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CHALMERS I SIFFROR – 10 ÅR
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

1210
6034
5262
1021
290

2006

1200
5963
5134
948
398

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

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

680
1468
1225
304

Högskoleingenjörs- och
sjöfartsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

1118
982

1067
900

1171
983

1132
880

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

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

1027
186
306
154
152

Forskarutbildning
Forskarstuderande 1
varav nyantagna
Forskarexamina, varav
doktorsexamina
licentiatexamina

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

1440
727
2167

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 2
Teknisk och administrativ 2
Totalt

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

756
1411
990
2167
757

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

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

– 35

– 45

–10

29

Resultat efter finansiella poster

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

57
15
21
5
2

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

1 1999–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
2 En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal ökade med 57 heltidstjänster år 2000.
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REKTOR OM

Å

ret 2006 kommer
alltid att ha en egen
plats i mitt hjärta. Det
var då jag fick börja
min fantastiska resa
in under skinnet på
en av Sveriges och
Europas mest spännande akademiska
miljöer och utforska sådant som jag tidigare
endast på avstånd kunnat uppmärksamma
och bli nyfiken på. Det första är Chalmersandan, som på ett naturligt sätt tycks ge ett
mervärde till alla som är öppna nog att ta den
till sig. Det andra, och kanske än viktigare,
är Chalmers naturliga kopplingar mellan
naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, teknik, konstnärlighet, innovationsprocess och
näringsliv. Allt detta har jag nu fått förtroendet att vårda, utveckla och leda. Jag känner
stor ödmjukhet inför uppgiften att förvalta
Chalmers unika värden och den roll högskolan har som föregångare i utvecklingen
av framtidens universitet.

HÅLLBART SAMHÄLLE

I samklang med en hållbar samhällsutveckling och i samverkan över gränser ska
Chalmers tekniska högskola vara förstahandsvalet för forskning, utbildning, bildning
och innovationskraft.
Denna devis ger en tydlig bild av
Chalmers själ och det känns därför naturligt
att fokusera årsredovisningen 2006 just
kring temat ”hållbar utveckling”. Det är både
en hyllning till Chalmers avgående rektor
Jan-Eric Sundgren, som så tydligt vårdade
detta budskap, och ett självklart ledord som
förenar högskolans gamla och nya ledarskap. För Chalmers del har positioneringen,
och därmed ansvaret i miljöfrågor och hållbar utveckling, tydliggjorts under året i en

4

inventering av Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum samt i en miljöforskningsrapport i
Chalmers miljöutredning. Idag finns en övergripande förståelse och acceptans för att
utbildning, forskning och samverkan vid
Chalmers har en koppling till miljö- och hållbarhetsperspektiven. Uttryck för detta finns
i kursmoment där alla studenter deltar,
introduktionsföreläsningar och allianser samt
vid olika kompetenscentrum inom forskningen. Chalmers beslutade 2006 att lyfta
denna acceptans till en högre nivå, där hållbar samhällsutveckling till och med blir en
drivkraft som genomsyrar utbildning, forskning och samverkan vid högskolan. En medveten utveckling av att ”leva som vi lär” startades under året. Jag är stolt över att
företräda denna utveckling och de signaler
av ansvar som Chalmers därmed sänder ut
i världen och till potentiella nya studenter och
samarbetspartners.
INGENJÖRSVETENSKAPENS
GRÄNSÖVERBYGGANDE KRAFT

Under 2006 reviderades Lissabonstrategin
som beskriver hur EUs medlemsstater ska
uppnå ökad tillväxt och välfärd. Universiteten
har här fått en central roll att i funktionella
miljöer och kluster utveckla regionens styrkeområden. Denna utveckling skärper kraven
på kunskap och förtroende samt proaktiva
värdeskapande processer på en alltmer
öppen, rörlig och global arena. Chalmers tar
sitt ansvar genom allt tätare samverkan,
främst med Göteborgs universitet, för att
möta de behov och möjligheter som öppnas
i en alltmer flexibel värld. Den ökade synlighet och de synergivinster som samverkande
dynamiska miljöer kan erbjuda förväntas
även få ett stort stöd både nationellt och
regionalt för att fullt ut spegla universitetens
centrala roll.

Inom grundutbildningen har Chalmers tagit
ett genomgripande strategiskt beslut, som
med en god genomförandeprocess kan få
högskolan att bli det förstahandsval för
studier som utpekas i vår vision. Ett led i
denna strategi är att Chalmers som första
universitetet i Sverige fullt ut beslutat att
genomföra Bologna-anpassningen. Under
2006 har Chalmers därmed gått från tanke
till handling avseende bl a:
• ett fullständigt utbud av masterutbildningar på engelska
• ansvarstagande för fackspråkens betydelse
• utvecklande av lärprocesser som väver
ihop teori och praktik baserat på CDIO
(conceive, design, implement, operate)
• utvecklande av arbetsintegrerat lärande
• integrering av entreprenörskap och hållbar
utveckling i masterutbildningen.
Den riktade satsningen från Chalmers stiftelse att stödja masterprogrammens kvalitetsutveckling är viktig för att skapa den
utveckling av grundutbildningen som en
tätposition kräver. Under året har även fokus
lagts på gränsytan mellan akademisk grundutbildning och gymnasieutbildning, ett område som förväntas få allt större betydelse
under kommande år.
Forskarutbildningen har sedan omorganisationen för två år sedan samlats i forskarskolor knutna till Chalmers institutioner.
Under 2006 har en strategi antagits för att
synliggöra forskarutbildningens villkor och
kvalitet. Arbetet för att stärka och utveckla
forskarutbildningen på hela Chalmers kommer att intensifieras under 2007. Utöver
djupa ämnesmässiga kunskaper och forskningsmetodik är ledarskap, entreprenörskap, internationalisering och industriell
innovationsutveckling några aspekter som
bör lyftas fram i utbildningen.
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Karin Markides, Rektor

under året. De bör kunna erbjuda miljöer som genererar kritisk
massa genom samspel över
gränser och en hög grad av risktagande och förnyelse. En viktig
faktor är att ingen har fast anställning i en centrumbildning och att
genomförandet följer en kontinuerlig målstyrd process med definierade utvärderingsavstämningar och ett tydligt avslut. Den täta samverkan
som många centrumbildningar har med
näringslivet bör kunna ge ökat genomslag i
grundutbildningen. Ofta ingår även specifika
forskningsinfrastrukturer i centrumsatsningarna, vilka med fördel bör kunna utvecklas till
mötesplatser för nya intressenter och därmed ge nya inspirationer. Under 2006 fick
institutionerna förhålla sig till allt detta, vilket
var början på en process för att Chalmers
ska kunna ta tillvara de mervärden som skapas genom ökad samverkan över gränser.
På Campus Lindholmen har under 2006
etablerats några starka centrumbildningar,
som utgör nyckelområden i ett större styrkebälte kring människans krav, behov och
interaktion med olika transportslag ur ett hållbarhetsperspektiv. Fler centrum är under
uppbyggnad och styrkebältet kan få stor
attraktionskraft om dessa centrum klustrar
sig mot gemensamma mål. Dessa miljöer,
som utvecklas kring gränsöverskridande
fokusområden, kommer därför att finna en
stor utmaning i hur processen ska drivas för
att bygga kritisk massa, kontinuerligt bjuda
in nya krafter och drivkrafter samt avveckla
eventuell barlast. Strategisk processtyrning
inom akademiska miljöer kommer med
all sannolikhet att bli avgörande för
universitetens förmåga att med sina styrkor
bidra till samhällets utveckling på alla
nivåer. Chalmers har under året börjat tydlig-

”I samklang med en hållbar
samhällsutveckling och i samverkan
över gränser ska Chalmers tekniska
högskola vara förstahandsvalet
för forskning, utbildning, bildning
och innovationskraft.”
Chalmers starka forskningsmiljöer är ovanligt rika på gränsöverskridande samspel
mellan inomvetenskapliga djup och ingenjörsmässiga systemlösningar. Dessa miljöer
fick god utdelning i satsningarna på starka
forskningsmiljöer som utlystes under 2006
av olika forskningsanslagsgivare, även om
Chalmers forskare bedöms ha kompetens
och relevans för ett ännu bättre utfall. Detta
har genererat funderingar på hur vi ska
kunna utveckla den typ av ”forskarservice”
som är anpassad till Chalmers unika behov
och möjligheter.
Det är med glädje vi konstaterar att
Göteborgsregionens styrkor nu börjar synliggöras, så att de kan bli gemensamma
drivkrafter för forskning, utbildning och
samverkan med andra universitet samt omgivande samhälle och näringsliv. Här kan
utvecklingen gynnas av att ingenjörsvetenskapen ofta kan vara nyckeln till en gränsöverbyggande attityd.
CENTRUMBILDNINGAR GER
DYNAMIK

När Chalmers institutioner beskrivit sin årliga strategi, ekonomi och kompetensförsörjning, så har de under 2006 även inkluderat
sitt förhållande till Chalmers omfattande
utbud av centrumbildningar. Behovet av att
definiera centrumbildningarnas olika faser,
karaktärsdrag och mervärden har aktualiserats

göra sina unika styrkor för att finna en strategi och en handlingsplan för hur dessa kan
bilda drivkrafter för samverkan och kvalitetsutveckling.
STORT TACK!

Det varma och samtidigt förväntansfulla
mottagande som jag har fått som ny rektor
är ovärderligt i det förtroendebyggande som
jag vill sprida och den ödmjukhet som jag bär
med mig. Jag vill framföra mitt djupaste tack
till alla er som bidrog till detta.
Under 2006 har Chalmers fått en marknadsförare som vi visserligen delar med
många, men som gett Chalmers stark
synlighet genom historiska bindningar. Jag
tänker på ostindiefararen Götheborg. Ett
stort tack till alla som har synliggjort
Chalmers under ostindiefararens unika resa.
Av SEB har Chalmers under året fått en
historisk gåva: det Chalmersska huset i
centrala Göteborg, som William Chalmers
lät uppföra som sin bostad. Fastigheten är
av största värde för vår identitet, kultur, representation och samverkan. Jag vill uttrycka
högskolans stora glädje och tacksamhet för
den generösa donationen.
Det största tacket vill jag å Chalmers
vägnar ge till alla entusiastiska studenter,
lärare, forskare, administratörer, tekniker
och samarbetspartners som bidragit till att
föra Chalmers framåt under 2006.
Avancez!
Karin Markides, Rektor
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STUDENTKÅRENS SYN

D

etta var året då
Chalmers fick en ny
rektor, något som
har speglat en stor
del av arbetet. Med
en ny rektor kommer
nya tankesätt, vilket
Studentkåren välkomnar då det med
en lång historia är lätt att bli tyngd av
densamma.

OMORGANISATIONEN

Omorganisationen som genomfördes under
2004 har medfört en effektivisering av verksamheten och mycket har blivit bättre.
Tidigare hade man studentrepresentanter i
de operativa ledningsgrupperna, vilket gav
möjlighet till god insyn i hela högskolans
utveckling. Studenterna har tyvärr genom
den nya organisationen tappat kontakten
med en stor del av högskolan. På centraloch programnivå har studenterna fortfarande god insyn och påverkansmöjligheter, på
institutionsnivå har dock möjligheterna minskat kraftigt. I dagsläget finns det många
beredande organ som studenterna helt saknar tillgång till. Ett minskat studentinflytande
är en stor nackdel för både studenter och
anställda. Detta tror Studentkåren att högskolan kan komma tillrätta med genom att
uppmärksamma problemen.
DEN NYA UTBILDNINGSSTRUKTUREN

Det försprång som Chalmers tidigare hade
inför övergången till den nya utbildningsstrukturen har under året krympt. Framför-

hållningen vid framtagningen och utvecklingen av de nya masterprogrammen har varit
dålig, vilket lett till oklarheter och många
problem har fått lösas på kort tid. Bland
annat har reglerna för övergången mellan
grund- och avancerad nivå hastats fram.
Studentkåren ser detta som mycket allvarligt
eftersom det kan äventyra studenternas
rättssäkerhet. Att man har varit sent ute har
också lett till att studenterna i ett sent skede
fått besked om vilka masterprogram de är
behöriga till samt svårigheter kring säkerställandet av utbildningsbevakningen på
alla program. Många av frågorna har löst sig
tack vare enskilda individers extra arbetsinsatser, vilket gör att man missar en helhetssyn. Man har ännu tid fram till kursstart höstterminen 2007 och Studentkåren tror att man
genom en kraftansträngning kan komma tillrätta med de återstående problemen.

organisationen inte klarat av att genomföra
detta. Att inte kunna prioritera studenternas
rättssäkerhet ser Studentkåren som mycket
allvarligt.

STUDIEADMINISTRATIONEN

LINDHOLMEN

De tidigare problemen med att tentamensresultat inte rapporteras in i tid har under
2006 minskat. Dock har andra problem kring
studieadministrationen uppstått. Stora störningar i drift av både studieportal och tillhörande kurshemsidor har funnits. Sedan
problemen uppmärksammades har en förbättring setts och förhoppningsvis kommer
den att fortsätta under nästa år. Ett misslyckande som Studentkåren sett är arbetet
med att kunna skriva tentor anonymt, något
som är viktigt för att kunna garantera en rättvis bedömning av studenternas prestationer.
Trots ett rektorsbeslut om att påbörja ett
försök i oktober med anonyma tentor har

Under våren 2006 diskuterades det mycket
kring vilka utbildningsprogram som skulle
ligga på respektive campus och ett förslag
till flytt av olika utbildningsprogram togs fram.
Informationen till både studenter och anställda angående satsningen på Lindholmen har
varit svår att överblicka varför viss förvirring
kring satsningen har uppstått. Studentkåren
välkomnar därför initiativet med en översyn
av den interna kommunikationen på
Chalmers. Något som vi ser som ett bevis på
viljan att satsa på Campus Lindholmen är
byggnationen av nya kårlokaler som inleddes
i slutet av året.

Kårstyrelsen, fr v: Maria Vidarsson (ordförande), Erik Ohlson,
Andreas Hessel, Johanna Hector och Jonas Lindquist.
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ARBETSLIVSINTEGRERAT LÄRANDE

Ända sedan avskaffandet av den obligatoriska praktiken 2003 har Studentkåren
drivit frågan att förändra formerna för hur
näringslivet är representerat i utbildningen.
Studentkåren ser det som mycket viktigt att
studenterna tidigt i utbildningen får en kontakt med näringslivet för att enklare kunna
göra rätt val inom utbildningen och bli mer
motiverade. Styrelsen tog i november ett
beslut om att påbörja ett projekt som syftar
till att ta fram en modell för arbetsintegrerat
lärande. Studentkåren ser positivt på utvecklingen och kommer att fortsätta arbeta för att
satsningen ska bära frukt.
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FOKUS PÅ RESULTAT

C

halmers resultat efter
finansiella poster
uppgick till 29 (–10)
mkr (uppgifter inom
parantes avser år
2005). I resultatet
ingår särskilda avskrivningskostnader
om 10 (12) mkr,
som en följd av ändrade redovisningsprinciper år 2001. I resultatet ingår vidare
reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 9 (14) mkr. Resultatförbättringen jämfört med föregående år kan
främst hänföras till pensionskostnaderna, där
en ny pensionsplan infördes under 2006.
I samband med den nya pensionsplanen PA
03 uppstod en engångskostnad om 22 mkr,
varvid ett aktieägartillskott om 25 mkr erhölls
från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Därutöver medförde pensionskostnaderna
ett förbättrat resultat om 22 mkr jämfört
med 2005.
Finansnettot uppgick till –13 (–14) mkr.
Enligt god redovisningssed ska en del av
pensionskostnaden redovisas som en finansiell kostnad istället för personalkostnad. För
år 2006 uppgår denna del till 42 (38) mkr.

INTÄKTER

Intäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 167 (2 113) mkr, vilket är en ökning
med 54 mkr (3 %). Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 25 mkr (2 %), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet för
utbildning och forskning har ökat med
16 mkr (1 %). Intäkter från VINNOVA har
ökat med 22 mkr (36 %), intäkterna har
minskat från Energimyndigheten med 16 mkr
(–22 %) och från Vetenskapsrådet med
5 mkr (–3 %) och övriga statliga intäkter har

ökat med 8 mkr. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser och
andra organisationer har ökat med 16 mkr (6
%), där intäkter från internationella organisationer har ökat med 7 mkr (71 %) och
branschorganisationer med 3 mkr (32 %).
Bidrag från EU har ökat med 23 mkr (33 %).
Intäkter från de offentliga stiftelserna har
minskat med 9 mkr (–8 %), vilket främst avser
intäkter från Stiftelsen för strategisk forskning
om 7 mkr (–8 %). Intäkter från Chalmers stiftelse har ökat med 5 mkr (5 %), beroende på
erhållet aktieägartillskott samt på tidigare
beslutad minskning av bidrag. Övriga intäkter har minskat med 11 mkr (–10 %).
Chalmers tio största forskningsfinansiärer
svarade för 73 (74) % av intäkterna till forskning och forskarutbildning. Inom grundutbildningen står den största finansiären,
Utbildningsdepartementet, för 88 (89) % av
intäkterna. Den statligt finansierade utbildningen och forskningens andel utgör 69 %
av intäkterna, vilket är oförändrat jämfört med
föregående år.
KOSTNADER

Kostnaderna uppgick till 2 138 (2 123) mkr,
en ökning med 15 mkr (1 %). Personalkostnaderna har ökat med 44 mkr (4 %).
Medelantalet anställda har minskat med 68
personer under året, vilket medfört lägre
kostnader om 38 mkr. Därutöver har lönerevisionen i januari 2006 ökat kostnaderna
med 68 mkr. År 2006 infördes en ny
pensionsplan för tjänstepensioner, PA 03,
vilket har medfört en engångseffekt för
högre pensionsskuld om 22 mkr. Övriga
personalkostnader har minskat med 8 mkr.
Lokalkostnaderna har minskat med 27 mkr
(–8 %), vilket främst beror på minskade
lokalytor. Övriga driftskostnader har ökat

CHALMERS VERKSAMHETSRESULTAT
Antal

2006

2005

2004

2003

2002

Grundutbildningen examina
Forskarutbildningen Doktorsexamina
Licentiatexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

1 770
154
152
921
555

1 732
161
180
962
647

1 651
179
158
956
781

1 599
142
162
943
850

1 415
130
172
1 087
733

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

1 085
400
264
98
93
102
94
31

1 069
391
248
107
70
97
105
26

1 041
435
238
130
58
117
119
20

1 031
371
256
118
54
143
113
21

950
356
238
135
50
212
104
27

Summa intäkter

2 167

2 113

2 158

2 107

2 072

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader

1 212
316
453
113
44

1 168
343
449
122
41

1 196
350
474
134
49

1 170
342
439
147
44

1 098
349
454
162
49

Summa kostnader

2 138

2 123

2 203

2 142

2 112

29

–10

–45

–35

–40

Intäkter (mkr)

Kostnader (mkr)

Resultat efter finansiella poster (mkr)

med 4 mkr (1 %). Avskrivningskostnaderna
har minskat med 9 mkr (–7 %). Investeringar
i anläggningstillgångar har minskat under de
senaste sex åren, vilket leder till lägre avskrivningskostnader.
VERKSAMHETSRESULTAT

Grundutbildningen
Antalet grundutbildningsexamina uppgick till
1 770 – det största antalet någonsin – och
en ökning med 2 % jämfört med föregående
år. Ökningen avser främst examina inom de
internationella masterprogrammen.
Forskarutbildningen
Antalet doktorsexamina uppgick år 2006 till
154, vilket är en minskning med 7 examina
jämfört med föregående år. Antalet kvinnor
som avlagt doktorsexamen uppgick till 32
stycken (21 % av samtliga examina), vilket är
en minskning med 8 procentenheter jämfört
med år 2005. Antalet licentiatexamina uppgick till 152, en minskning med 28 examina
jämfört med föregående år. Antalet kvinnor
som avlagt licentiatexamen uppgick till 45
stycken (30 % av samtliga examina), en
ökning med 2 procentenheter jämfört med
år 2005.
Vetenskapliga rapporter
Antalet refereegranskade vetenskapliga
tidskriftsartiklar uppgick till 921 (962) och
refereegranskade konferensbidrag till 555
(647). Under 2005 och 2006 har obligatorisk registering av artiklar via ett nytt webbsystem successivt införts. Rapporteringen är
därför inte fullständig i alla delar.

