETS RESULTAT

– 1 382

– 37 272

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Realiserade kapitalförluster
Summa kostnader

7

Redovisat bokföringsmässigt resultat
Förändring av ej realiserade värden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde
Real förändring av eget kapital
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

10
10

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Avsättning till bunden vinstregleringsfond
Avsättning till gåvomedelsfond
Avsättning till fri vinstregleringsfond
Avsättning till utdelningsfond
Resultat före skatt

86

2005

8
11
12
13
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BALANSRÄKNING (TKR)

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immatriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående nyanläggning
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

EGET KAPITAL 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

182

277

182

172 100

172 100

190 477
1 123 224

112 205
1 135 008

15
16
17
18

2 276 799
66 891
489 913
14 322
2 847 925

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

4 589
206 988
1 123 224
1 280

4 189
133 994
1 135 008
1 280

5 990
1 342 071

6 052
1 280 523

833 622
5 990
2 325 413

548 817
5 990
1 974 120

4 216 198

3 192 406

2 325 690

1 974 302

126
466
592

242
150
392
2 612

23 777

90 913
1 104
71 008
532 267
695 292

89 110
26 683
66 105
398 108
580 006

296 048
298 660

116 686
140 463

25

373 695
304 453
1 374 032
5 590 230

49 710
846 708
1 476 816
4 669 222

129 051
155 965
583 676
2 909 366

10 054
478 631
629 148
2 603 450

9
8
29

1 023 000
291 316
4 981
1 319 297

1 014 000
113 494
3 992
1 131 486

1 023 000
291 316

1 014 000
113 494

1 314 316

1 127 494

89 224
1 139 821
– 411 171
53 824
– 1 382
870 316

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

89 224
1 139 821
– 411 171

79 893
1 372 503
– 745 270

817 874

707 126

2 189 613

1 893 925

2 132 190

1 834 620

4 490

4 294

956 989
11 942
2 368
971 299

877 339
5 359
2 349
885 047

1 503

1 072

1 503

1 072

1 315 674
1 315 674

717 835
717 835

102 256

146 313
916
96 527
924 365
1 168 121

12
766 134
916

28

307
86 126
920 465
1 109 154

23
774 771
307
572
775 673

696
767 758

5 590 230

4 669 222

2 909 366

2 603 450

30
31

1 410 395
924 448

385 395
809 151

Inga
907 034

Inga
793 277

19
20
21
22
23

22

24

11
12
13
29
29

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för pågående forskningsprojekt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder

26
27

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

277

7 724
944
8 668

Minoritetsintresse

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

Stiftelsen
31.12.2004

25 573
629
26 202

Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager och pågående arbeten

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

31.12.2005

14
14

Summa anläggningstillgångar

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

Koncernen
31.12.2005
31.12.2004
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen

Den löpande verksamheten
Real förändring av eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Lämnade aktieägartillskott
Betald skatt
Utdelning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning / minskning av varulager och pågående arbeten
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning / minskning av kortfristiga placeringar
Minskning / ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Minskning av investeringar i aktiverade kostnader
Ökning/minskning av investeringar i obligationer och
räntebärande placeringar
Ökning/minskning av investeringar i aktier och konvertibler
Ökning av långfristiga placeringar
Årets resultatandel av aktier i intressebolag
Minskning/ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