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2006
UPPGICK TILL 2 167 MKR
Finansiellt 1 %
EU 4 %
Övrigt 4 %
Stiftelsen Chalmers 5 %
Offentliga stiftelsebidrag 5 %
Företag m fl 12 %
Övriga statliga 19 %
Utbildningsdepartementet 50%

TOTALA KOSTNADERNA ÅR 2006
UPPGICK TILL 2 138 MKR
Finansiella kostnader 2 %
Avskrivningar 5 %
Lokalkostnader 15 %
Övriga driftskostnader 21 %
Personalkostnader 57 %

7
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Målet för grundutbildningen på Chalmers är att de utexaminerade
studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden och dessutom förberedda
på ett livslångt lärande. Studierna ska vara bildande och ge studenterna
ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och möjlighet att sätta in den i
ett större sammanhang. Forskarutbildningen 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.
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Utexaminerade chalmerister ska vara
attraktiva på arbetsmarknaden och
förberedda för ett livslångt lärande

GRUNDUTBILDNING

E

nligt Chalmers strategiska plan för 2004–07
gäller för grundutbildningen, att de utexaminerade studenterna ska
vara attraktiva på arbetsmarknaden och dessutom förberedda för
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:
• 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 viktigt är samverkan
med Göteborgs universitet, särskilt 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.
KVANTITATIVA MÅL

Chalmers kvantitativa mål för grundutbildningen år 2006 var 8 900 helårsstudenter
med en prestationsgrad på lägst 86 %.
Chalmers har också i ett avtal med staten
kommit överens om ett examensmål om
3 570 civilingenjörs- och arkitektexamina för
perioden 2005–08.
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REKRYTERINGSARBETE

INTERNATIONELL REKRYTERING

Studentrekryteringsenheten inom Avdelningen för studerandeservice ansvarar för de
Chalmersgemensamma studentrekryteringsaktiviteterna samt stödjer och ger riktlinjer till
programspecifika insatser. En viktig resurs i
arbetet är studenterna inom de olika programspecifika rekryteringsgrupperna. Tre
studenter har under året fått ansvara för
samordning och utbildning av de övriga studenterna som är engagerade i studentrekryteringsarbetet. Några av aktiviteterna 2006:
• Chalmers deltog på de flesta stora utbildningsmässorna i landet
• ett stort antal skolbesök gjordes i Västra
Götaland med omnejd
• en programkatalog, en helt ny masterkatalog samt ett nyhetsbrev producerades
• tre tekniktävlingar för ungdomar i grundskolan arrangerades
• besöksdagar för gymnasieelever och
andra presumtiva studenter hölls både på
våren och på hösten
• ett mycket välbesökt och innehållsrikt JulÖppet Hus för alla åldrar hölls i december.

Under året inledde Chalmers ett samarbete
kring internationell rekrytering med KTH.
En stor satsning gjordes framför allt i Kina
med besök, föredrag för studenter samt minimässor på elva universitet, bl a i Shanghai,
Beijing och Hong Kong. Antalet ansökningar från Kina inför 2007 har ökat med ca 200.
Chalmers har också deltagit i två European
Higher Education Fairs tillsammans med
Svenska Institutet samt ytterligare universitetsanknuta rekryteringssatsningar för
utlandsstudier vid ett flertal tillfällen i bl a
USA, Mexico och Europa.

Rekrytering av kvinnor till teknisk utbildning
är en svår och viktig uppgift. Under 2006
avstannade en tidigare minskning av andelen kvinnliga studenter. Chalmers har fortsatt att arrangera Tjejdagar och förmedla
kvinnliga förebilder i informationsmaterial.
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. Perspektivet att chalmersstudenterna
ska avspegla samhället beträffande klass,
kön och etnicitet genomsyrar hela studentrekryteringsarbetet.
Chalmers har fastställt en handlingsplan för
breddad rekrytering för perioden 2006–08.

SAMVERKAN MED
GYMNASIESKOLAN

Syftet med Gymnasiecentrum är att öka växelverkan mellan högskolans och gymnasieskolornas lärare för att undervisningen på de olika
stadierna ska relateras bättre till varandra.
Detta ska bidra till en smidigare övergång mellan gymnasieskolan och högskolan samt en
effektiv utbildningsprocess som passar till vad
näringsliv och samhälle efterfrågar. Gymnasiecentrums nya lokal på Chalmers var färdig för
inflyttning i december 2006. Göteborgs Stad
och kringliggande kommuner har bidragit
med finansiering av verksamheten.
Kontakterna med gymnasierna utvecklas
i takt med efterfrågan. Under 2006 tog
Gymnasiecentrum emot ett trettiotal klasser,
där tolv chalmerslärare var engagerade som
ansvariga för olika undervisningsteman. De
flesta eleverna var från Göteborgs kommunala gymnasieskolors NV- och TE-program.
Andra skolor som deltog var Älvkullegymnasiet i Karlstad samt Fässbergsgymnasiet
i Mölndal.
Gymnasieeleverna gör även studiebesök
i Gymnasiecentrums regi, t ex besök vid
Ericsson och Saab i november. Göteborgs
universitet kommer i utökad omfattning att
erbjuda aktiviteter inom Gymnasiecentrum,
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EFTERFRÅGAN PÅ
UTBILDNINGARNA 2006

Antagning på betyg
Lägsta
Registrerade
antagningspoäng
studenters
efter VHS 2a urval
medianvärde

Utbildningar 180 p
A
Arkitektur
At Arkitektur och teknik
Bt Bioteknik
D
Datateknik
E
Elektroteknik
F
Teknisk fysik
I
Industriell ekonomi
It
Informationsteknik
K
Kemiteknik
Kf Kemiteknik med fysik
M Maskinteknik
Td Teknisk design
V
Väg- och vattenbyggnad
Z
Automation och mekatronik
Utbildningar 120 p
Au Affärsutveckling
Bi Byggteknik
Di Datateknik
Dp Design o produktutveckling
Ei Elektroteknik
Ki Kemiteknik
Me Mekatronik
Mi Maskinteknik
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

2006
20,00
19,91
19,00
16,70
16,54
19,37
19,60
16,63
17,48
17,92
18,44
20,00
18,02
18,08

2005
20,00
–
19,10
16,56
15,83
19,40
19,50
16,24
16,87
16,20
18,48
20,00
17,08
17,63

2006
19,80
19,79
18,23
alla
alla
18,54
19,13
alla
alla
alla
16,83
19,82
17,20
16,56

2005
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

2006
2,00
2,00
1,45
1,10
1,10
1,70
1,60
1,35
1,00
1,45
1,40
2,00
1,50
1,35

2005
2,00
–
1,55
1,15
1,00
1,60
1,60
1,25
1,10
1,10
1,40
1,80
1,40
1,30

2006
1,90
1,80
1,30
alla
alla
1,50
1,50
alla
alla
alla
1,10
1,80
1,30
1,10

2005
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

17,00
16,56
15,04
18,88
14,40
–*
15,28
15,91
14,48
16,30
15,29

16,04
15,45
13,64
18,85
14,01
14,82
15,08
15,96
14,70
17,50
14,70

16,30
15,00
alla
18,33
alla
alla
alla
alla
alla
13,98
10,87

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

1,40
1,30
1,25
1,70
1,25
–*
1,40
0,70
1,20
1,10
1,20

1,20
1,15
0,80
1,50
1,15
0,9
0,80
0,90
1,30
1,60
1,00

1,20
1,00
alla
1,60
alla
alla
alla
alla
alla
1,10
0,10

1,00
0,90
alla
1,50
alla
alla
alla
alla
0,80
1,60
0,90

Antagning på högskoleprov
Registrerade
Lägsta
studenters
antagningspoäng
medianvärde
efter VHS 2a urval

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten 2006 2005 2004 2003 2002
Civilingenjör1
2 215 2 226 2 354 2 473 2 625
Internationella masterprogram
2 893 2 691 2 770 2 940 1 867
Arkitekt
441
584
655
655
643
Högskoleingenjör
507
522
454
550
511
Sjöfartsutbildningar2
324
444
419
433
337
Påbyggnad 3
339
260
321
381
320
Tekniskt basår
304
428
380
392
401
Antagna 4

2006

2005

Civilingenjör1
Internationella masterprogram
Arkitekt
Högskoleingenjör
Sjöfartsutbildningar2
Påbyggnad3
Tekniskt basår

1 277
415
100
411
189
65
246

1 357 1 346 1 306 1 439
472
402
376
390
97
88
95
93
382
391
430
499
179
162
156
86
166
129
173
135
241
154
251
271

2004

2003

2002

1 Inklusive Arkitektur och teknik.
2 Sjökapten, sjöingenjör, teknologie kandidat i sjöfart och logistik.
3 Fortbildning och magisterprogrammen Sjöfart och logistik, Fartygsdesign,
system och säkerhet samt International Project Management.
4 Antagna som påbörjat studierna inklusive antagna till högre årskurser.

”alla” = alla behöriga antagna. Maximala poäng: Betyg 20,00 p; Högskoleprov 2,0 p. * = efterantagna studenter.

företrädesvis inom området biologi och
annat som kompletterar Chalmers utbud.
Beslut har tagits att kemi- och elektroteknik ur rekryteringssynpunkt är prioriterade
ämnesområden. Kemiinstitutionen genomförde under hösten en lärarfortbildningsdag
samt två s k VIP-kvällar för gymnasister, där
elever under trevliga former fick komma i kontakt med avancerad kemiutrustning och
laborationer.
Sju matematiklärare från kommunala gymnasieskolor i Göteborg och Mölndal har
under hösten deltagit i ett projekt med syfte
att underlätta överbryggningen mellan gymnasiet och högskolan genom att undervisa
studenter i första årskursen.
Läxhjälp, där studenter hjälper gymnasieelever med studierna, har bedrivits på ett flertal platser i Göteborg. Intresset för läxhjälpen
har ökat.
Studenter från Chalmers och Göteborgs
universitet driver Intize-projektet (tidigare
kallat Headstart). Elever från skolor med låg
övergångsfrekvens till högre studier och
med etnisk mångfald erbjuds en unik tillgång
till stöd i matematik hela vägen från högstadiet till och med gymnasiet. Över 250
gymnasister åker varje vecka in till Chalmers
och Göteborgs universitet för att träffa sina
mentorer. Varje mentor har hand om fyra gymnasieelever. I årskurs två ges möjligheten för
gymnasieeleverna att i sin tur bli handledare
till högstadieelever.
MÅNGFALD

I Chalmers strategiska plan definieras mångfald enligt följande: ”För nyskapande lärande
och kunskapsbildning ska Chalmers ta tillvara den rikedom som utgår från individers
olikheter i fråga om etnisk, kulturell och
social bakgrund.”
Chalmers mångfaldsarbete har två inriktningar. Den ena delen handlar om att
Chalmers som organisation och utbildningsanordnare ska vara öppen för och använda
resurser hos alla individer. Chalmers uttalade ståndpunkt är att olikhet är något som är
berikande och tillför kvalitet i såväl utbildning

och undervisning som forskning och administrativt arbete. Denna del av mångfaldsarbetet handlar om att se, värdera och lyfta
fram sådana resurser. Den andra delen av
mångfaldsarbetet handlar om att motverka
diskriminering genom att identifiera och
eliminera de strukturer och mönster som gör
att vissa individer och grupper behandlas
annorlunda. Strukturer och mönster kan
vara såväl individburna som organisatoriska
och de är ofta omedvetna.
Några exempel på mångfaldsarbete under
året är att civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik har lagt in mångfaldsfrågor i
en kurs i kommunikation och ingenjörskompetens, att Chalmers kårrestaurang utifrån
sex världsreligioner serverar olika soppor
knutna till en viss högtid inom varje religion
och att Chalmers i samarbete med föreningen Gay-studenterna erbjuder utbildning
i seminarieform för anställda och kårledning.
REELL KOMPETENS

Under 2006 har studievägledningen och
antagningsenheten utvecklat ett samarbete
kring bedömning av reell kompetens, dvs
behörighet på andra meriter än formella
betyg. Centrala studievägledningen vägleder
sökande och förmedlar fortlöpande bedömningsunderlag till antagningsenheten för
handläggning och beslut.
ANTAGNING

Hösten 2006 minskade på nationell nivå
antalet sökande till högskolestudier med 9 %
jämfört med året innan. Chalmers minskning
i antalet sökande via Verket för högskoleservice var totalt 6 %.
Söktrycket är ojämnt fördelat mellan programområdena och det har fluktuerat på
några områden. Samhällsbyggnadsområdet,
som för några år sedan hade lågt söktryck,
har gjort en stark återhämtning. För närvarande är intresset stort för Chalmers utbildningar inom arkitektur, design och industriell ekonomi. Det nya programmet Arkitektur och
teknik hade t ex nästan 13 förstahandssökande per utbildningsplats. Intresset för

utbildningar i elektroteknik, datateknik, informationsteknik och kemiteknik är fortsatt
lågt. Efter första urvalet fanns utbildningsplatser kvar på några program. Särskilda
rekryteringsinsatser resulterade i sammanlagt drygt 300 sena anmälningar, av vilka
144 personer påbörjade studierna.
Platserna på civilingenjörs-/arkitektprogrammen har kunnat fyllas, förutom på
elektroteknik-, datateknik- och kemiteknikprogrammen. Bland högskoleingenjörsutbildningarna kunde inte platserna fyllas på
elektroingenjörs-, kemiingenjörs- och sjöingenjörsprogrammen.
På civilingenjörs-/arkitektprogrammen var
det 28 % kvinnor bland de antagna, vilket
kan jämföras med 23 % förra året. Speciellt
många kvinnor finns inom utbildningar i
design, arkitektur och kemi/bioteknik.
Kvinnorna är dock fortfarande få inom dataoch IT-området samt automation (ca 8 %).
Ansträngningar under flera år att öka intresset för dessa utbildningar bland kvinnorna
har inte givit önskat resultat.
På högskoleingenjörsprogrammen är andelen kvinnor 17 % (20 %) av de antagna.
I topp ligger designingenjörs- och kemiingenjörsprogrammen med ca 50 % kvinnor.
Genom lokal antagning antogs under
året 574 studenter, exklusive internationella
studenter, till olika program vid Chalmers,
varav 225 studenter till högre årskurs på civilingenjörs-/arkitekt-, högskoleingenjörs- samt
sjöfartsutbildningarna. Bland dessa tackade
75 % ja till sin plats.
Basårsutbildningen är attraktiv för dem
som vill komplettera sin behörighet. Av förra
årets studenter har 45 studenter som
erbjöds garantiplats på Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar,
tackat ja.
Chalmers internationella masterprogram
hade 2 893 sökande. Flest sökande kom från
Kina, Pakistan, Nigeria, Iran och Indien. Från
Europa kom flest sökande från Frankrike och
Turkiet. Av de sökande antogs 1 147, varav
415 påbörjade sina studier. Detta är färre än
förra året och antas bl a bero på svårigheter
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att få uppehållstillstånd i tillräckligt god tid
inför studiestarten.
Chalmers erbjuder i första hand studier inom
program, men antar också studenter till
fristående kurser. Dessa ingår normalt i
något av utbildningsprogrammen och antagning kan endast ske om det har uppstått
lediga platser.
Chalmers tillämpar alternativt urval för upp
till hälften av platserna på Arkitektprogrammet. Arkitektprovet är gemensamt
för de tre svenska arkitekturskolorna. Syftet
är att anta behöriga personer med konstnärlig träning och fallenhet från studieovana
miljöer. En särskild antagningsjury gör en helhetsbedömning av proven där hänsyn tas till
rumslig förståelse och fantasi, idérikedom,
konstruktionsförmåga och social inlevelse.
Bland 81 antagna till Arkitektprogrammet
höstterminen 2006 antogs 38 personer
genom arkitektprovet.

Sida 12

nationell trend. Av högskoleingenjörerna var
48 kvinnor (22 %). Chalmers examinerade
även 2 högskole-, 42 kandidat- och 107
magisterexamina i teknologi. Av magistrarna
fick 55 sin utbildning vid IT-universitetet.
Från de internationella masterprogrammen
har Chalmers utfärdat 398 (290) examina,
de flesta civilingenjörsexamina och några få
magisterexamina.
Från sjöfartsutbildningarna har 31 (48)
sjökaptener och 19 (22) sjöingenjörer examinerats. 13 kandidat- och magisterexamina
vid Chalmers hade inriktningen sjöfart och
logistik.

har en person arbetat halvtid som pedagogiskt och administrativt stöd. De extra
resurser, 0,9 mkr, som Chalmers fått från
staten för Bologna-anpassningen har använts
för att förstärka detta arbete.
Under året har det pågått ett intensivt förberedelsearbete inför de 44 nya masterprogram som startar hösten 2007. Till dessa
kommer Chalmers även att rekrytera studenter med relevanta högskolestudier från både
svenska och utländska universitet/högskolor. Undervisningen ges därför på engelska.
För denna grupp av studenter kommer
Chalmers från och med 1 juli 2007 att utfärda masterexamen.

BOLOGNA-PROCESSEN

För att uppnå internationellt jämförbara
examina och ökad rörlighet har Chalmers
beslutat att vidareutveckla utbildningen till
civilingenjör och arkitekt i enlighet med
Bologna-deklarationen. Utbildningen delas i
en grundläggande del om 120 poäng och ett
masterprogram om 80 poäng. Den grundEXAMINA
Under 2006 avlades totalt 1 770 (1 732) läggande delen leder till kandidatexamen.
grundutbildningsexamina – det största Grundläggande del och masterprogram till-

ANSÖKNINGAR,
ANTAGNA ÅRSKURS 1
Personer
3500

Förstahandssökande arkitektoch civilingenjörsprogram

3000

SAMVERKAN

Det är värdefullt att studenterna under sin
studietid kan få kontakter med näringslivet.
Det sker t ex genom att näringslivsrepresentanter deltar som föreläsare i delar av utbildningen. Under 2006 drevs ett pilotprojekt
med syftet att ge studenter på Campus
Lindholmen en mentor från ett företag verksamt vid Lindholmen Science Park. I projek-

ANDEL ANTAGNA KVINNOR

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
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antalet någonsin – varav 458 kvinnor
(26 %). Ökningen härrör i huvudsak från
examina avlagda inom de internationella
masterprogrammen, vilket är ett resultat av
att Chalmers under senare år successivt
har ökat antalet internationella studenter.
Antalet examinerade civilingenjörer och
arkitekter var 948 (1 021), vilket är en minskning jämfört med föregående år, då rekordmånga examinerades. Av de examinerade
civilingenjörerna/arkitekterna var 268 kvinnor
(28 %).
Antalet högskoleingenjörsexamina var
218 (207), vilket tyder på att de senaste
årens trend med minskade examination nu
kan ha vänt. Under några år har dessa utbildningar haft en svag rekrytering, vilket är en
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Ansökningar och antagning till
arkitekt- och civilingenjörs- resp
högskoleingjenjörsutbildningarna
vid Chalmers.
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EXAMINERADE 2006, ANTAL

40 medelpoäng
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50

Civilingenjörs-, arkitekt- och
högskoleingenjörsstuderande
antagna hösten 2002–2006.

sammans leder till civilingenjörs/arkitektexamen samt masterexamen. 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.
I arbetet med Bologna-anpassningen har,
inom ramen för nya programbeskrivningar,
utbildningsplaner och kursplaner utarbetats
för att möta kraven i Dublin Descripters och
i de nya examensmålen. Arbetet har skett i
stor samklang med arbetet inom CDIO, som
är ett internationellt nätverk för utveckling av
ingenjörsutbildningar. Arbetet har letts av
utbildningsområdesansvariga. Fr o m hösten
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tet, som blev mycket uppskattat av både studenter och företagsrepresentanter, deltog
81 mentorer och 87 studenter.
Inom högskoleingenjörsutbildningarna i
Kemiteknik Co-op och Mekatronik Co-op
ingår avlönad företagspraktik under två
arbetsperioder om 7 respektive 14 veckor
som en del av utbildningen.
Chalmers har utbildningssamverkan med
många universitet både i Sverige och i
utlandet. UNITECH International är ett
sådant exempel, där Chalmers och sju andra
universitet i Europa samt ett 20-tal företag
samverkar kring studentutbyte med managementprofil och integrerad företagspraktik.
Under 2006 hade Chalmers sammanlagt
ca 150 avtal om studerandeutbyten med
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utländska universitet och fick många förfrågningar om nya avtal, speciellt från de nya
medlemsländerna inom EU. Beslut har fattats om att i huvudsak inte utöka antalet utbytesavtal utan istället satsa på att utveckla
utbyten inom de nuvarande avtalen.
Chalmers har tecknat avtal med
Ingenjörshögskolan i Jönköping, Högskolan
Väst samt Karlstads universitet om
utbildningssamverkan för att, utifrån
Bologna-deklarationens intentioner, erbjuda
påbyggnadsutbildningar som leder till master- eller civilingenjörsexamen och skapa tydliga övergångsregler till sådan utbildning.
Samverkan syftar även till kostnadseffektivitet och hög kvalitet genom utveckling och
profilering av respektive högskolas utbud.
En privat donation utökades under 2006,
vilket ger tio studenter vid Chalmers möjlighet till ett års studier vid California
Polytechnic State University.

och har därför arbetat aktivt med att intressera fler studenter att förlägga en del av sin
utbildning utomlands. Under 2006 ökade
intresset för samtliga utbytesprogram,
t ex World Wide, ERASMUS och UNITECH
International.
Chalmers arbetar med att erbjuda en internationell miljö även för de studenter som
väljer att genomföra hela sin utbildning vid
Chalmers. Under året har 29 engelskspråkiga
internationella masterprogram erbjudits till
vilka studenter från hela världen rekryterades.
Programmen kunde även väljas som avslutning på civilingenjörsutbildningen, vilket ger
en god förberedelse för den internationella
arbetsmarknaden.
STUDIESOCIALA FRÅGOR

Chalmers och Chalmers Studentkår arbetar
tillsammans för att ge nya studenter ett bra
mottagande. Introduktionsföreläsningen,
som för några år sedan ersatte den kontroversiella blufföreläsningen, är ett centralt
inslag i Chalmers mottagning. Syftet med
introduktionen är att svara på den retoriska

INTERNATIONALISERING

Chalmers har under många år haft betydligt
fler inkommande än utresande studenter

UTBILDNINGAR 180 POÄNG
A
At
Bt
D
E
F
I
It
K
Kf
M
Td
V
Z

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

UTBILDNINGAR 120 POÄNG
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Affärsutveckling
Byggteknik
Datateknik
Design och produktutveckling
Elektroteknik
Kemiteknik
Mekatronik
Maskinteknik
Sjöingenjör
Sjökapten
Sjöfart och logistik

INTERNATIONELLA
MASTERPROGRAM

"Chalmers is very cozy"

Personer
3000

Chalmers har de senaste åren satsat på att utveckla internationella masterutbildningar. Mariel Garrido läste Industrial
Engineering på universitetsnivå i sitt hemland Dominikanska
republiken innan hon sökte stipendium via Svenska institutet. Det ledde till Chalmers och masterutbildningen
”Quality, Technology & Management” som hon påbörjade i
augusti 2005. ”Allting var så annorlunda, så mycket mer
självständigt vilket krävde personligt ansvar på ett sätt jag
inte var van vid. Samtidigt var det en mycket bra utbildning”,
berättar hon. Om Chalmers campus säger Mariel: ”It’s very
cozy ... det känns som ett hem, det är bekvämt och allt finns
inom området, natur, caféer, kringservice, pub och till och
med simbassäng”. Vad har då betytt mest under tiden på
Chalmers? ”Det som givit mig mest är erfarenheterna av
olika länder och kulturer. Det har varit så olikt mitt hemland
och mycket berikande.”
Mariel Garrido
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Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

UTBYTE MED ANDRA LÄNDER

EXAMINA

Chalmers studenter vid utländska lärosäten
06 VT1 HT2
05 VT
Sista året utomlands
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt3
UNITECH International
Övrigt
Totalt

HT

04 VT

HT

03 VT

HT

02 VT

HT

59
49
5
23
15
–

56
67
8
13
9
–

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
—

151

153

166

127

130

156

146

116

89

126

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
—

848 1 165

768

972

6 78 1 001

434

790

Internationella studenter vid Chalmers
Internationella masterprogram 758
SOKRATES/ERASMUS
211
Nordiska program
9
Bilateralt
28
UNITECH International
7
Övrigt
1
Totalt

frågan ”Vad är meningen med Chalmers?”.
En av Chalmers tyngsta profilfrågor – att
skapa ett hållbart samhälle – har lyfts fram
av professorerna Christian Azar och John
Holmberg. Nytt för 2006 var att också alla
internationella studenter erbjöds denna möjlighet då docent Magdalena Svanström
talade för de hitresta studenterna. Framgången med introduktionsföreläsningen har
blivit så stor att inslaget nu kan betraktas
som en chalmerstradition.
Programansvarig ansvarar på övergripande nivå för studenternas arbetsmiljö. För att
kunna ta detta ansvar har beslutats om årliga arbetsmiljöronder. För den psykosociala
miljön kommer studiesociala samråd att hållas mellan programansvarig och representanter för studenterna. Även studievägledare, kurator och jämställdhetskoordinator
kommer att delta. Högskolan och studentkåren har kommit överens om att göra uppföljningen enligt bestämd ordning, där ett antal
punkter ska avhandlas såsom allmänna synpunkter på programmet, attitydfrågor, utvärderingar och studenternas studieframgång.

867
266
4
20
19
–

1 014 1 176

2006 2005 2004 2003 2002
Civilingenjör
Internationella
masterprogram
Arkitekt
Högskoleingenjör
Magisterexamen
varav IT-universitetet
Kandidatexamen
Sjökapten
Sjöingenjör
Övrigt
Totalt

903

955

859

842

716

398
45
218
107
55
42
31
19
7

290
66
207
98
67
43
48
22
3

279
41
286
79
42
20
43
35
9

175
64
356
26
14
16
52
42
26

138
39
317
9
—
1
78
35
82

1 770 1 732 1 651 1 599 1 415

1 VT=Vårtermin. 2 HT=Hösttermin. 3 Ingick före år 2005 i ”Sista året utomlands”.
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PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDUTBILDNING
Intäkter (mkr)

Helårsstudenter
2006

2005

2004

2003

Helårsprestationer
2002

2006

2005

2004

2003 2002

Civilingenjör
4 944
Internationella
masterprogram
661
Arkitekt
358
Högskoleingenjör
1 000
Sjöfartsutbildningar1 377
Påbyggnad 2
84
IT-universitetet
137
Tekniskt basår
205
Övrigt
797

5 065 5 139 5 158 5 113

4 221

4 368 4 467 4 399 4 253

652
548
530
426
317
326
295
306
1 068 1 147 1 290 1 352
367
339
321
359
76
84
104
120
188
155
190
115
190
168
224
221
717
701
721
582

592
321
837
301
55
135
150
627

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

Totalt 3

8 640 8 607 8 833 8 594

7 239

7 455 7 463 7 585 7 305

8 563

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 2006 är 25 % (24 %) kvinnor.

Högskoleverket har begärt underlag från landets samtliga lärosäten för en utvärdering av
studievägledning, studenthälsa och karriärvägledning. Vid Chalmers har underlag tagits
fram i olika grupper under våren och presenterats för Högskoleverket under hösten.
Högskoleverkets rapport kommer under
våren 2007.
Chalmers kan i egenskap av stiftelsehögskola inte delta i Kammarkollegiets försäkring. Chalmers studenter är istället försäkrade med i princip samma villkor i ett privat
försäkringsbolag. Särskilda åtgärder har
vidtagits för att säkra villkoren för inkommande utbytesstudenter liksom för sjöfartsstuderande när de gör praktik ombord.

CHALMERS CAREERS SERVICE

Careers Service har under året uppnått
målet att ge en poängsatt kurs i karriärplanering. Inom IT-programmets ämne ”ingenjörskompetens” utvidgades kursen ”karriärvägledning i grupp” (10 timmar) till ”starta
din karriärplanering” (40 timmar), med besök
hos IT-ingenjörer på olika företag för att öka
kontakterna med arbetsgivare. På Bioteknikprogrammet har en motsvarande kurs givits,
schemalagd men inte poängsatt. Kurserna
gavs i årskurs 3.
Medarbetarna på Careers Service fick
hämta inspiration från USA genom att
studera motsvarande verksamheter vid tre
universitet: MIT, Renssellaer och Stanford.
Det resulterade i en ny aktivitet, Workshops
med arbetsgivare, som började erbjudas
studenterna under hösten.
Studenter i slutet av utbildningen samt
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2004 2003 2002

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

Summa intäkter

741

723

730

671

756

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2006
UPPGICK TILL 756 MKR.
Finansiellt 1 %
Övriga statliga 1 %
Stiftelsen Chalmers 2 %
Företag m fl 3 %
Övrigt 5 %
Utbildningsdepartementet 88 %

nyutexaminerade fick fortsatt stöd inför jobbsökning. Närmare 200 träningsintervjuer
hölls under året, merparten med hjälp av
chefer och HR-personer från olika arbetsgivare. Minst 170 återkopplingar på ansökningshandlingar gavs, förutom kortare svar
som gavs under Drop In. Denna aktivitet
startades på vårterminen och gäller för alla
studenter, som får ett kortare samtal med
en karriärcoach.
Arbetsgivare har visat ökat intresse att nå
studenterna. Antalet annonser om jobb och
exjobb har fördubblats sedan förra året. Vid
årets utgång var drygt 4 700 chalmerister och
drygt 200 arbetsgivare registrerade i den
kompetensdatabas som utgör informationskanal och sökverktyg bl a vid rekrytering.

STUDENTMEDVERKAN

Chalmers har sedan lång tid tillbaka god
studentmedverkan i sitt arbete med ett
starkt engagemang i utbildningsfrågor och
studiesocialt arbete från Chalmers Studentkår. Studenterna är bl a representerade i
Chalmers styrelse, fakultetsrådet, grundutbildningens ledningsgrupp, programråd
och arbetsgrupper. Chalmers Studentkår
utser även en ledamot till stiftelsens styrelse.

2006 2005

Utbildningsdepartementsmedel
664
Övriga statliga bidrag och uppdrag 8
Bidrag/uppdrag från företag m fl
26
Offentliga stiftelsebidrag
0
Stiftelsen Chalmers
14
Övrigt
35
Finansiella intäkter
9

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Resultatet för 2006 blev 8 563 helårsstudenter och 7 239 helårsprestationer. Det
interna målet (8 900 helårsstudenter) har
alltså inte nåtts. Orsaken är bland annat en
fortsatt svag rekrytering till utbildningar inom
elektro-, data- och kemiteknik. Detta har troligen medfört fler omotiverade studenter med
sämre studieresultat och slutligen avbrott
som följd. Särskilt stöd ges därför till studenter, speciellt i första årskursen, på program
med många svaga studieresultat.
Prestationsgraden uppgick till 84,5
(86,3) % och Chalmers har därmed inte uppnått målet 86 %.
Under året examinerades 948 civilingenjörer och arkitekter. Examinationen 2005 och
2006 motsvarar 55 % av målet för civilingenjörs-/arkitektexamina för perioden 2005–08
enligt Chalmers avtal med staten. Fortsätter
examinationen på denna nivå kommer
Chalmers att nå flerårsmålet.
Chalmers har genomfört sitt särskilda
uppdrag inom kärnkemi (fem helårsstudenter), reaktorfysik (en helårsstudent)
och fortbildning för aktivt sjöbefäl (145
helårsstudenter). Chalmers har under 2006
erhållit 1,7 mkr i bidrag från staten till utrustning för sjöbefälsutbildningen. Medlen har
bland annat använts till maskinrumssimulator,

radiosimulator och till räddningsplattformen
Aurora.
För att stärka matematikutbildningen fick
Chalmers 1,2 mkr från staten under 2006.
Dessa medel har använts för att helt eller
delvis finansiera fem projekt för att stödja
nybörjarnas matematikstudier samt att
underlätta övergången från gymnasium till
högskola:
• verksamheten vid Gymnasiecentrum på
Chalmers har fått ett större inslag av matematikprojekt
• gymnasielärare från Göteborg och
Mölndal har deltagit i undervisning
• material har utvecklats för de elever i gymnasieskolan som känner sig understimulerade av kurserna där
• det studentdrivna projektet Intize, där
studenter ger läxhjälp i matematik till gymnasister, har fått stöd för att utöka sin framgångsrika verksamhet
• utökning av verksamheten med Supplementary Instructions (SI), som hösten
2006 erbjöds till nybörjare.
Under året har ca 1 mkr av de tillkommande
medlen använts. Verksamheten kommer att
fortsätta under 2007, då kvarvarande medel
kommer att användas.
EKONOMISKT RESULTAT

Resultatet för grundutbildningen uppgick till
1 (8) mkr. Intäkterna har ökat med 15 mkr
(2 %) jämfört med föregående år. Årets intäkter för genomförd grundutbildning underskred takbeloppet (maximala ersättningen
från staten) med 34 mkr, vilket tillsammans
med 2005 års utfall summerar till ett totalt
sparat takutrymme om 41 mkr. Antalet
helårsstudenter har minskat med 77 och
antalet helårsprestationer med 216 jämfört
med föregående år.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 89 % av intäkterna, vilket är
en procentenhet mindre än föregående år.
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Chalmers satsar på en långsiktigt
hållbar uppdragsverksamhet

POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING
Antal
Helårsstudenter

198

INTÄKTER AVGIFTSBELAGD FORTBILDNING
mkr

Sung Hyun Park, från
Seoul National University,
presenterade Samsungs
teknik- och produktutvecklingsprocesser.
vid Industrihögskolans
konferens ”Robust Design
Methodology”.