88

Stiftelsen

2005

2004

2005

2004

400 049
123 370

175 257
178 798

394 332

212 577

10 169
– 1 000

2 648
– 1 000

– 346
0

57
0

– 105 500

– 129 324

523 073

354 112

298 001

84 901

– 200
– 115 286
– 118 997
– 58 967
229 623

2 900
– 55 526
120 011
9 661
431 158

– 158 197
– 118 997
7 915
28 722

– 90 385
99 834
57 575
151 925

– 5 793
– 993 737
– 6 598
– 91 389
3 113
– 8 757

– 138
– 64 827
– 29 962
– 104 798
0
0

– 95

67

– 58 483
11 874
– 14 511
– 10
62
– 1 164 229

263 114
24 322
0
0
1 808
89 519

– 78 272
11 784

263 114
24 322

– 284 805
– 351 388

– 31 050
256 453

597 839
– 500
597 339

27 203
0
27 203

– 337 267

547 880

– 322 666

408 378

886 364
549 097

338 484
886 364

478 631
155 965

70 253
478 631
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernen
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
Bolaget tillämpar bokföringsnämndens Allmänna råd och uttalanden, utom för
redovisning av immateriella tillgångar, omstruktureringskostnader och byte av
redovisningsprincip där Redovisningsrådets rekommendation RR 15, RR 16
respektive RR 5 tillämpats. Från och med 2002 tillämpas vidare Redovisningsrådets rekommendation RR 9 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 användningen av matchningsprincipen.
Bedömning har gjorts av varje enskilt projekt huruvida detta är pågående eller
avslutat per balansdagen. Avslutade projekt har därvid resultatavräknats och
påverkat årets resultat, medan pågående projekt har periodiserats via balansräkningens fordrings- och skuldkonton.
Tillgångar och skulder, 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.
Immateriella tillgångar utgörs av aktiverade externa utgifter för utveckling av
företags administrativa system.
Tillgångar vilka bedöms ha en nyttjandeperiod överstigande tre år aktiveras
som anläggningstillgång och skrivs av över nyttjandeperioden. Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. När det gäller pågående
ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och därmed har
även nyttjandeperioden påbörjats. Koncernen har enligt god redovisningssed
valt att aktivera samtliga till ombyggnadsprojektet hörande kostnader. Efter
ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer reparationer löpande att kostnadsföras.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital samt den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvstidpunkten. Chalmers
har följt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har uppdelats i
uppskjuten skatt under långfristiga skulder, respektive eget kapital under bundna reserver.
Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola följer i sin redovisning kraven på god
redovisningssed enligt bokföringslagen. Årsredovisningen upprättas i enlighet
med årsredovisningslagen och består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. Som huvudprincip gäller att fordringar
och skulder periodiseras i bokslutet så att resultaträkningen speglar resursförbrukningen.

NOT 1 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN
Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett
till ett värde om 400 (339) respektive 9 (38) mkr.

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER
Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2005 erhållit gåvor och bidrag
för att delfinansiera projektet ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt för att
främja den vetenskapliga forskningen vid Chalmers.

Antal
anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced Management
Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

Koncernen
Totalt
59
41

Styrelsen
Ledningen

2005
Andel kvinnor
32%
15%

Totalt
72
43

2004
Andel kvinnor
26%
23%

NOT 4 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och
andra ersättn.

2005
Sociala
kostn.

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
2 147
1 346
(varav pensionskostn.)
(670)
SSPA Sweden AB
29 868
543
(varav pensionskostn.)
(4 441)
Chalmers tekniska
högskola AB
776 915 409 023
(varav pensionskostn.)
(157 883)
Chalmers Lindholmen
högskola AB
0
0
(varav pensionskostn.)
Chalmersfastigheter AB
8 685
5 004
(varav pensionskostn.
(1 658)
AB Chalmersinvest
1 241
678
(varav pensionskostn.)
(208)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
3 730
1 924
(varav pensionskostn.)
(551)
IT-universitet i Göteborg AB
0
0
Koncernen totalt
822 586 418 518
(varav pensionskostn.)
(165 411)

Löner och
andra ersättn.
2 158
30 304

726 458

2004
Sociala
kostn.
1 251
(594)
15 525
(4 455)
373 844
(137 415)

62 169

32 966
(12 690)
8 072
4 570
(1 702)
1 313
722
(221)

2 588

1338
(382)

0
833 062

0
430 216
(157 459)

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda:
2005
Styrelsen
Övriga
och VD anställda
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola AB
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Lindholmen
högskola AB

Styrelsen
och VD

2004
Övriga
anställda

450
902

1 696
28 966

420
1 151

1 739
29 153

1 821

775 094

1 767

724 691

0

0

1 071

61 098

Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest

1 116
1 101

7 569
140

980
1 138

7 092
176

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

871
(172)
0
6 261
(172)

2 860

679

1 909

0
816 325

0
7 206
(0)

0
825 858

Sjukfrånvaron redovisas endast för Chalmers tekniska högskola AB, då de procentuella förändringarna i tabellerna är marginella för koncernen som helhet.
Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa arbetade timmar totalt 2005
(2004):

NOT 3 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH
LEDNINGSFUNKTION

2005
Varav
kvinnor

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:

Antal
anställda

2004
Varav
kvinnor

4

50%

4

50%

68
2 282
0
18
2

15%
33%
0%
33%
31%

72
2 223
179
18
3

14%
33%
27%
33%
33%

7
—
2 381

43%
—
32%

13
—
2 512

46%
—
32%

Åldersfördelning
19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %
2,17 (2,27)
4,04 (4,22)
4,93 (5,86)
3,97 (4,31)