Chalmers
–Träffpunkt sjöfart 16,3
–Industrihögskolan 7,6
–Sida
3,0
CHAMPS (Technology Management)
CIT

34,1

Totalt

58,4

23,5
0,8

INTÄKTER STATSFINANSIERAD FORTBILDNING
mkr
Fristående kurser
Fortbildningslinjer

17,7
1,7

Totalt

19,4

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.
Industrihögskolan arbetar även med webbbaserat lärande. Global Issues in Sustainable Development är en sådan webbaserad
kurs, som tagits fram i samarbete med sex
utländska universitet. Kursen har givits vid två
tillfällen för totalt ca 45 masterstudenter vid
de deltagande lärosätena. Utöver denna
kurs ges ytterligare ett antal webbaserade
kurser, varav tre gavs under 2006.
I juni presenterade Industrihögskolan tillsammans med General Motors och University of Michigan partnerskapsmodellen
Managing Quality in Partnerships på en
konferens anordnad av National University
Telecommunications Network, NUTN.
I september genomfördes konferensen
Excellence in the Product Development
Process – Robust Design Methodology på
Campus Lindholmen med ungefär 100
internationella deltagare. Företagen
Samsung, FujiXerox, Ford, SKF, Volvo,
Bombardier och Siemens bidrog med sina
kunskaper i ämnesområdet.
Chalmers/Industrihögskolan och Swerea/
IVF har utsetts att driva det nya kompetensprogrammet Produktionslyftet. Det är KKstiftelsen, Nutek, VINNOVA, Teknikföretagen
och IF Metall som tillsammans arbetar för
effektiv produktion, starkare kompetens

och internationell konkurrenskraft hos svenska företag. Den första treåriga projektperioden satsas 65 mkr och i första steget fokuseras arbetet på ca 300 medelstora företag
med 50–250 anställda och med möjliga
globala marknader.
PRODESIGN

Programmet proDesign, med hemvist på
Industrihögskolan, ingår i KK-stiftelsens
satsning att utbilda kvalificerad personal i
mindre och medelstora tillverkande företag
i Sverige. proDesigns fokusområden är
konstruktions- och produktionsteknik samt
design och Lean Produktion. Under 2006 har
proDesign allt mer levererat fördjupningsutbildningar.

högskolan i Ålesund, en del kurser riktade
till offshoreindustrin erbjudas.
CIT

Chalmers Industriteknik har under året
levererat kommersiella tjänster och ”pilot” produkter baserade på Chalmers kunnande
till 256 kunder i 20 länder till en sammanlagd
fakturering av drygt 40 mkr. Kompetensöverföring och -uppbyggnad är en viktig och
mervärdesskapande del i CITs tekniska
utvecklingstjänster. En del av den ökade försäljningsvolymen hänför sig till utvecklingsuppdrag för mindre och medelstora företag
i internationella konsortier som delfinansieras
av EU. En speciell satsning har gjorts tillsammans med MC2 för att skapa kommersiell
utvecklingskompetens inom detta område.

CHAMPS

CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs AB) är ett helägt dotterbolag till Chalmers och erbjuder kompetensoch verksamhetsutveckling för chefer och
ledare med fokus på technology
management. Under 2006 har CHAMPS
genomfört utbildningsprogram med 3–25
dagars omfattning i Sverige, Danmark,
England, Tyskland, Frankrike, Italien, USA,
Brasilien, Japan och Kina med sammanlagt
ca 1 000 deltagare. Flera företagsinterna
program har genomförts på uppdrag av
svenska industriföretag.
CHAMPS omsatte drygt 23 mkr och
hade ett resultat 2006 på 1,8 mkr.

STATSFINANSIERAD
FORTBILDNING 2006

Fortbildningslinjerna Projektledning samt
Industriell marknadsföring och inköp, båda
20 poäng, hade totalt ca 50 yrkesverksamma
deltagare under våren. 33 personer började
på höstens kurs Projektledning.
Fortbildningskursen Ungdomskultur och
digitala medier, 5 poäng, som riktar sig till
lärare i gymnasiet och grundskolan, samlade
tio deltagare. Den var en uppföljning av tidigare lärarkurser inom teknik, människa och
samhälle.
Omfattningen av den statsfinansierade
fortbildningen har ökat något jämfört med
år 2005.

TRÄFFPUNKT SJÖFART

Träffpunkt Sjöfart flyttade i maj till nya lokaler på Campus Lindholmen. Under året
har kursutbudet utökats och omfattar nu mer
än 40 olika fortbildningskurser, som omsätter ca 16 mkr per år. Utöver de schemalagda kurserna har även tre längre uppdragsutbildningar genomförts (Maskinbefäl klass
VII och Fartygsbefäl klass VII). Från december 2006 kan också, i samverkan med

SIDA

Med fyra veckor i Sverige och två i ett deltagarland har programmet Solid Waste
Management genomförts vid Institutionen för
bygg- och miljöteknik. Det är ett Sida-finansierat program för sökande med universitetsexamen och minst fem års yrkesverksamhet
från utvecklingsländer i Asien, Afrika och
Latinamerika.
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Professor Göran Nyman planerar nya ISOLDEexperiment vid CERN-anläggningen med
doktoranden Elisabeth Tengborn.

Chalmers ska utbilda eftertraktade
forskare med förmåga att bedriva
forskning av internationellt hög kvalitet

FORSKARUTBILDNING

F

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

KVANTITATIVA MÅL

Målet för Chalmers forskarutbildning är att
uppfylla det uppsatta kvantitativa målet om
590 examensekvivalenter under fyraårsperioden 2005–08 och samtidigt uppnå de
utbildningsmål som fastställts i Chalmers
måldokument. I måttet examensekvivalent
räknas doktorsexamen som en ekvivalent,
licentiatexamen som en halv och doktorsexamen med tidigare avlagd licentiatexamen
som en halv ekvivalent.
Målet är att 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
VÄGEN TILL MÅLET

I Chalmers strategiska plan för 2004–07
sammanfattas vägvalen för forskarutbildningen i följande punkter:
• doktoranderna ska vara fullvärdiga medlemmar i sin forskningsmiljö
• fortsatt fokus på god handledning för att
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säkerställa forskarutbildningens kvalitet
• möjlighet att delta i kvalificerad forskning
vid den internationella forskningsfronten
• konkurrenskraftiga anställningsvillkor och
god arbetsmiljö.
Enligt verksamhetsplanen för 2006 har
Chalmers, för att nå målet i forskarutbildningen, valt att bl a särskilt fokusera på att:
• utarbeta former för avtal och regelverk för
ökad kvalitet och säkerhet för alla parter.
Detta gäller samarbeten kring forskarutbildning med högskolor utan examinationsrätt
för licentiat- och doktorsgrad, med näringslivet för industridoktorander och med
universitet i andra länder
• förbättra handledarutbildningen. I utbildningen kommer vikt att läggas vid mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Handledarutbildningen ger också möjlighet att
öka medvetenheten om högskolegemensamma dokument som finns för forskarutbildningen
• utveckla högskolegemensamma kurser så
att Chalmers licentiater och doktorer erhåller sådan bredd i utbildningen att de får
insikter om en hållbar samhällsutveckling,
kulturella skillnader, ledarskap etc.
• påbörja arbetet med att utarbeta metoder
för att följa nyblivna doktorers och licentiaters fortsatta yrkeskarriär och därmed
bevaka relevansen och kvaliteten i forskarutbildningen vid Chalmers.
FORSKARSKOLOR VID CHALMERS

Forskarutbildningen vid Chalmers är sedan
2005 organiserad i forskarskolor för att
vidareutveckla breda, starka forskningsmiljöer med synergier inom och mellan olika
vetenskapsområden, vilket ska gagna doktoranderna. Under 2006 har man arbetat
med att utveckla forskarskolornas innehåll
i form av kurser och seminarier samt den

årliga uppföljningen av forskarstuderandes
prestationer.
Alla doktorander antagna efter 1 januari
2005 ska tillhöra en forskarskola vid
Chalmers. De flesta forskarskolorna är organiserade inom någon av Chalmers 16 institutioner. Vid de större institutionerna kan det
finnas mer än en forskarskola. En forskarskola
kan vara gemensam för två eller flera institutioner, s k tvärinstitutionella forskarskolor.
För biovetenskap organiseras forskarskolan
direkt under prorektor och är verksamhetsmässigt kopplad till en av Chalmers centrumbildningar.
Chalmers medverkar också i ett antal
nationella och internationella forskarskolor till
vilka Chalmers forskarstuderande samtidigt
kan vara knutna. Forskarskolorna lägger
grunden till en tydligare integration med de
nya masterprogrammen i grundutbildningen
och till en nivåindelning enligt intentionerna
i Bologna-deklarationen.
Under 2006 inrättades en forskarskola vid
IT-universitetet av prorektor. Därmed är
Chalmersforskarskolorna 30 till antalet.
Detta är en reducering i förhållande till de
tidigare 55 forskarutbildningsämnena.
Målet med att organisera forskarutbildningen i forskarskolor med en gemensam
ramstruktur är att garantera varje doktorand
hög kvalitet i utbildningen, såväl i innehåll
som i 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 dess verksamhet samt den årliga uppföljningen av doktorandernas studier och handledning. Studierektor svarar också för att erforderligt
underlag finns för utvärdering av forskarskolans verksamhet. Kvalitetssäkringen sker
genom återkommande utvärdering av verksamheten.
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BELÖNAD DOKTORAND

FORSKARSKOLOR

Doktoranden Andreas Enqvist fick i juli 2006 ” J D Williams Best Student
Paper Award” vid INMMs (Institution of Nuclear Material Management) 47:e
årsmöte i Nashville. Priset på 1 000 US dollar fick han för sin presentation
”The Number Distribution of Neutrons and Gammas Generated in a
Multiplying Sample”.

Följande forskarskolor finns vid Chalmers:
Arkitektur

Materialvetenskap (tvärinstitutionell)

Beräkningsteknik

Mikroteknologi och nanovetenskap

Biovetenskap (tvärinstitutionell)

Miljövetenskap (tvärinstitutionell)

Bygg- och miljöteknik

Människa-Teknik-Design
(tvärinstitutionell)

Datalogi
Datorteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNINGEN

ANTAL ANSTÄLLDA
DOKTORANDER

EXAMINERADE
200
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221
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0
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Män
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200
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219

210

196

199

2002 2003 2004 2005 2006
Licentiater
Doktorer

Män
Män

Kvinnor
Kvinnor

FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN

Vid Chalmers finns sedan 1 januari 2005 en
forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är
rådgivande organ i policyfrågor kring forskarutbildningen och bereder förslag i alla frågor
av större vikt. I FUN ingår den ansvarige för
forskarutbildningen vid varje institution, den
ansvarige för masterprogrammen samt två
doktorandrepresentanter som utses av doktorandsektionen vid Chalmers studentkår.
Tvärinstitutionella forskarskolor kan ha en
representant efter beslut av prorektor.
En stor del av FUNs arbete under 2006
har ägnats åt att stärka samarbetet med
andra högskolor i regionen och att se över
villkoren för stipendiater och industridoktorander samt att bredda utbudet av högskolegemensamma valfria doktorandkurser.
REKRYTERING

Hösten 2006 fanns på Chalmers totalt
1 027 (1 015) forskarstuderande med en
registrerad aktivitet, varav 845 (862) med en
aktivitet på minst 50 %.
Efterfrågan på forskarutbildning varierar
mellan olika ämnesområden, men nyrekryteringen har i stort sett varit god under 2006.
Det är främst de ekonomiska villkoren som
begränsar Chalmers antagning av forskarstuderande.
Under året antogs 186 (178) nya forskarstuderande, vilket är en liten ökning jämfört
med 2005. Av de nyantagna var 61 (48)
kvinnor. Andelen nyantagna kvinnor har därmed åter ökat till 33 % efter en tillfällig nedgång (27 %) 2005.
För att få fler kvinnor till forskarutbildningen arbetar Chalmers målmedvetet med att
öka antalet kvinnliga förebilder bland lärare
och forskare. Under 2006 har stort fokus
lagts på utbildning i genuskunskap för olika
grupper på Chalmers, med tyngdpunkt på
handledare och annan personal som omger
doktoranden. Målet är att öka kunskapen om
jämställdhetsfrågorna och att försöka hitta
handlingsförslag som bidrar till att skapa en
arbetsmiljö med samma förutsättningar för

Maskin och fordonssystem
Matematik

0

0

Kemiteknik
Komplexa system

203

2002 2003 2004 2005 2006

Signaler och system
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk akustik

Kemi
629

100
50

68

Högspänningsteknik
152154

Radio- och rymdvetenskap
Sjöfart och marin teknik

Fysik

400

100
61

180
161

Produkt- och produktionsutveckling

Teknisk mekanik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informationsteknik

Matematisk statistik

Män
Kvinnor

alla, oavsett kön. Syftet är att på sikt förändra
attityder och värderingar så att fler kvinnor
väljer och trivs med doktorandstudier vid
Chalmers.
Exponeringen av lediga doktorandtjänster
har ökat genom att de annonserats på
websidor, fack- och dagspress för att på så
sätt nå bredare grupper både nationellt och
internationellt.
Den ekonomiska osäkerheten har gjort att
ett ökat antal forskarstuderande under senare år antagits till studier enbart för licentiatexamen. Denna andel har dock minskat något
under 2006, då 34 personer eller 18 % antogs till licentiatstudier. Motsvarande siffra
2005 var 20 % och 2004 33 %.
Flera av de nyantagna har sin grundutbildning från annat lärosäte än Chalmers. 67 personer kom från annat svensk lärosäte, 23
hade grundexamen från utländskt lärosäte.
Ytterligare 12 hade sin bachelornivå från
utländskt lärosäte och därefter examen från
internationellt masterprogram vid Chalmers.

ställdhet, miljöfrågor, policyfrågor kring
forskarutbildningen, etiska frågeställningar
samt studentkårens och fackliga organisationers roll.

GEMENSAMMA
DOKTORANDKURSER

ETABLERING PÅ
ARBETSMARKNADEN

Under 2006 har FUN arbetat med att öka
utbudet av högskolegemensamma valfria
doktorandkurser, för att erbjuda doktoranderna en breddning av forskarutbildningen.
Som ett resultat av detta arbete kommer en
kurs i vetenskapsteori och en kurs i ledarskap att erbjudas under våren 2007.
För alla doktorander som är antagna till en
chalmersforskarskola är en kurs i pedagogik
och en kurs i etik, vardera om 2 poäng, obligatoriska moment i utbildningen. Introduktionsdagen, som också är obligatorisk för alla
doktorander, har utökats från två till fyra tillfällen per år för att doktoranderna ska kunna
närvara vid dagen så tidigt som möjligt i sin
utbildning. Syftet med introduktionsdagen är
att informera om de resurser och stödfunktioner som Chalmers som helhet erbjuder
sina forskarstuderande, men också att påvisa vilka generella krav som finns. Vid dagen
ges information om personalfrågor, jäm-

På uppdrag av prorektor påbörjades hösten
2006 en undersökning i projektform om
examinerade licentiaters och doktorers
etablering på arbetsmarknaden. Undersökningen, som görs i enkätform, vänder sig
till dem som examinerades från Chalmers
forskarutbildning år 2000, 2002 och 2004.
Uppdraget har två mål:
• ta fram metodik för systematisk uppföljning
av de forskarexaminerades etablering på
arbetsmarknaden
• skapa kunskap om hur etableringen går till,
så att Chalmers bättre ska kunna stötta de
forskarstuderande (få kunskap om förhållanden som påverkar forskarexaminerades
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och uppslag till vad Chalmers kan
göra för att förbättra forskarexaminerades
förutsättningar på arbetsmarknaden).

STUDIEUPPFÖLJNING

Chalmers arbetar aktivt för att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö. En
mycket viktig del i detta är arbetet med studieplanering och regelbunden studieuppföljning.
Varje doktorand ska ha en individuell studieplan med tidplan för hur avhandlingsarbetet
ska fortlöpa. Huvudhandledare och doktorand ska tillsammans med examinator upprätta ett ömsesidigt kontrakt med tidplan senast
tre månader efter antagningen. Studierektor
ansvarar för att studieuppföljning görs årligen
och att den individuella studieplanen följs upp
och revideras. Vid uppföljningen ska doktorandens samtliga handledare och examinator
delta. Uppföljningen har börjat fungera och
en del forskarskolor har ökat sin uppföljning
till två gånger per år.
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HANDLEDNING

Under 2006 antogs ett åtgärdsprogram för
ökad jämställdhet i forskarutbildningen.
Syftet är att stärka doktorandernas situation.
Ett led i programmet är en årligen återkommande utbildning av handledare på
Chalmers i frågor som rör kommunikation,
konflikthantering och trakasserier. Åtgärdsprogrammet träder i kraft under 2007.
Ett av målen med att organisera forskarutbildningen vid Chalmers i forskarskolor är
att skapa en miljö där doktoranden omges
av en handledargrupp (huvudhandledare
och examinator och en eller flera biträdande
handledare), som kan ge kvalificerad handledning i sådan omfattning att doktoranden
kan följa sin fastlagda studieplan. Omfattningen av handledningen kan variera under
studietiden och ofta vara större vid studiernas början, så att doktoranden snabbt

Sida 18

som han leder sin grupp på ett strukturerat
och målinriktat sätt. Genom att kontinuerligt
uppdatera den individuella studieplanen
bidrar han till att skärpa doktorandens medvetenhet om sitt projekt. Han för tidigt fram
sina doktorander i internationella sammanhang och ger dem möjlighet att presentera
sina arbeten vid konferenser.
EXAMINA

Under året examinerades 154 (161) doktorer
och 152 (180) licentiater. Av doktorerna
hade 125 (132) tidigare avlagt licentiatexamen. Denna examination ger 168 examensekvivalenter, vilket tillsammans med 2005 års
examination innebär att Chalmers har uppnått 60% av det tidigare nämnda fyraårsmålet. Å andra sidan minskade antagningen till
forskarutbildning under början av 2000talet varför vi ändå sammantaget torde

ledigheter blir den totala medianstudietiden
för doktorsexamen 5,4 (5,3) år och för licentiatexamen 3,0 (3,1) år.
STUDIEFINANSIERING

Chalmers policy är sedan länge att alla forskarstuderande ska ha doktorandtjänst.
Under 2006 hade 659 (671) personer vid
något tillfälle doktorandtjänst vid Chalmers.
Antalet stipendiater var 62 (75). Det är
huvudsakligen internationella doktorander
som uppbär stipendium. Villkoren för stipendiater har förbättrats de två senaste åren
genom att ett minimibelopp har fastställts.
Stipendiaterna har vidare tillgång till företagshälsovård. Villkoren för stipendiaterna är
en återkommande punkt på FUNs agenda.
Chalmers strävar efter att öka sin samverkan med näringslivet bl a genom forskarutbildningen. Samverkan genom industridok-

”Chalmers är bra”
De som säger det är Elisabeth Tengborn och Johan Piscator, ordförande och vice
ordförande för doktorandsektionen, och förtydligar: ”Naturligtvis finns det saker att
förbättra, men jämför vi med andra högskolor tycker vi Chalmers är bra. Vi doktorander har en bra representation på högskolan och man lyssnar på oss. Vi upplever att vi
kan påverka.”
”Under året som gått har uppföljning skett av den jämställdhetsenkät som gjordes
på Chalmers 2005 och som pekade på doktoranderna som en utsatt grupp. Det har
lett till att alla handledare får gå en särskild utbildning. Och vi jobbar vidare med att
utveckla forskarutbildningen så att den ska bli gångbar både inom akademin och i
industrin”, berättar Elisabeth. Det sker genom en undersökning med examinerade
doktorer för att följa upp anställbarheten.
”Vi har goda erfarenheter av doktorandombudsmannen, som nu verkat i två år och
löst flera problem. Chalmers har även tillsatt en ny vicerektor med tydligt ansvar för
just forskarutbildningen och det tror vi är bra för framtiden”, avslutar Johan.
Elisabeth Tengborn och Johan Piscator, doktorandsektionens ordförande
respektive vice ordförande.

kommer igång med sin forskningsuppgift.
Minst en gång per år ska doktorandens
handledargrupp träffas tillsammans med
studierektor för forskarskolan för en uppföljning av studierna. Vid detta tillfälle ska också
kvaliteten på handledningen följas upp.
Institutionerna ska erbjuda handledarna
möjligheter till kontinuerlig utveckling och förbättring av sin handledarkompetens.
ÅRETS FORSKARHANDLEDARE 2006

Chalmers utser ”Årets forskarhandledare”
för att markera värdet av god handledning för
doktoranderna inom såväl forskningsresultat
som personlig utveckling. Kandidat till stipendiet föreslås av doktorandsektionen. Till
Årets forskarhandledare 2006 har valts
William K. George, professor i fluiddynamik
vid Institutionen för tillämpad mekanik, med
motiveringen att han delar med sig av sin
passion för ämnet och inspirerar samtidigt
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hamna nära målet om 590 examensekvivalenter. 21 (29) % av doktorerna och 30
(28) % av licentiaterna var kvinnor. Andelen
kvinnliga doktorer har varierat något över
åren, 21 % år 2004 och 25 % år 2003.
STUDIETID

Medianstudietiden för doktorsexamen har de
senaste åren varit relativt konstant. För doktorsexamen är nettostudietiden 4,2 (4,1) år
och för licentiatexamen 2,7 (2,5) 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 minska studietiden för doktorsexamen. Det absoluta flertalet doktorander undervisar eller utför annat institutionsarbete under 20 % av tiden. När detta
inkluderas tillsammans med eventuella tjänst-

torander har varit framgångsrik. Dessa
doktorander fortsätter att vara anställda i sitt
företag eller motsvarande och genomför
forskarstudier på hel- eller deltid. Under
2006 har antalet industridoktorander ökat till
166 (150) efter att ha varit relativt konstant
de senaste åren. Under 2006 har avtal
slutits med Ingenjörshögskolan i Jönköping,
Högskolan Väst och Karlstad universitet för
att stärka samarbetsformerna i forskarutbildningen med högskolor utan examensrätt.
Chalmers har inga doktorander som finansieras med utbildningsbidrag. Stipendiater
i forskarutbildningen och på post-doc-nivå
omfattas av Chalmers studerandeförsäkring.
DOKTORANDOMBUDSMAN

Chalmers har inrättat en tjänst som doktorandombudsman som ska ge doktoranden
professionellt stöd i diskussion med
handledare, examinator och proprefekt.
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Ombudsmannen finansieras av högskolan
och rapporterar direkt till prorektor. Ett relativt stort antal doktorander har sökt stöd för
olika problem. Ombudsmannens närvaro
vid samtal mellan doktorand och examinator/handledare, och i de fall där åtgärder har
vidtagits, har varit mycket uppskattade av de
berörda doktoranderna.
SAMARBETEN

Under 2006 har Chalmers ingått formellt
avtal med Högskolan Väst och Ingenjörshögskolan i Jönköping AB om samverkan
inom forskarutbildningen. Forskarskolorna
vid Chalmers utgör en bas för diskussioner
om hur samarbetet ska utvecklas till förmån
för både de samarbetande högskolorna och
Chalmers, men främst för doktoranderna.
FUN har under 2006 arbetat med att ta
fram tydliga avtal mellan högskola och extern

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN
I MATERIALVETENSKAP

Regeringen beslutade hösten 2000 om att
inrätta en nationell forskarskola i materialvetenskap. Chalmers fick från starten uppdraget att vara värd för forskarskolan och till
partnerhögskolor utsågs Karlstads universitet och högskolorna i Dalarna, Borås och
Trollhättan/Uddevalla. Detta nätverk utvidgades genom samarbeten med universiteten i
Göteborg och Linköping. Huvudsyftet för
den nya forskarskolan är att stärka forskningsmiljön och utbildningskvaliteten för
doktorander inom materialvetenskap. Forskarskolan har också särskilt uppdrag att stödja doktorander vid de högskolor som ännu
inte fått examensrätt i forskarutbildning samt
att förbättra rekryteringsunderlaget för
materialvetenskaplig forskarutbildning och
att bidra till ökat samarbete mellan landets

är att kontinuerligt utveckla och förnya
utbudet av forskarkurser.
Materialforskning är ett av Chalmers starkaste profilområden. Forskarutbildningen är
omfattande med visst fokus på grundvetenskaplig forskning. Under 2006 har också ett
arbete pågått för att fördjupa näringslivssamverkan. Detta arbete har bl a resulterat i en
gemensam ansökan till VINNOVA tillsammans med de etablerade centrumbildningarna Kompetenscentrum Katalys (KCK),
Högtemperaturkorrosion (HTC), Materialanalyscentrum (MACH) och Metal Cutting
Research (MCR) vid Chalmers.
GENOMIK OCH BIOTEKNIK

Chalmers deltar också som partnerhögskola i den regeringsstödda forskarskolan
i Genomik och bioinformatik. Forskarskolan
hade under 2006 totalt 57 doktorander,

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
Därav antal kvinnor inom parentes.
Påbörjat forskarutbildning …
… till lic1
2006
2005
2004
2006
2005
Humaniora
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

0
0
7 (2)
9 (2)
10 (3)
18 (9)
169 (56) 151 (37)

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

0
0
2 (0)
32 (15)

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

Totalt

186 (61) 178 (48)

157 (54)

34 (15)

35 (10)

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

Examina 2006
Dr därav lic2

1
0
0
0
1
0
0

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

Matematik
31
0
3
4
0
2
7

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

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

1 (0)
1 (1)
8 (3)
14 (4)
8 (3)
8 (4)
119 (21) 135 (38)

154 (32) 125 (24) 152 (45)

161 (47) 132 (38) 180 (50)

179 (37)

136 (27) 158 (47)

2 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

Naturvetenskap Teknikvetenskap

(9)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)

part för att säkra kvaliteten i forskarutbildningen. Det gäller såväl för att säkerställa
handledning, doktorandens arbetssituation
och forskningsuppgiftens kvalitativa innehåll,
som krav på öppenhet i form av publicering
i internationella tidskrifter av vetenskaplig
hög kvalitet.
Chalmers verkar för internationaliseringen
genom att stödja doktorandernas deltagande i internationella samarbeten, vistelser
utomlands och genom att bjuda in utländska
gästforskare. Under 2006 vistades 113
studenter utomlands i sina forskarstudier och
80 utländska doktorander gjorde del av sin
forskarutbildning på Chalmers. Möjligheterna till och intresset för utlandsstudier varierar
mellan ämnesområdena. Kemi- och bioteknik har överlägset flest utresande forskarstuderande, medan de flesta inkommande varit
vid Teknisk fysik.

45 (18)
3 (0)
11 (5)
13 (5)
0 (0)
6 (0)
1 (0)

Lic

1 (1)
1 (1)
5 (2)
5 (2)
15 (5)
9 (4)
140 (39) 117 (31)

MEDIANSTUDIETID FÖR
FORSKARSTUDERANDE

Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2006 innehaft studiefinansiering.
Därav antal kvinnor inom parentes. Samma person kan ha fler än en finansieringsform.
Humaniora

Examina 2004
Dr därav lic2

Lic

0
0
0
7 (1)
5 (0)
6 (2)
8 (2)
5 (2)
5 (2)
139 (29) 115 (22) 141 (41)

STUDIEFINANSIERING

Doktorand Chalmers
Doktorand annan högskola
Stipendium
Industridoktorand
Annan anställning inom högskola
Anställning utanför högskola
Övrigt

Examina 2005
Dr därav lic2

Lic

582 (187)
69 (21)
48 (16)
149 (42)
40
(7)
61 (11)
66 (18)

2006
Totalt
659 (215)
72 (21)
62 (21)
166 (47)
41
(7)
69 (11)
74 (20)

Medianstudietid för
licentiatexamen netto
Medianstudietid för
doktorsexamen netto

universitet och högskolor.
Vid utgången av 2006 finansierade forskarskolan i materialvetenskap 33 doktorandprojekt, varav 11 drevs av kvinnliga doktorander. Under året har tre doktorander
disputerat.
All rekrytering har skett i en tvåstegsprocess: i första steget har projektledare
format nätverksprojekt för att kunna erbjuda en utökad handledarmiljö, i andra
steget har beviljade nätverk fått hjälp med
annonsering nationellt för att säkerställa god
rekrytering. Söktrycket har genomgående
varit mycket högt.
Ansvaret för fortsatt drift av det kursprogram som utvecklades av den gamla SSFforskarskolan i materialvetenskap övertogs
vid årsskiftet 2006/07 av den nationella forskarskolan. Hela utbudet av forskarkurser står
öppet för alla forskarstuderande. Ambitionen

2005

2004

2003

2,7

2,5

2,7

2,7

4,2

4,1

4,1

4,1

varav 11 på Chalmers. Av dessa var sju fullt
finansierade från forskarskolan och fyra
associerade till forskarskolan med finansiering från annat håll. Under året disputerade
tre doktorander och en handfull avlade licentiatexamen. Forskarskolan anordnade en
sommarskola i Cambridge i närheten av
European Bioinformatics Institute (EBI) och
Sanger Centre kring ämnet ”Phenomics”.
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Utbildningen på Chalmers
ska ständigt sträva efter
förbättringar avseende
studenternas långsiktiga behov

Språklaboratorierna erbjuder stora möjligheter till
individuell språkträning för
både studenter och lärare.

PEDAGOGISKT PRIS
Det pedagogiska priset för
år 2006 tilldelades Magnus
Ekh, Tillämpad mekanik, och
Marita Olsson, Matematiska
vetenskaper. De fick ta emot
30 000 kr vardera. Magnus
Ekh fick priset för att han i
lyhörd dialog med studenterna utvecklat en kurs i
hållfasthetslära och maskinelement, där examinationen
pågår fortlöpande. Marita
Olsson tilldelades priset för
att hon skapat en gynnsam
lärmiljö på det internationella
masterprogrammet
i Bioinformatik.

KURSER I PEDAGOGISK UTVECKLING
Lärare Doktorander Totalt
Pedagogiskt projekt (4p)
Undervisning, lärande och utvärdering (2p)
Forskarhandledning (2p)
Lärande i digitala media (2p)
Populärvetenskaplig kommunikation (2p)
Etik, vetenskap och samhälle (2p)

10
19
40
4
4
2

–
57
–
–
5
51

10
76
40
4
9
53

Totalt antal deltagare

79

113

192

6

–

6

Utfärdade diplom i högskolepedagogik (10p)

PEDAGOGISK UTVECKLING

U

nder 2006 avslutades
C-SELT (Chalmers
Strategic Effort on
Learning and Teaching), en pedagogisk
utvecklingssatsning
som Chalmers stiftelse finansierat sedan
2001. Satsningen har
stött en rad utvecklingsprojekt under åren
och resulterat i framväxten av ett tydligt strategiskt tänkande kring undervisningens och
lärandets kvalitet. Detta har även stärkts
genom införandet av Bologna-modellen på
Chalmers samt av omorganisationen av
grundutbildningen i tydliga beställar- och
utförarfunktioner.
Omsorgen om utbildningsprogrammens
helhet är vägledande för att beskriva programmen och hur de olika ingående kurserna bidrar till de övergripande lärandemålen.
Alla programansvariga har under året börjat
beskriva sina program på detta sätt. Olika
former utvecklas för att lärarna ska förhålla
sin undervisning i kurserna till programmets
helhet. De nya internationella masterprogrammen har gått före i detta arbete.
En annan bas för den pedagogiska
utvecklingen är de överenskommelser om
kursleverans som sluts mellan programansvarig och viceprefekt vid levererande institution. Under året har institutionsvisa seminarier hållits för att stödja lärarnas arbete
med att skriva om kursplanerna så att lärandemålen blir studentcentrerade. På dessa
seminarier och möten har villkoren för lärande och undervisning diskuterats gemensamt
bland lärare som undervisar inom samma
program i större utsträckning än tidigare. Det
fortsatta arbetet med strategisk pedagogisk
utveckling kommer att bedrivas dels genom
Bologna-arbetet, dels genom den nya treåriga stiftelsesatsningen för att utveckla
masterprogrammen, IMPACT.
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CKK

Centrum för kompetens och kunskapsbildning (CKK) ingår sedan 2005 i IT-universitetet, som är en gemensam satsning för
Chalmers och Göteborgs universitet.
Centrumet har under året ombildats till att enbart syssla med högskolepedagogisk utveckling och har flyttat till Lindholmen. CKK
bidrar till den pedagogiska utvecklingen på
Chalmers genom kurser för doktorander och
lärare. Kurserna följer den svenska rekommenderade policyn gällande innehåll och
omfattning för behörighetsgivande pedagogisk utbildning för högskolelärare. Kurserna
ges på engelska och de tio veckorna, som
tillsammans ger ett ”Diploma of Higher Education”, kan komponeras med viss variation i
tre av tvåveckorsmodulerna. Lärare läser
alltid tvåveckorsmodulen ”Teaching, Learning
and Evaluation” och gör ett fyraveckors
pedagogiskt utvecklingsprojekt tillsammans
med att utveckla en egen pedagogisk meritportfölj. Tvåveckorsmodulen ”Supervision of
Research” krävs för docentkompetens och
doktorander läser obligatoriskt två tvåveckorsmoduler: ”Teaching, Learning and Evaluation” samt ”Ethics, Science and Society”.
GENUSASPEKTER

Under året har genusperspektiv inarbetats i
lärar- och doktorandkurserna. I exempelvis
etik- och forskarhandledningskurserna
används Wennerås och Wold’s artikel
”Nepotism and sexism in peer review”, som
utgångspunkt för en gruppuppgift. I den obligatoriska pedagogikmodulen kommer genusaspekter in i formuleringen av lärandemål,
utformning av examinationsuppgifter, i optimering av lärande i grupp och laborationer.
ENGELSKA SOM
UNDERVISNINGSSPRÅK

Förberedelserna för att använda engelska
som undervisningsspråk i alla masterprogram

från hösten 2007 har intensifierats. I den kommande stiftelsesatsningen för utveckling av
nya masterprogram har detta identifierats
som ett prioriterat satsningsområde.
Inom C-SELT-projektet har ett delprojekt
genomförts med en litteraturöversikt över
kunskap om att undervisa genom engelska
och en inventering av stödbehovet i samband med denna utbildningsreform. Den
nära kopplingen mellan språk och pedagogik betonas med uttrycket att undervisa
”genom engelska” snarare än ”på engelska”.
Centrum för fackspråk och kommunikation
(CFK) har utvecklat och genomfört en pilotkurs för lärare omfattande såväl språk- som
pedagogiskt stöd för att undervisa allt mer
heterogena studentgrupper.
INTEGRATION AV GENERELLA
KOMPETENSER

Genom Bologna-processen och den nya
examensordningen har en tydlig utveckling
av generella kompetenser poängterats.
I Chalmers femåriga utbildningsprogram
har kandidatarbetet i slutet av årskurs tre
identifierats som en tydlig plats för att undervisa och examinera t ex kommunikation, informationskompetens och förmåga att arbeta
i grupp. CFK har utvecklat en röd tråd av
sådana inslag inklusive ett handledarseminarium, för att stödja teknikhandledarnas
förmåga att även handleda och bedöma
lärandet i dessa kompetenser.
STUDIERESOR

Genom C-SELT projektet fick elva lärare
bidrag till resor i syfte att utveckla olika delar
av grundutbildningen. Fyra medarbetare på
Careers Service fick stöd till en studieresa
till systerorganisationer vid några universitet
i USA. Två personer på Studerandeservice/
International Student Centre fick resebidrag
till en kurs för att driva ett internationellt kontor på en högskola.
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Kvalitetsansvaret följer ansvaret
för varje verksamhet för att uppnå
kvalitet i förbättringsarbetet
på alla nivåer

KVALITETSARBETE

B

åde civilingenjörsoch forskarutbildningen fick överlag goda
omdömen i Högskoleverkets utvärderingar som slutredovisades våren 2006.
De externa bedömargrupperna pekade
också på områden med förbättringspotential,
t ex att uppföljningen av utbildningen och de
utexaminerade behöver förbättras.
För forskarutbildningen pekade bedömargruppen på det positiva i att forskarutbildningen organiserats i forskarskolor och givits
en tydligare struktur med ett system för uppföljning, där kvalitetssäkring är ett viktigt
begrepp. För forskarskolorna rekommenderade bedömargruppen att den nya organisationen följs upp i syfte att förankra de goda
intentionerna med den.
Bedömargruppen för civilingenjörsutbildningen anser att de svenska civilingenjörsutbildningarna i ett internationellt perspektiv
producerar civilingenjörer av hög klass.
Chalmers organisation av grundutbildningen bedömdes av gruppen att ha en bra uppdelning av ansvar mellan beställare och
utförare, med tydlig ledning och styrning.
Målen för civilingenjörsprogrammen bör
dock förtydligas och i större omfattning
omfatta färdigheter.

SVENSK ARKITEKTURFORSKNING
INTERNATIONELLT UTVÄRDERAD

Den internationella utvärdering av arkitekturforskningen som initierats av Forskningsrådet Formas presenterades i december
2006. Det övergripande omdömet var att
svensk arkitekturforskning håller hög kvalitet
och vilar på en solid empirisk och humanistisk bas.