Män %
1,15 (0,62)
0,70 (0,86)
2,00 (2,47)
1,18 (1,26)

Totalt %
1,45 (1,10)
1,86 (1,97)
2,93 (3,59)
2,10 (2,24)

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar dividerat med
summa arbetade timmar totalt 2004
Åldersfördelning
19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %
1,55 (1,27)
2,90 (3,36)
3,63 (4,50)
2,87 (3,28)

Män %
0,86 (0,33)
0,23 (0,47)
1,58 (2,08)
0,77 (0,89)

Totalt %
1,06 (0,61)
1,16 (1,42)
2,23 (2,88)
1,46 (1,66)
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NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Koncernen
2005
2004
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Stiftelsen
2005
2004

1 393
1 476

1 549
1 037

147
149

256
147

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

245

346

36

71

Övriga revisorer
Andra uppdrag

338

73

0

0

2005
11 881
555
218
12 654

2004
13 812
860
600
15 272

Stiftelsen
Räntekostnader
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa

NOT 6 AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr samt en nyttjandeperiod som är tre
år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen.
Följande procentsatser/avskrivningstid används:
Anläggningstillgång
Immateriella tillgångar
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
Möbler och inredning
Övrigt
Nätverk
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

%
33,3
10
20
33,3
33,3
20
10-20
10-20
10
10
2,7-6,6
1,5-5
5
20

År
3
10
5
3
3
5
5-10
5-10
10
10
15-37
20-67
20
5

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.

NOT 9 AVSÄTTNING FÖR BEVARANDE AV
STIFTELSEKAPITALETS REALA VÄRDE
I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får förbrukas, sker en årlig avsättning till kapitalkontot, som mätt efter konsumentprisindex, åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital. I balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital redovisade kontot
Uppindexerat stiftelsekapital. Under året har konsumentprisindex ökat med
0,9% (0,3).

NOT 10 RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen
Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter övriga
Summa
Räntekostnader och liknande poster
Andelar i intresseföretag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

Stiftelsen
Utrustning
Summa

2005
3 781
123 989
4 606
33 277
165 653

2004
2 489
137 996
3 538
19 756
163 779

78
78

67
67

Stiftelsen har nettorealiserat kapitalvinster/förluster enligt följande:
2005
194 687
– 48 710
145 977

2004
88 340
– 42 702
45 638

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.
Stiftelsen har under året aktiverat orealiserade övervärden enligt följande:

Marknadsvärde
Bokfört värde
Orealiserat värde

2005
2 909 366
– 2 618 050
291 316

2004
2 603 449
– 2 489 955
113 494

Stiftelsens orealiserade värden har sålunda ökat med 178 mkr under året och
uppgår vid årsskiftet till 291 mkr.
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4 607
4 607

10 897
10 897

10
38 396
50 413
88 819

182
42 822
45 734
88 738

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:
2005
2004
Gåvomedel ingående balans
79 893
78 225
Avräkning med Anknutna stiftelser
738
1 718
Avräkning med Chalmers tekniska högskola AB
0
– 445
Avsättning till gåvomedelsfonden
8 681
3 640
Avräkning med utdelningsfond
– 88
– 3 245
Gåvomedelsfond utgående balans
89 224
79 893

NOT 12 AVSÄTTNING TILL FRI VINSTREGLERINGSFOND
Vinstregleringsfonden under fritt eget kapital visar de vinstmedel som kan men
inte behöver delas ut för att uppfylla skattelagstiftningens krav på utdelning.
Som framgår under utdelningsfonden nedan måste viss del av avkastningen
under en femårsperiod utdelas för att inte skatteplikt i sin helhet skall inträda för
Stiftelsen.
Stiftelsens fria vinstregleringsfond har förändrats enligt följande:

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER/REALISERADE
KAPITALVINSTER OCH KAPITALFÖRLUSTER

Realiserade vinster
Realiserade förluster
Nettorealiserade kapitalvinster/förluster

2004

NOT 11 AVSÄTTNING TILL GÅVOMEDELSFOND

Avskrivningarnas fördelning:
Koncernen
Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/markanläggningar
Summa

2005

Ingående balans
Avsatt till fri vinstregleringsfond
Lämnat aktieägartillskott
Avräkning med utdelningsfond
Fri vinstregleringsfond utgående balans