För Chalmers del nämndes forskningen
inom långsiktigt hållbar samhällsbyggnad
och inom området ”research by design” som
exempel på forskning med hög kvalitet och
stark potential. För den fortsatta utvecklingen pekade utvärderingen på två saker. Den
ena gäller forskningens vikande finansiering
de senaste åren, vilket lett till färre doktorander samt små och isolerade forskargrupper.
Utvärderarna framhöll det stora behovet av
att se över finansieringssystemet. Den andra
frågan gäller forskningens kvalitet, som innefattar såväl brister i teoribildning som internationell publicering. Man framhöll också vikten av att utveckla samarbetet med forskare
i Sverige och Europa.
CHALMERS NYA ORGANISATION
UTVÄRDERAD

Chalmers genomgripande organisationsförändring från 2005 har utvärderats under
2006. Utvärderingen omfattade de nya
institutionerna, grundutbildnings- och forskarutbildningsorganisationen, administration och
service samt integrationen av Chalmers
Lindholmen i moderbolaget. Dessutom beaktades processen att anpassa utbildningsstrukturen till Bologna-systemet, som introducerades under samma tid. Utvärderingen
pekar på brister i information samt att analysen av konsekvenserna för anställda och studenter varit ofullständig. Utvärderingen behöver beaktas i Chalmers fortsatta utveckling.
GRUNDUTBILDNINGEN UTVECKLAR
SITT KVALITETSARBETE

processen för överenskommelse mellan
programansvarig och viceprefekt för att
säkra utbildningens kvalitet samt för att tillse
att processen sker på ett effektivt och
kvalitetssäkrat sätt. Överenskommelsen
innehåller utbildningsuppdrag, ekonomiska
resurser, pedagogisk utveckling och kompetensutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring. Ansvar, principer och processer för
överenskommelsen beskrivs i ett av vicerektor fastställt ramverk, som från och med
2006 används för all grundutbildning.
En första version av riktlinjer för utformning
av programbeskrivningar har under året
använts som stöd i processen att beskriva
mål, innehåll och struktur. I riktlinjerna introduceras de grundläggande komponenterna
i en programbeskrivning och kopplingen mellan mål och innehåll för utbildningen.
Dokumentet beskriver också olika aktörers
ansvar och roller.
Under hösten 2006 påbörjades arbetet
med att ta fram förslag till form, process och
verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring
av utbildningsprogrammen. Bland de verktyg som en arbetsgrupp nu diskuterar finns
kontinuerlig självvärdering, enkäter till studenter och alumner samt treåriga verksamhetsplaner med årlig programuppföljning.
Gruppens slutliga förslag kommer att utgöra
underlag för diskussioner under våren 2007
med målet att senast 2008 implementera
processer och verktyg för programutvärdering. Under 2007 kommer också förslag till
kursutvärdering att utarbetas.

I Chalmers grundutbildningsorganisation
tydliggörs rollerna som beställare och utförare för att optimera utbildningarna utifrån
kvalitet och avnämarnas krav samt för att
främja förnyelse av utbildningarna. Under
2006 har ett arbete pågått med att beskriva
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Chalmers forskning ska vara en väl integrerad del av det
internationella forskarsamhället. För att stimulera de starka forskarmiljöerna ska den forskning som utifrån vetenskapliga kriterier
bedöms vara av högsta kvalitet premieras. Målet är att denna forskning
ska vara av världsklass och att den ska presenteras på de bästa
konferenserna och på de ledande universiteten och högskolorna
i världen. Som särskilt mål ska Chalmers forskning och utbildning
medverka till en hållbar samhällstillväxt.
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Chalmers forskning ska vara väl integrerad med det internationella
forskarsamhället och medverka till en hållbar samhällstillväxt

FOKUSERAD FORSKNING

I

vårt moderna samhälle går utvecklingen allt snabbare och ny teknik
introduceras i rask takt. Vår ökade
förståelse för naturen och dess
grundläggande lagar och den breddade forskningen gör att en teknisk
högskola som Chalmers, som strävar efter att ligga i forskningsfronten, noggrant måste välja sina forskningsområden. Dessa profilområden måste
dessutom väljas så att rejäla ekonomiska
resurser kan ställas till förfogande. Det kräver att forskningen också är i samklang med
samhällets prioriteringar. För att ytterligare ge
styrka åt dessa områden måste man söka
både nationella och internationella samarbeten och allianser, samt lokalt finna en optimal
organisation, där olika intressenter kan sammanföras i centrum- och klusterbildningar för
att uppnå nödvändig styrka. Forskningsmiljöerna kan på detta sätt bli stora nog att
inrymma både den inomvetenskapligt och
den behovsmotiverade forskningen. Miljöerna
kan också utgöra en integrerad del av innovationssystemet, där de aktivt kan bidra till att
skapa nya produkter och nya tekniker. Man
måste dock vara medveten om att en del
forskar på så grundläggande nivå, att deras
naturliga samarbetspartners är andra grundforskare ute i världen snarare än de mer tilllämpade forskarna. Det är då viktigt att högskolan har den rätta balansen och kan ge
den ledande grundläggande forskningen
stöd, så att den också kan utföras på ett högklassigt och konkurrenskraftigt sätt.
Chalmers forskare, i nära samarbete med
ledande forskare i omvärlden och med
näringslivet/samhället, utgör också grunden
för utbildningens kvalitet och aktualitet.
Samtidigt som utbildningen kan ge goda
grundkunskaper inom teknik och naturvetenskap kan den ge kunskaper om samhällets
behov av nya produkter samt utbilda arkitekter, civilingenjörer och doktorer, med tillräck-
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ligt breda spetskunskaper, som kan leda
Sveriges utveckling. Det är också viktigt att
forskarna för ut sina resultat brett i samhället,
så att dessa kan få genomslag och medverka till att samhället blir bättre informerat om
de nya rönen inom teknik och naturvetenskap.
GRUNDFORSKNINGENS
STORA ROLL

Den nyfikenhetsbaserade, inomvetenskapligt motiverade forskningen är basen för all
natur- och teknikvetenskaplig forskning och
är ofta grundvalen för morgondagens tillämpade forskning. Det är därför vikigt att
Chalmers balanserar den stora satsningen på
näringslivsrelevanta forskningsmiljöer och
samhällets krav på snabba resultat med satsningar också på grundforskningen.
Chalmers har sedan länge en väl utvecklad grundforskning inom matematik, datalogi,
fysik och kemi, som på senare tid breddats
mot biovetenskap bl a genom satsningar av
Chalmers stiftelse. Under året har Chalmers
Biocentrum aktivt arbetat för att ytterligare
bredda finansieringen och har lyckats få ett
större bidrag för forskning inom kvantitativ
systembiologi från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ett tecken på kvaliteten i
Chalmers grundforskning är att Göran
Gustavsson-prisen i matematik och i fysik år
2006 gick till forskare på Chalmers. Dessa
prestigefyllda pris, där endast forskare under
46 år kan komma i fråga, delas ut årligen av
Kungliga Vetenskapsakademin.
GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING,
CENTRUM OCH KLUSTER

Chalmers har alltid haft en mångfacetterad
forskning, där samarbete med näringsliv
och samhälle spelat en viktig roll. Denna mer
tillämpade forskning har breddats och fördjupats mycket under den senaste tioårsperioden. Det har tillkommit flera organ i samhället för att stärka denna typ av forskning och

Chalmers har varit framgångsrikt i att få forskningsmedel från dem. Detta gäller Stiftelsen
för strategisk forskning (SSF), VINNOVA
och Vetenskapsrådet (VR), men även resurser direkt från näringslivet och samhället.
Sedan tidigare har Chalmers organiserat
centrum för att samordna forskning inom bredare områden. Centrumen kan ha varierande livslängd och består oftast av forskargrupper från flera institutioner, där gruppernas
forskningsområden kompletterar varandra.
Att externa bidragsgivare avsatt medel för att
stödja större miljöer, har också ökat intresset bland Chalmers forskare att försöka se
sambanden mellan olika delar av verksamheten och att knyta ihop forskningen. Detta har
varit tydligt under ansökningsprocesserna
för t ex Linnébidragen och SSFs strategiska centrum. Glädjande är att flera konstellationer, som i dessa processer funnit gemensamma nämnare, nu fortsatt att stärka
samverkan. Rektor har under året tagit ett
initiativ att formera dessa centrum till större
styrkeområden, till kluster. Tanken är att ett
kluster ska vara stort nog för att innehålla
både grundläggande forskning och den tilllämpade forskning som samhället efterfrågar.
Samtidigt ska det kunna stödja den tvärvetenskapliga forskningen, som annars lätt
kan hamna mellan olika institutionsgränser.
På detta sätt kommer en del av grundforskningen att ha naturliga partners också inom
Chalmers. En annan del av grundforskningen kommer fortsatt att ha sina partners i internationella nätverk utanför Chalmers.
Under 2006 delade VR ut första omgången av Linnébidragen – ett tioårigt stöd till
framstående forskningsmiljöer med potential
att bli än starkare. Chalmers fick ett sådant
bidrag, Engineering Quantum Systems, med
professor Per Delsing som koordinator.
Området är i brytningsfasen mellan grundforskning och tillämpningar och här finns
mycket stor potential. Inom området är ett
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STORSLAM FÖR CHALMERS FRÅN VINNOVA
Fyra av årets femton nationella VINN Excellence-centrum hamnar på Chalmers. Stolta representanter
fr v: Per-Simon Kildal, CHASE, Jan Grahn, GigaHertz-centrum, Rikard Söderberg, Wingqvist Laboratory
och Sven Engström, som representerade Supramolecular biomaterials istället för Ann-Marie Hermansson.

25-tal seniora forskare och något fler doktorander verksamma – flertalet vid Institutionen
för mikroelektronik och nanovetenskap.
Chalmers fick också ett Linnéstöd till en
nationell forskarskola inom samma område,
vilket utgör ytterligare förstärkning av miljön.
FORSKNINGSPROJEKT OCH
SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET

Under 2006 har flera stora projekt startat.
Ett av de största är det nationella sjöfartscentrumet Lighthouse, som invigdes i
december på Campus Lindholmen, dit
Chalmers har koncentrerat sina marina forskningsresurser. Det nya centrumet drivs i
samverkan med Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Initiativet finansieras
med Sveriges Redareförening som huvudfinansiär och lagom till invigningen tillkännagavs ytterligare finansiering i form av ett tioårigt ekonomiskt stöd från VINNOVA och
Sjöfartsverket. Syftet är att ta ett helhetsgrepp för att göra sjöfarten effektivare, säkrare och mer miljövänlig samt säkerställa
konkurrenskraften hos svensk sjöfart. Två
moderna fartygssimulatorer, varav den ena
med 270 graders sikt, är avancerade utrustningar som nu tas i bruk för såväl forskning
som undervisning.
Ett annat stort projekt är fordons- och
trafiksäkerhetscentrumet SAFER som startade i juni. Chalmers är redan en av de ledande forskningsutförarna inom fordonssäkerhet, med verksamhet inom många av de för
industrin mest relevanta områdena. Tanken
med SAFER är att föra samman dessa
verksamheter. Det sker nu genom att forskare från Tillämpad mekanik, Signaler och
system samt Data- och informationsteknik
samlas inom detta centrum som är lokaliserat till Lindholmen Science Park. De främsta
finansiärerna är VINNOVA, fordonsindustrin
och Chalmers. I samband med SAFERs
invigning kom också beskedet om att ett projekt inom Test Site Sweden placeras i
Lindholmen Science Park. Projektet ska
göra riksväg 45 mellan Göteborg och
Trollhättan till en teststräcka för avancerad

fordonssäkerhet och informationsteknologi.
Ytterligare ett större nationellt centrum inom
fordonsområdet kan komma att hamna på
Chalmers, som under året har fått ett planeringsanslag från Energimyndigheten för att
tillsammans med Lunds universitet och KTH
föreslå ett nationellt Hybridfordonscentrum.
Verksamheten ska vara inriktad på hybrider
med el för fordonsdrift.
Beslutet om VINNOVAs Excellencecentrum var en framgång för Chalmers,
som fick fyra nya centrum för tioårsperioden
2007–17. Dessa var:
• The GigaHertz Centre, föreståndare:
docent Jan Grahn, Mikroteknologi och
nanovetenskap
• Supramolecular biomaterials – structure
dynamics and functions, föreståndare:
adjungerad professor Anne-Marie Hermansson, Kemi- och bioteknik
• Chalmers Antenna Systems Excellence
Centre (CHASE), föreståndare: Ingmar
Karlsson, Signaler och system
• Wingquist Laboratory – Excellence Centre
for Efficient Product Realization, föreståndare: professor Rikard Söderberg, Produktoch produktionsutveckling.
Varje centrum finansieras med upp till 210
mkr för perioden, varav en tredjedel från vardera VINNOVA, företagen som ingår i kompetenscentrumet och Chalmers. De nya
centrumen ligger inom strategiska områden
för Chalmers och de ansluter väl till existerande verksamheter: Wingquistlaboratoriet
är en viktig del i flera projekt inom det s k
”Trollhättepaketet” riktat till fordonsindustrin,
främst SAAB, och CHASE stärker det redan
befintliga SSF-centrumet CHARMANT.
Kopplingarna mellan CHASE och GigaHertz
centrum är så starka att dessa två centrum
nu har skrivit en gemensam ansökan om
medel för forskarskoleuppbyggnad inom
VINNOVAs nya VINNPro-program. Kopplingarna mellan institutionerna Signaler och
system samt Mikroteknologi och nanovetenskap blir således allt tydligare, liksom verksamheternas samlade styrka. Supramole-

cular biomaterials kopplar ihop Kemi- och
bioteknik med Teknisk fysik på ett strategiskt
framsynt sätt och utgör en bra grund för fortsatta samarbeten.
Under året har också de kompetenscentrum på Chalmers som tidigare haft finansiering från Energimyndigheten fått förnyad
finansiering, efter att ha utvärderats med
mycket positivt resultat. Detta gäller:
• Kompetenscentrum Katalys (KCK), föreståndare: bitr professor Magnus Skoglundh, Kemi- och bioteknik
• Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (CERC), föreståndare: Sivert Hiljemark, Tillämpad mekanik
• Centrum för Högtemperaturkorrosion
(HTC), föreståndare: professor LarsGunnar Johansson, Kemi- och bioteknik.
Dessa centrum får 28 mkr var i finansiering
från Energimyndigheten för fyraårsperioden
2006–09, vilket innebär samma årliga
finansieringsnivå som för VINNOVAs
Excellence-centrum. Det tidigare VINNOVAstödda Kompetenscentrum för järnvägsmekanik (CHARMEC) har också fått klartecken att fortsätta sin framgångsrika
verksamhet, genom ekonomiskt stöd från
främst Banverket och Chalmers. På projektnivå finns även fortsatt stark finansiering från
VINNOVA.
Inom projektet Marine Paints är en
Chalmersgrupp verksam tillsammans med
Göteborgs universitet för att ta fram båtbottenfärger som inte förgiftar havsmiljön.
Projektet har under året fått förnyad stark
finansiering från Mistra.
Chalmers har fått ett av Strategiska forskningsstiftelsens ”Senior Individual Grants”,
dvs anslag till mycket framstående forskare
som ska omsätta nya forskningsidéer i innovativa forskningsprojekt. Det är professor
Bengt Nordén, Kemi- och bioteknik, som får
pengar för att förnya sin forskning genom att
inrikta den på energiomvandling i molekylära
system. Effektivare solceller och andra spännande lösningar på energiproblemet finns
inom räckhåll.
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INTERNATIONELL, NATIONELL
OCH REGIONAL SAMVERKAN

Chalmers har under året blivit utnämnt till
akademisk partner till UN-HABITAT, FNs
organ för boende och bosättning. Chalmers
ska vara en global kontaktyta och kunskapsnod inom hållbar stadsutveckling, vilket är en
stor framgång för professorn i ämnet Björn
Malbert, Arkitektur. Samtidigt fick Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum en central uppgift för koordination och administration av
Global Land Tool Network, ett nätverk som
ska utveckla metoder och verktyg för att lösa
boendesituationen för fattiga i världens
snabbt växande städer.
Inom ramen för AGS, Alliance for Global
Sustainability, har Chalmers under året
sjösatt projektet Hållbara europeiska energisystem. Fokus ligger på att utveckla
morgondagens system för produktion av
elektricitet och värme. Avsikten är att utvärdera europeiska energisystem med hänsyn
tagen till miljö, teknik, ekonomi och samhälle
och att ta fram förslag och underlag för
beslutsfattare på såväl statlig som industriell nivå.
Stöd från Sida och VR har under 2006
gått till professor Thomas Gustavsson,
Signaler och system, för ett projekt att med
hjälp av bildanalys tidigt kunna upptäcka cancer i munhålan. Tekniken, som utvecklats på
Chalmers i samverkan med odontologer vid
Göteborgs universitet, ska implementeras
hos tandläkare i Indien. Munhålecancer är
där ett allvarligt folkhälsoproblem, bl a på
grund av hög konsumtion av tuggtobak.
Nordic Five Tech är en ny strategisk allians
som skapats mellan de nordiska lärosätena
Chalmers, Danmarks tekniska universitet,
KTH, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet samt Tekniska högskolan i
Helsingfors. Tanken är att synliggöra det
unika hos den nordiska regionens tekniska
forskning, utbildning och innovationssystem. De fem lärosätena har tillsammans över
60 000 studenter i grundutbildning, 4 500
forskarstuderande och 7 500 forskare.
Nanotekniklaboratoriet vid Institutionen
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för mikroteknologi och nanovetenskap är ett
av universitetsvärldens mest avancerade
renrum. Under 2006 har institutionen lyckats få ett kontrakt med EU, som innebär att
laboratoriet med betalning från EU-kommissionen i Bryssel, öppnas för europeiska forskare samt för små och medelstora företag.
Under året har renrummet också utvärderats
två gånger. Tillsammans med Electrumlaboratoriet vid KTH och Ångström-laboratoriet vid Uppsala universitet utgör laboratoriet myFab-nätverket, som finansieras av
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SSF,
VINNOVA och VR. Detta nätverk som betalar en del av driften för laboratorierna har
utvärderats och Chalmers laboratorium fick
ett gott betyg. En annan viktig finansiär är
Chalmers stiftelse, och detta stöd utvärderades också av en internationell panel år
2006. Betyget blev mycket gott och man
manade Chalmers att fortsätta utveckla
denna stora resurs. De positiva omdömena
bekräftas av att Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse beviljat ett stort anslag för mätningsoch karakteriseringsutrustning, specifikt riktat mot fotonik, kvantkomponentfysik och
högfrekvenselektronik – tre starka och internationellt erkända forskningsområden inom
MC2s verksamhet.
Logistik och transportstiftelsen har under
år 2006 beslutat om en fortsatt femårig satsning på den logistikforskning som sker i samverkan mellan Chalmers och Göteborgs
universitet. Göteborg har utvecklats till ett
internationellt logistikcentrum och de nya
medlen ska säkerställa fortsatt forskning och
kunskapsuppbyggnad. Volvo Logistics och
Schenker är de främsta finansiärerna.
Chalmers har tillsammans med Göteborgs universitet tillsatt Hasselblads gästprofessur i Public Learning and Understanding of Science. Detta är landets
första professur i sitt slag. Innehavaren Ilan
Chabay höll installationstalet i samband
med firandet av 100-årsdagen av Victor
Hasselblads födelse. Gästprofessuren finansieras av Victor och Erna Hasselblads stiftelse. En satsning på kringtjänster (doktorand

och forskarassistent) har också gjorts från
Chalmers och Göteborgs universitet för att
skapa en god forskningsmiljö.
EU-FINANSIERADE
FORSKNINGSPROJEKT

Under 2006 deltog Chalmers i totalt 144 EUforskningsprojekt. Av dessa ingick åtta projekt i det fyraåriga Femte Ramprogrammet
(5RP) som avslutades under året. 126 av
projekten ingår i det fyraåriga Sjätte
Ramprogrammet (6RP). Chalmers deltar
dessutom med tio projekt i andra liknande
program, t ex två projekt i Research Fund for
Coal and Steel och två projekt i Intelligent
Energy Europe. Chalmers var koordinator för
17 av de projekt som pågick under 2006.
Av projekten var 120 ”industriinriktade”
inom de tematiska programmen. Deltagare i
dessa projekt är i de flesta fall både
universitet, forskningsinstitut och företag.
Företag deltar i 78 % av dessa projekt. En
stor andel, 94 % av företagen är icke-svenska, vilket medför att Chalmers får en bra exponering i den europeiska industrimiljön. I de
projekt i vilka Chalmers deltar, finns ca 1 030
”deltaganden” med andra universitet, ca
680 med institut och ca 690 med företag
(dessa tal innehåller dubbleringar i viss
utsträckning).
6RP lanserade projekt 2003–06 och är nu
i en aktiv fas i projekthänseende. Chalmers
deltagande har tyngdpunkt inom delområdena Sustainable Development med 34 projekt,
Information Society Technologies med 27
projekt samt Nanotechnology, materials and
new production processes med 15 projekt.
Förutom dessa kontrakterade projekt deltog
Chalmers inom 6RP i ytterligare sju projekt
som låg under kontraktsförhandling och sex
projekt som avslutades under 2005. Det
innebär att Chalmers totalt sett deltar/har deltagit i 139 projekt inom 6 RP. Av dessa är 35
s k Integrated Projects (IP), 19 Networks of
Excellence (NoE) och 40 Specific Targeted
Research Projects (STREP).
Benägenheten att koordinera projekt inom
6RP var till en början mindre än i tidigare

ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
2006

2005

2004

2003

2002

Industriinriktad forskning
inom 15 program, t ex IST, NMP 120

117

109

94

98

24

22

25

26

33

17

18

15

9

9

144

139

134

120

131

93

70

58

54

50

Forskarrörlighet och infrastruktur
IHP, HRM, INTAS
Varav koordinerade
av Chalmers
Totalt antal projekt
Intäkter från
EU-kommissionen (mkr)
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PRESTIGEFYLLT PRIS
TILL CHALMERSFORSKARE
Göran Gustafssonprisen (flera delas ut) är de
största nationella prisen för naturvetenskaplig
forskning. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr
får varje pristagare 4,5 mkr till sin forskning,
fördelat på tre år. År 2006 gick priset bl a till Olle
Häggström, professor i matematisk statistik, för
hans arbeten inom sannolikhetslära, i synnerhet
perkolationsteori, och Måns Henningson, docent i
teoretisk partikelfysik, för hans forskning om en ny
klass av kvantteorier i sex rumtidsdimensioner.

REPRESENTANTER I VETENSKAPSRÅDET
Två forskare från Chalmers har tagit plats i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Eva Olsson, professor i experimentell
fysik, omvaldes som ledamot och Mats Viberg, professor i signalbehandling, nyvaldes som ersättare.
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program. Det torde mest ha berott på att ett
par av de nya projektformaten (IP och NoE)
till sin omfattning var alltför stora. Den trenden har förändrats, så att Chalmers nu är
koordinator i fler projekt (totalt 18) inom 6RP
än inom 5RP (13). Av de 18 är ett projekt IP
och åtta STREPs.
Intäkterna 2006 uppgick till 93 mkr för alla
EU-projekt sammantaget, vilket är en ökning
med 33 % sedan 2005. Det är en spegling
av att 5RP är avslutat och att antalet aktiva
projekt inom 6RP ökat (nästan alla godkända
projekt har startats) och att intäkterna per
projekt i genomsnitt är ca 60 % högre i 6RP
jämfört med 5RP.
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9 mkr (-8 %), där Stiftelsen för strategisk
forskning har minskat med 7 mkr (-8 %).
Bidrag från Chalmers stiftelse är oförändrat,
men består av ett aktieägartillskott för
engångseffekt vid övergång till ny pensionsplan samt på tidigare beslutad minskning av
bidrag. Bidrag från EU har ökat med 23 mkr
(33 %). Chalmers tio största forskningsfinan-

siärer svarade för 73 (74) % av intäkterna till
forskning och forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning
som finansieras med bidrag, uppdrag och
övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick år
2006 till 70 (70) % av intäkterna. Andelen
fakultetsmedel uppgår därmed endast till
30 (30) %.

JÄMSTÄLLDHET

Likt många tekniska högskolor domineras
Chalmers av män. Högskolan arbetar för att
förbättra jämställdheten inom forskningen.
Chalmers har satt upp mål för hur jämställdheten ska uppnås och fakultetsrådet har
arbetat mycket med frågan. En arbetsgrupp
har tillsatts under året för att se mer specifikt
på Chalmers situation och hur denna kan förbättras. Stor hjälp i detta arbete har Chalmers
av docenterna Christine Wennerås och
Agnes Wold från Sahlgrenska akademin
vilka blev hedersdoktorer vid Chalmers under
året. De är internationellt kända för sitt arbete att förbättra jämställdheten inom akademin.
EKONOMISKT RESULTAT

Resultatet för forskning och forskarutbildning
uppgick till 28 (–18) mkr. Intäkterna har ökat
med 39 mkr (3 %) jämfört med föregående
år. Statliga intäkter har ökat med 19 mkr
(2 %), vilket främst avser intäkter från
Utbildningsdepartementet med 11 mkr och
från VINNOVA med 22 mkr (36 %).
Intäkterna har minskat från Energimyndigheten med 16 mkr (–22 %) och från
Vetenskapsrådet med 5 mkr (–3 %). Bidrag
och uppdrag från företag och andra organisationer har ökat med 9 mkr (4 %), där intäkter från internationella organisationer har
ökat med 7 mkr (71 %) och från branschorganisationer med 3 mkr (32 %). Bidrag från
de offentliga stiftelserna har minskat med

Fr v Edward F Crawley, Christine Wennerås, Agnes Wold och Tore Eriksson.

HEDERSDOKTORER 2006
Chalmers utsåg 2006 följande fyra personer till hedersdoktorer:
Edward F Crawley är professor i Aeronautics and Astronautics vid Massachusetts
Institute of Technology samt ledare för Cambridge-MIT Institute i USA. Han är även
ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och var 1980 finalist i NASAs uttagning av astronauter. Han utsågs till hedersdoktor för sitt arbete med att förnya grundoch forskarutbildning, främst för sina insatser i CDIO-projektet (Conceive, Design,
Implement, Operate).
Christine Wennerås och Agnes Wold, båda docenter och läkare vid Bakteriologiska
laboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, promoverades till hedersdoktorer
för sin forskning om vad som styr kvinnors och mäns möjligheter att göra forskarkarriär. Med kvantitativa vetenskapliga metoder har de tydliggjort hur förutfattade
meningar och personliga relationer påverkar bedömningen av forskares kompetens
och hur detta systematiskt missgynnar kvinnor. De har varit mycket aktiva i debatten
och deras forskning har haft stort internationellt genomslag.
Tore Eriksson, forskningsingenjör vid Fysikalisk kemi på Chalmers, promoverades till
hedersdoktor för sin mångåriga insats med att förse forskarna vid institutionen med
egenhändigt konstruerade instrument som har använts vid de flesta stora experiment
och som varit av stor betydelse för forskarnas framgångar. Flera av hans konstruktioner har väckt internationell uppmärksamhet.

ANSLAG TILL ENERGIRIKTAD
FORSKNING

FORSKARUTBILDNING OCH FORSKNING

Per Jacobsson, prefekt för Teknisk fysik,
har fått ett anslag på 2,1 mkr till materialutveckling för bränsleceller. Det är
Energimyndigheten STEM som satsar
42 mkr under tre år på energiriktad
grundforskning. Målet är att skapa goda
förutsättningar för fortsatt utveckling mot
ett hållbart energisystem.

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

Intäkter (mkr)

Summa intäkter

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2006
UPPGICK TILL 1 411 MKR.

DE STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRERNA

Finansiellt 1 %
Övrigt 4 %
Stiftelsen Chalmers 6 %
EU 7 %
Offentliga stiftelsebidrag 7 %
Företag m fl 17 %
Övriga statliga 28 %
Utbildningsdepartementet 30%

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
EU
Stiftelsen Chalmers
VINNOVA
SSF
Energimyndigheten
Formas
Wallenbergstiftelsen
Mistra

(mkr)

2006

2005

2004

2003

2002

421
392
238
98
93
88
59
22

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

1 411

1 372

1 435

1 377

1 401

2006

2005

2004

2003

2002

421
140
93
88
82
82
54
30
29
12

410
145
70
88
60
89
70
30
33
14

405
150
58
107
85
105
70
29
31
12

394
127
54
125
53
89
67
29
30
11

372
126
50
188
66
94
57
24
52
15
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Chalmers vision är att framtidens ingenjörer och arkitekter i högre
grad ska vara med och designa det framtida samhället och bidra till
en hållbar utveckling. Ett långsiktigt, strategiskt arbete med att
föra in miljöfrågor och hela begreppet hållbar utveckling som en
naturlig del i Chalmers utbildning och forskning har givit resultat.
Idag finns förståelse och acceptans för miljöfrågorna. Hållbar
utveckling är en del av Chalmers kärnvärde och ett styrkeområde.

28

CTH-Års06 Framvagn_070213

07-03-06

14.01

Sida 29

Tema:

29

CTH-Års06 Framvagn_070213

07-03-06

14.01

Sida 30

TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING

JORDENS HETASTE FRÅGA

G

enom olika händelser i Sverige och i
världen har miljöfrågor och hållbar
utveckling på senare
tid fått ett allt större
utrymme i media och
i enskilda människors medvetande.
Fokuseringen på oljan och andra energiresurser samt klimatutvecklingen har satt igång en
diskussion som kommit att genomsyra många
olika områden. Det har fått politiker och
näringslivsföreträdare att lyfta viktiga globala
och långsiktiga frågor högt på dagordningen.
Tekniska lösningar är avgörande för att
komma tillrätta med befintliga problem och för
att bidra till en hållbar utveckling. Tekniken
innebär också ett stort ansvar. Produkter och
tekniktjänster av olika slag tas i bruk inom allt
fler områden, vilket medför en ökad global
konsumtion som är ohållbar på sikt.
Samhällets efterfrågan på kunskapsinnehåll som stödjer en hållbar utveckling ökar. De
studenter som utbildas vid Chalmers förväntas ha förståelse för komplexa samband och
globala frågor. De ska vara yrkesverksamma
i kanske fyrtio år i en föränderlig värld och
Chalmers ska under deras studietid ge dem
verktyg, insikter och förhållningssätt som de
behöver för att kunna känna sig trygga i sina
framtida yrkesroller. Att ta emot alla nya studenter med en introduktionsföreläsning om
de stora miljö- och hållbarhetsfrågorna visar
att Chalmers tar dessa utmaningar på allvar.

Samtidigt finns det ett behov av att involvera
fler medarbetare i arbetet med att få in miljöfrågor och hållbar utveckling i Chalmers
forskning och utbildning om det ska kunna
genomsyra hela verksamheten och få den att
utvecklas.
Chalmers många nätverk, kontakter och
samarbeten är viktiga komponenter i utvecklingen. Här finns bl a AGS (Alliance for
Global Sustainability) som ett viktigt internationellt nätverk. Sedan år 2000 har Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV)
verkat som en motor för övergripande samarbeten inom hållbar utveckling, särskilt tillsammans med Göteborgs universitet.

FORSKNINGENS INRIKTNING

GMV SOM KLUSTER FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING

Forskning med drivkraft och motiv inom
områdena miljö och hållbar utveckling finns
idag vid nästan alla Chalmers institutioner.
Räknar man också in den forskning som har

GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för arbete
med miljöfrågor och hållbar utveckling.
Uppdraget är att initiera, utveckla och sam-

Den globala uppvärmningen
och dess konsekvenser har
varit föremål för flitig debatt
under det gångna året.
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tydlig tillämpning inom området, eller som har
miljövinster som ”bieffekt”, är alla institutioner klart och tydligt aktiva inom områdena,
både beträffande forskning och utbildning.
Områdena miljö och hållbar utveckling har
kunnat växa sig starka tack vare ett medvetet
arbete vid högskolan kombinerat med satsningar från Chalmers stiftelse genom
Chalmers miljöinitiativ. Det finns en bred och
djup kompetens inom många områden med
relevans för miljöfrågor och hållbar utveckling, t ex inom
• klimat- och energiområdet i vid bemärkelse
• globala resursfrågor i övrigt som vattenoch markanvändning
• teknik för övervakning inom områdena fordon, transporter och logistik
• uthålligt byggande och stadsutveckling.

ordna forskning samt att bedriva ett visst
utvecklingsarbete inom utbildningen. GMV
stödjer och utvecklar även kontakter med
parter utanför Chalmers och Göteborgs
universitet för att skapa ett större kluster för
samverkan kring hållbar utveckling. Ambitionen är att det totalt sett ska bli mer och
bättre forskning, utbildning och samverkan
för hållbar utveckling och att ju fler som ägnar
sig åt detta, desto bättre.
Syftet med verksamheten är att skapa nytt,
bygga mer av det som finns och att överbrygga och länka ihop de ämnesmässiga
strukturerna. Det som skapas ska efter kortare eller längre tid förvaltas av den ordinarie
organisationen med ämnesmässigt uppbyggda institutioner. Det som initieras via
GMV är oftast projekt eller utveckling som
spänner över flera olika områden. Det ämnesmässiga djupet hos många individer kombineras med ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att skapa en större helhet, i syfte
att främja en hållbar utveckling. Arbetet sker
ofta i samverkan med näringsliv och offentlig förvaltning.
Ett antal inbördes mycket olika projekt och
nätverk drivs idag också från GMVs kansli.
Gemensamt är att de omfattar verksamhet
vid flera institutioner vid Chalmers och
Göteborgs universitet. Den vetenskapliga
basen för GMVs arbete ligger hos de 400
forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet som anslutit sig till GMVs nätverk.
Forskarna kommer från alla olika vetenskapsområden.
FRÅN MILJÖ TILL
HÅLLBAR UTVECKLING

Utmärkande för hållbar utveckling vid
Chalmers är att arbetet oftast har börjat i
miljöfrågorna. Dessa har varit viktiga för
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VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING?
Hållbar utveckling är ett synsätt eller en vision snarare än en definition och det ger
utrymme för många olika utgångspunkter. Ett av de mera kända och använda uttrycken
för hållbar utveckling utgår från Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future”
från 1987 där man skriver ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En annan ofta utnyttjad
text kommer från FNs millenniedeklaration, där innebörden är att vi måste se till att
grundläggande mänskliga behov kan tillfredställas för alla människor, utan att skada
planetens livsuppehållande system. En tydlig gemensam linje i de synsätt och definitioner som finns från olika internationella sammanhang är att tidsperspektivet omfattar
flera generationer och att det alltid finns ett globalt perspektiv. Individens delaktighet
och ansvar finns också med som tunga delar. Den bärande principen är att ekonomiska,
sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade i en helhet, men
man kan givetvis komma in i helheten från alla olika håll.

Chalmers forskning och undervisning under
lång tid och har också lett till många viktiga
resultat. Det är dock betydligt mer krävande
att ta sig an hela hållbarhetsperspektivet och
lätt att fastna i abstraktioner. Chalmers långsiktiga vision att bidra till en hållbar utveckling kräver att man skapar en större bild och
ett sammanhang för den verksamhet som
bedrivs. Samtidigt som Chalmers utvecklar
den ämnesmässiga kompetensen och ingenjörsvetenskapen är det viktigt att parallellt
använda sig av tvärvetenskapliga samarbeten och angreppssätt. Chalmers nationella
kompetenscentrum bidrar med mycket forskning inom miljö- och hållbarhetsområdena
och de tillför dessutom viktiga kontakter med
näringslivet genom sina partnerföretag.

rade därför Chalmers stiftelse 100 mkr.
Sedan satsningen startade 1999 har de
verksamheter man satsat på vuxit från en tillvaro i utkanten till att bli ett av Chalmers starka profilområden. De sju nya professorerna
har skapat egna forskargrupper och
Chalmers miljöinitiativ karakteriseras av att
man forskar och undervisar utifrån ett systemperspektiv inom viktiga områden som
energiförsörjning, samhällsplanering, produktanalys, processteknik och klimat för att
nämna några. Många av dessa system har
långa omställningstider, vilket ställer krav på
att de ska vara designade så att de kan
utvecklas i tid och rum utan att hela systemets funktion förändras.

STRATEGISK SATSNING

FRÅN FATTIGA TILL RIKA
– FRÅN VATTEN TILL SATELLITER

Chalmers bestämde sig i slutet på 1990talet för att göra strategiska satsningar – en
av dem inom miljöområdet. För att stärka
forskningen och utbildningen kring miljö
och hållbar utveckling vid högskolan investe-

Eftersom hållbar utveckling kan komma in
som en aspekt på all teknisk forskning och
utveckling, finns det en stor bredd på de
många projekt som genomförs vid Chalmers.
Här finns allt från fältstudier kring vatten- och

avloppsförsörjning i Afrika till mätningar av
olika miljöförstörande ämnen i atmosfären via
specialbyggda satelliter.
Pernilla Ottosson är doktorand inom ett
projekt som studerar vatten- och sanitetsfrågor i Kenya med utgångspunkt från ”gender
mainstreaming”, ett begrepp som etablerades internationellt vid FNs kvinnokonferens
i Beijing 1995. Det går ut på att kunskap och
medvetenhet om kön ska ingå i all verksamhet och det är numera ett krav vid allt bistånd.
Pernilla Ottosson studerar hur detta
begrepp blir verklighet inom vatten- och sanitetsprojekt i Kenya. Vad händer när man börjar lyssna på kvinnorna och när dessa får mer
formell makt?
– Jag vill utveckla tekniska verktyg och processer som hjälper och stödjer folk när de
ska förverkliga sina projekt, exempelvis
VA-ingenjörer, säger hon och fortsätter: När
kvinnorna börjar besluta om saker som
länge har varit deras vardag men som de formellt stått utanför, blir lösningarna kanske
inte alltid de man förväntar sig.