2005
1 372 503
116 644
– 1 000
– 348 326
1 139 821

2004
1 349 007
24 497
– 1 000
0
1 372 503

Till den fria vinstregleringsfonden tillförs realiserade kapitalvinster/dras realiserade kapitalförluster 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
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.
Utdelningsfonden redovisar från och med 2005 skillnaden mellan avkastning
och utdelning under de fem senaste åren. Därför har en avräkning gjorts mellan
utdelningsfonden och den fria vinstregleringsfonden.
Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt följande:
Ingående balans
Avräkning till utdelningsfond
Överfört från gåvomedelsfond
Avsättning till utdelningsfond
Årets utdelning
Avräkning med fri vinstregleringsfond
Utdelningsfond utgående balans

2005
– 745 270
91 185
88
91 273
– 105 500
348 326
– 411 171

2004
– 709 167
89 975
3 245
93 221
– 129 324
0
– 745 270
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NOT 14 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

NOT 18 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2005
11 528
7 322
14 192
– 199
32 843

2004
8 902
2 626
0
0
11 528

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 2 861
– 3 781
– 6 642
26 201

– 372
– 2 489
– 2 861
8 667

Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2005
1 364 424
1 004 800
– 11 000
33 213
2 391 437

2004
1 284 902
0
– 4 254
83 776
1 364 424

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

- 81 362
1
– 33 277
– 114 638

– 62 035
429
– 19 756
– 81 362

Utgående planenligt restvärde
Skattemässigt restvärde

2 276 799
2 177 336

1 283 062
1 212 738

NOT 15 BYGGNADER OCH MARK

NOT 16 INVESTERING I LOKALANPASSNING
Investering i lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagande Lindholmen
Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2005
102 144
6 598
0
– 4 587
– 8 216
95 939

2004
72 887
29 962
3 933
– 4 638
0
102 144

– 26 623
– 4 606
0
2 181
– 29 048

– 23 039
– 3 538
– 1 649
1 603
– 26 623

66 891

75 521

2005
1 549 165
91 649
0
– 62 118
8 216
1 586 912

2004
1 684 963
111 780
– 3 933
– 243 645
0
1 549 165

– 1 027 612
– 123 989
0
54 602
– 1 096 999

– 1 101 747
– 137 996
1 649
210 482
– 1 027 612

489 913

521 553

Utgående planenligt restvärde

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2005
23 079
38 648
– 47 405

2004
34 880
71 975
– 83 776

14 322

23 079

NOT 19 ANDELAR I KONCERNBOLAG
Dotterbolag
andel
Chalmers tekniska
högskola AB
SSPA Sweden AB
Summa

Kapital
andel

Rösträtts
andelar

Antal
värde

Bokfört

100%
100%

100%
100%

150 000
160 000

145 100
27 000
172 100

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

Organisationsnummer Säte
556479-5598
Göteborg
556224-1918
Göteborg

NOT 20 OBLIGATIONER OCH
RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR
Koncernen
2005
Ingående anskaffningsvärde
133 994
Årets investering/försäljning
72 994
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 988

2004
398 916
– 264 922
133 994

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
112 205
Årets investering/försäljning
78 272
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 477

375 319
– 263 114
112 205

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

NOT 21 AKTIER OCH KONVERTIBLER
Stiftelsen
2005
Ingående anskaffningsvärde
1 135 008
Årets investering/försäljning
– 11 784
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 123 224

2004
1 159 330
– 24 322
1 135 008

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

NOT 17 UTRUSTNING OCH INVENTARIER
NOT 22 FORDRAN HOS KONCERNFÖRETAG

Koncernen
Utrustning och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Övertagande Lindholmen
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Korta fordringar
Räntefordan Chalmersfastigheter AB
Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristig fordran Anknutna stiftelser
Kortfristig fordran Chalmers tekniska högskola AB
Summa

2005
766 793
1 978
64 851
833 622

2004
480 493
2 410
65 914
548 817

0
19
137
2 456
2 612

21 165
24
132
2 456
23 777

NOT 23 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Posten består av ett lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum om 14 355
tkr. Lånet är nuvärdesberäknat till 5 990 tkr.

Stiftelsen
Utrustning och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

603
131
– 105
629

603
0
0
603

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 421
– 78
147
– 352

– 354
– 67
0
– 421

277

182

Utgående planenligt restvärde

Långa fordringar
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån SSPASweden AB
Lån till Emils Kårhus AB
Summa

NOT 24 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
Orealiserade övervärden
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

2005
291 316
169 204
39 484
4 757
27 506
532 267

2004
113 494
207 904
44 599
3 192
28 919
398 108

Stiftelsen
Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter
Summa

291 316
4 732
296 048

113 494
3 192
116 686
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NOT 25 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

NOT 30 STÄLLDA PANTER

Stiftelsen har placerat 129 mkr (10) i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens
samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Koncernen
Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i LightUp
Technologies AB och Cellectricon AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Summa

NOT 26 SKULD TILL DOTTERBOLAG
Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB
Summa

2005
772 749
788
1 234
774 771

2004
764 112
788
1 234
766 134

NOT 27 BEVILJADE EJ UTBETALDA BIDRAG
Stiftelsen
Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten
Summa

2004
798
118
916

2005
307
0
307

NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2005
694 484
94 068
20 796
24 033
87 084
920 465

Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna förvaltarkostnader
Summa

2004
694 809
93 840
21 324
23 026
91 366
924 365

324
115
133
572

333
103
260
696

Bundna
reserver
3 992

Balanserat
resultat
92 585
– 37 772

Årets
resultat
– 37 272
37 772
– 500

– 20

20

999
10

– 999
– 10

4 981

53 824

2005
1 405 000

2004
380 000

5 395
1 410 395

5 395
385 395

2005

2004

0
126
17 288
17 414

100
218
15 556
15 874

2 283
12 126
28 200

3 638
15 687
0

674

867

NOT 31 ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen
Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB
Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Försäkringsbolaget FPG
Summa
Stiftelsen
Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
Borgensåtagande gentemot
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti:
avseende utfästelse om pension
i SSPA Sweden AB
avseende Chalmersfastigheter AB:s
pensionsåtagande
Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
Summa

4 740

0

859 012
907 034

773 086
793 277

Totalsumma

924 448

809 151

NOT 29 DEL AV EGET KAPITAL
Koncernen
Ingående balans
Omföring årets resultat
Utdelning
Fusionsresultat
Förskjutning mellan bundet och
fritt eget kapital
Andel i resultat i intressebolag
Årets resultat
Utgående balans

– 1 382
– 1 382

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2005.
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL STYRELSEN I STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
ORG.NR 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
84-92, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2005.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydel-

sefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet.

Göteborg den 27 februari 2006
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RESULTAT SENASTE 10 ÅREN
95/961

1045
4836
4241
774
48

1997

1075
5129
4428
859
67

1998

1105
5007
4318
829
124

1999

1155
4953
4288
878
83

2000

1185
4963
4350
799
132

2001

1225
5370
4560
799
119

2002

1220
5845
4859
755
138

2003

1165
5983
5115
906
175

2004

1165
6013
5225
900
279

2005

UTBILDNING

1210
6034
5262
1021
290

Civilingenjörs- och
arkitektutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Internationella masterprogramexamina

825
1492
1358
347

705
1620
1433
280

705
1659
1425
329

720
1775
1565
408

840
1875
1618
415

885
2070
1799
463

895
1858
1671
522

895
1732
1488
464

695
1527
1338
383

600
1435
1210
316

Högskoleingenjörs- och
sjöfartsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

582
459

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

1118
982

1067
900

1171
983

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

993
192
212
79
133

1044
218
244
115
129

1054
231
209
98
111

1019
265
237
104
133

1024
226
243
94
149

1028
187
255
115
140

1056
234
302
130
172

1127
221
304
142
162

1062
157
337
179
158

1015
178
341
161
180

Forskarutbildning
Forskarstuderande 2
varav nyantagna
Forskarexamina, varav
doktorsexamina
licentiatexamina

1293
791
2084

1452
796
2248

1484
839
2323

1617
865
2482

1587
903
2490

1577
868
2445

1627
851
2478

1626
819
2445

1578
777
2355

1500
745
2245

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 3
Teknisk och administrativ 3
Totalt

524
895
544
1419
554

570
1079
745
1649
636

551
1156
811
1707
666

603
1249
902
1852
713

632
1269
919
1901
724

637
1346
983
1983
736

671
1401
1029
2072
753

730
1377
983
2107
756

723
1435
1030
2158
772

741
1372
962
2113
750

Ekonomi
Intäkter (mkr)
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

–9

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

– 35

– 45

–10

Resultat efter finansiella poster

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

55
16
21
6
2

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

1 Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader pga byte till kalenderår.
Här redovisas de första 12 månaderna.
2 1999–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
3 En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen
teknisk/administrativ personal ökade med 57 heltidstjänster år 2000.
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ÅRSREDOVISNING

2005
ÅRSREDOVISNING 2005
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