Pernilla Ottosson, forskarstuderande vid Institutionen för
arkitektur, har studerat vattenoch sanitetsfrågor i Kenya
och vad som händer när man
börjar lyssna på kvinnorna och
låter dem få mer formell makt.

”När kvinnorna börjar besluta
om saker som länge har varit
deras vardag men som de
formellt stått utanför, blir
lösningarna kanske inte alltid
de man förväntar sig”, säger
Pernilla Ottosson.
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TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING

KLIMAT OCH ENERGI – HETT 2006

Det senaste året har klimatfrågan varit het i
flera bemärkelser. Växthuseffekten är ett
mycket påtagligt och dramatiskt exempel på
ett globalt system i förändring. Inom klimatoch energiområdena finns en mängd olika
forskningsprojekt. Ett av dessa är ”Vägar till
hållbara europeiska energisystem”, där
Chalmers och Vattenfall samarbetar för att
hitta lösningar på den framtida energiförsörjningen i Europa. Här samarbetar man också
med en rad andra universitet och företag
inom AGS. Att klara den framtida energiförsörjningen inom olika sektorer, samtidigt
som vi möter tuffa miljökrav, är något som
sysselsätter ganska många forskare vid
Chalmers. En av dem är Maria Grahn som
arbetar utifrån en global energimodell utvecklad vid Chalmers.
– Modellen är kontinuerligt utvecklad vid
vår avdelning sedan 1999 och hanterar alla
olika energislag, deras kostnadseffektivitet
och koldioxidutsläpp. Om man tittar på hela
det globala systemet har vi tidigare kommit
fram till att odlade grödor, alltså biomassa,
ur energisynpunkt gör mest nytta för värmeproduktion och att denna resurs blir alldeles
för knapp om den ska räcka till att göra
biodrivmedel av också. I den forskning jag
håller på med just nu har jag delat upp
jorden i ett antal större regioner och då visar
modellen att biomassa kan spela en viktig
roll som drivmedel i i-länderna om man får
dessa att gå före och börja minska koldioxidutsläppen tidigare än utvecklingsländerna,
säger Maria Grahn.
GIS SOM VERKTYG

Vid Institutionen för arkitektur använder man
geografiska informationssystem, GIS, för att
hantera lägesbundna data. Enkelt uttryckt
kan GIS sägas vara ett datoriserat informationssystem med en kombination av kartor
och olika uppgifter som lagras i en databas

och hanteras för att kunna visas i många olika
kombinationer, i flera dimensioner och i
ständigt uppdaterade versioner. Ett exempel
på tillämpning med GIS som bas är då Lars
Mossfelt och hans kollegor använder GIS för
att illustrera effekter av investeringar i nya
vägar i Västsverige. Här kan man se sambandet mellan bättre vägar, ökade hastigheter,
ökad trafikmängd och utspridd bebyggelse.
– Vi har tittat på vägutbyggnaden i Västsverige från 1970 och fram till idag. I princip
kan man säga att ju mer man investerar i
vägar, desto längre bort från sitt arbete flyttar folk eftersom husen är billigare utanför
tätorterna och restiden är acceptabel, åtminstone till en början. Bebyggelsen sprids då
över ett stort område men är väldigt gles, det
kallas ”urban sprawl” med ett internationellt
uttryck. Det är svårt att tillhandahålla bra kollektivtrafik för dessa yttre områden och på
sikt så korkas vägarna igen av det ökade
antalet fordon och så är man tillbaka i
samma situation igen. Om man verkligen vill
studera effekterna av beslut som rör trafiken
så kan GIS ge en massa ovärderliga fakta
och vi kan även visualisera effekterna av ännu
icke fattade beslut, berättar Lars Mossfeldt.
ALTERNATIVA BRÄNSLEN

Alternativa bränslen är en förutsättning för att
klara den framtida energiförsörjningen.
Därför är forskning kring dessa både viktig
och aktuell. Vid Institutionen för tillämpad mekanik bedrivs forskning kring två alternativa
bränslen för dieselmotorer, nämligen FischerTropsch-diesel och DME (dimetyleter).
Fischer-Tropsch-diesel framställs genom
att råvaran (naturgas, kol eller biomassa) förgasas till syntesgas (koldioxid och vätgas),
som sedan får reagera över en katalysator för
att bilda långa kolvätekedjor. Dessa behandlas sedan så att man får önskade köldegenskaper och destillationsintervall på bränslet.
Den färdiga Fischer-Tropsch-dieseln är

”Biomassa kan spela en viktig
roll som drivmedel i i-länderna
om man får dessa att gå före
och börja minska koldioxidutsläppen tidigare än utvecklingsländerna”, säger Maria
Grahn, forskarstuderande vid
Institutionen för energi och
miljö.

Vid Institutionen för tillämpad
mekanik bedrivs forskning
kring alternativa bränslen för
dieselmotorer.
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svavelfri och innehåller i stort sett inga aromater. Förbränning av den resulterar i låga
halter av partiklar, kväveoxider och kolväten,
jämfört med konventionell diesel.
DME är oxygenerat kolväte med få ingående atomer, enkelbindningar samt med en
stor andel syre i molekylen. DMEs kemiska
uppbyggnad ger mycket låga emissioner vid
förbränning i dieselmotorer. Hanteringen av
DME medför inga toxiska eller cancerogena
risker – till skillnad från dagens fordonsbränslen. Utmärkande fysikaliska egenskaper för
DME är låg viskositet och smörjförmåga, vilket
ställer höga krav på bränsleinsprutningssystemet. DME kan i likhet med FischerTropsch-diesel framställas från naturgas, kol
eller biomassa.
NYA SALTER FÖR LITIUMBATTERIER

Moderna uppladdningsbara batterier kan
bland annat hjälpa till att ge ett genombrott
för hybridfordon, men batterierna måste
kunna produceras billigare och med mindre
miljöpåverkan än i dag. I ett internationellt
samarbete har en forskargrupp med docent
Patrik Johansson m fl studerat ett flertal nya
litiumsalter för batterier, varav ett nu lanseras
kommersiellt av ett japanskt bolag. De nya
salterna är effektivare än dagens och kräver
inte användning av fluor vid tillverkningen, vilket innebär en miljövinst. Studierna ingår i ett
större forsknings- och utvecklingsfokus vid
Gruppen för kondenserade materiens fysik
på nya material för energilager (batterier,
vätgaslager) och energiomvandling (bränsleceller). Forskningen finansieras av VR, Mistra,
Futura och EUs sjätte ramprogram.
RÖD TRÅD I UTBILDNINGEN

För fjärde året i rad välkomnades alla nya studenter med en introduktionsföreläsning på
temat hållbar utveckling. Tanken är att studenterna redan vid starten av sina studier
ska få veta vad Chalmers står för och att
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högskolan aktivt arbetar för att bidra till ett
hållbart samhälle. Hållbar utveckling ska
sedan löpa som en röd tråd genom utbildningen i form av specifika kurser och i form
av integrerade moment i andra kurser.
Många av studenterna tar också upp
denna tråd i sina examensarbeten. Ett exempel på detta är Mattias Ludvigsson som tilldelats IT-universitetets miljöstipendium för
sin magisteruppsats i interaktionsdesign.
Han försöker med olika metoder designa om
befintliga vardagsföremål för att öka ungdomars energimedvetenhet.
Inom Chalmers masterutbildningar finns
också ett brett utbud av program som har
fokus på hållbar utveckling utifrån en bas
inom teknikområdet. Chalmers har som mål
att varje arkitekt och civilingenjör ska ha möjlighet att avsluta sina studier genom att kunna
välja minst en sådan masterutbildning.
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globala frågorna och ser dessa i andra perspektiv än det rent tekniska. John Holmberg,
som till vardags är professor vid fysisk
resursteori, har arbetat länge med lärande för
hållbar utveckling. I sin doktorsavhandling
tog han fram fyra principer för hållbar utveckling som spritts i stor skala på allt från
mjölkpaketens baksidor till material i expresident Clintons administration och i Ikeas
miljöprogram.

människa men ett jättekliv för mänskligheten”.
På den relativt korta tid som gått sedan 1969
har världen förändrats och en resa till månen
är idag enklare än att få jordens resurser att
räcka till. Chalmers vill bidra till att varje människa tar de små, egna stegen i rätt riktning,
så att det sammanlagt blir det jättekliv mänskligheten behöver för att säkra planetens och
mänsklighetens långsiktiga överlevnad.

ETT LITET STEG FÖR EN MÄNNISKA

Det är snart fyrtio år sedan Neil Armstrong
steg ner som första människa på månens yta
med orden: ”Detta är ett litet steg för en

UNESCO-PROFESSUR TILL
CHALMERS

Chalmers satsning på hållbar utveckling
fick ytterligare en skjuts år 2006 genom att
John Holmberg blev innehavare av en
Unesco-professur i lärande för hållbar utveckling. Han får nu tillgång till ett brett kontaktnät och sitter med i den internationella
referensgrupp som föreslår agendan för
FNs årtionde för lärande för hållbar utveckling (2005–14). Ett mål är att göra Chalmers
till ett positivt exempel på hur man kan lära
sig att arbeta för hållbar utveckling samt på
möjligheterna att kommunicera dessa erfarenheter med andra universitet runt om i
världen – inte minst i utvecklingsländerna.
Under de fyra år som professuren varar ska
John Holmberg arbeta med att få studenter
och lärare på högskolan att aktivt ta ställning
till hur de kan bidra till en hållbar utveckling.
I Chalmers grundutbildning ingår också att
alla studenter läser minst 5 poäng hållbar
utveckling. På så vis får de insikter i de stora

”Unesco-professuren är en ära för både mig och Chalmers”
John Holmberg, till vardags professor i fysisk resursteori och ställföreträdande föreståndare
för Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV), blev 2006 innehavare av en Unescoprofessur i lärande för hållbar utveckling. ”Unesco-professuren är en ära för både mig och
Chalmers och ett kvitto på att vi ligger väl till inom området hållbar utveckling”, kommenterar
John Holmberg utnämningen. Han vill inrikta Unesco-professuren på att göra Chalmers till ett
positivt exempel på hur man bäst lär sig om hållbar utveckling och hur man kan kommunicera
erfarenheterna med andra universitet i världen. ”Här ger Unesco-nätverket enorma möjligheter. Egentligen är hela frågan om hållbar utveckling en stor samhällelig lärprocess”, säger
han. ”Lärande för hållbar utveckling handlar väldigt mycket om hur man tar sig an kunskap,
vilken världsbild man utgår ifrån och hur man strukturerar kunskapen. Vi ska klara klimatfrågan
samtidigt som en växande befolkning måste ur fattigdomen. Detta är inte alls omöjligt, men
det kommer att kräva mycket engagerat arbete”, förklarar han.
John Holmberg, professor i fysisk resursteori.

Unesco-professor i lärande för hållbar utveckling.
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En viktig uppgift för Chalmers är att ständigt stimulera till och skapa forum
för ökad samverkan med det omgivande samhället och bidra till att forskningsresultaten utnyttjas effektivt och innovativt. För att sprida kännedom om
Chalmers verksamhet blir kommunikationen med omvärlden allt viktigare.
Det är avgörande att på ett begripligt sätt kunna beskriva forskning
och verksamhet, så att det blir tydligt för finansiärer och världen utanför
vad Chalmers står för och vart vi är på väg.
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En av Chalmers pristagare i årets Venture Cup, Cellulose
Based Implants, har utvecklat en ny metod där ”dresserade”
bakterier spinner konstgjorda blodådror av cellulosa.
Fr v Henrik Bäckdahl, Aase Bodin och Paul Gatenholm.

INNOVATIONSKRAFT
OCH ENTREPRENÖRSKAP

E

n uppgift för Chalmers
är att ständigt stimulera
till och skapa nya fora
för ökad samverkan
med det omgivande
samhället samt bidra till
att forskningsresultaten
utnyttjas effektivt och
innovativt.
Chalmers innovationsverksamhet har utvecklats positivt under det gångna året. Mer
riskkapital har attraherats och nya viktiga
samverkansprojekt har startats. En internationell utvärdering av Chalmers omvärldssamverkan och nyttiggörande av högskolans
kunskap har bekräftat Chalmers starka position och tradition inom området. Samtidigt
betonas möjligheterna att arbeta mer koordinerat och i ökat samspel med forskningsoch utbildningsprocesserna.

LINDHOLMEN SCIENCE PARK

Verksamheten inom Lindholmen Science
Park (LSP) har under 2006 utvecklats positivt med ett flertal nya projekt. På uppdrag av
Krisberedskapsmyndigheten har LSP tillsammans med bl a Volvo och Ericsson skapat en nationell arena för forskning och
utveckling inom samhällssäkerhetsområdet.
LSP fick ett regeringsuppdrag att bygga
”Test Site Sweden”, med målsättningen att
skapa en demonstrations- och provningsmiljö
för samverkan mellan fordonsindustrin,
Vägverket och universitet.
SAFER, ett kompetenscentrum inom
trafik- och fordonssäkerhet som Chalmers är
värd för, invigdes på LSP.
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Ytterligare ett exempel bland många projekt
vid LSP är ett nytt mentorprogram som
genomförts under sex månader med ca
100 studenter från Chalmers och IT-universitetet och nästan lika många mentorer från
industrin.

säljningar givit ett likviditetstillskott om
10 mkr. Dessutom har Chalmersinvest tillförts 15 mkr som ägarkapital, vilket möjliggjordes genom en mycket generös donation
från Stena AB. Efter dessa kapitaltillskott är
Chalmersinvest nu i en god position för att
kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.

CHALMERS INNOVATION

Företagsinkubatorn och idéinvesteraren
Chalmers Innovation har under 2006 haft
ett framgångsrikt år med fortsatt hög tillväxttakt i inkubatorsföretagen. Omsättningen för bolagen från Chalmers
Innovation steg under året med över 30 %
till totalt 216 mkr.
Sedan invigningen av inkubatorn 1999
har 75 företag verkat inom ramen för
Chalmers Innovations verksamhet. På
kapitalmarknaden har bolagen tillsammans
attraherat över 824 mkr i privat riskkapital.
Under året var inkubatorn med och
startade sju nya företag. Värt att notera var
försäljning av det snabbväxande bolaget
System OK till Nasdaq-noterade Sonic.
Avyttringen gav Chalmers Innovation och
dess finansiella partners en avkastning på
16 gånger insatt kapital. System OK byggde sin verksamhet på en programvara för
återställning av krånglande datorer till sist
fungerande läge.

CHALMERS ENTREPRENÖRSSKOLA

Vid Chalmers entreprenörsskola drevs under
2006 sju projekt parallellt, varav fem bolagiseras inom ramen för entreprenörskolans
förinkubator. Tre av projekten var inom uthålliga energisystem. Ett av dessa, Ecoera
som utvecklar agralpellets, bidrog under året
till att säkra ett EU-forskningsprogram på
20 mkr och ett annat, Denator med inriktningen att säkra kvaliteten i biologiska
prover, vann affärsplanetävlingen Venture
Cup och erhöll tidigt riskkapital.
Första kullen av entreprenörsstudenter
inom GIBBS (Gothenburg International
Bioscience Business School) har examinerats. Under 2006 drevs fyra innovationsprojekt som nu fortsätter vidare i olika former.
GIBBS drivs av Chalmers och Göteborgs
universitet och ingår i Vinnväx-programmet
Biomedicin i Väst, som finansieras av
VINNOVA, Innovationsbron Väst m fl och
syftar till att bygga upp ett biovetenskapligt
kluster.

CHALMERSINVEST

Chalmersinvest har under 2006 fokuserat på
avyttring av innehav, där ett engagemangsbolag i den egna portföljen har sålts under
året. Därtill kommer avyttringar i indirekta
investeringar. Sammantaget har dessa för-

CIP

Center for Intellectual Property Studies
(CIP) har under 2006 erbjudit uppskattade
sommarpraktikplatser till ICM- (Intellectual
Capital Management) och GIBBS-studenter
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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
Alumni- och marknadskontakter

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

genom sina internationella företagspartners.
CIP har tillsammans med Chalmers
Industiteknik drivit nationella workshops och
samverkansprocesser inom VINNOVAs
nyckelaktörsprogram, där frågor om hur universitetet ska bidra till nyttiggörande och
kommersialisering har behandlats. CIP har
också etablerat CIP Professional Services
AB – ett nytt dotterbolag till CIT som bl a
erbjuder professionell affärsrådgivning, men
som också har drivit EU-projektet SEARCH
med fokus på ett effektivare och mer
samspelt innovationssystem regionalt.

Careers Service
Venture Cup Väst
Connect Väst

genomslag med över 200 deltagare. Kursen
är en 5-poängsutbildning i affärsplanering
som går parallellt med tävlingen som ett
samarbete mellan Venture Cup och CIP med
kursexamination både på Chalmers och på
Göteborgs universitet.
STIFTELSEN DRIVHUSET

Chalmers Industriteknik (CIT) instiftades
redan 1984 och är sedan 2005 Chalmers
eget forsknings- och utvecklingsinstitut med
uppdrag att bedriva forskningsnära utvecklingsprocesser tillsammans med forskargrupper på Chalmers. CITs fakturering 2006
uppgick till drygt 40 mkr med ett resultat på
2 mkr. Ungefär 90 % av alla uppdrag är relaterade till företagsprojekt. Resterande del
omfattar olika typer av utredningsuppdrag
från VINNOVA, Nutek och Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen Drivhuset i Göteborg, som startade 1998 med Chalmers studentkår som en
av stiftarna, arbetar för att stimulera entreprenörskap bland studenter. Under 2006 har
115 nya företag startats med hjälp av
Drivhuset (jämfört med 120 stycken 2005,
86 stycken 2004 och 68 stycken 2003).
Cirka 3 000 studenter har varit aktiva i verksamheten genom olika aktiviteter och evenemang, t ex diplomerande projektledarseminarier, bokföringskurs, säljkurs och startaeget-kurser. Under 2006 har Drivhuset tillsammans med bl a Venture Cup drivit projektet SPIRA, som syftar till att stimulera fler
kvinnor till eget företagande, bl a genom ett
idéstipendium på 20 000 kronor och finansiering av sju företagare under sex månader.
Andelen kvinnor som startade företag med
hjälp av Drivhuset var 42 % under 2006.

VENTURE CUP

PROJEKT OM ENTREPRENÖRSKAP

Affärsplanstävlingen Venture Cup arrangerades för åttonde året, med Chalmers som
en av arrangörerna. Samtliga pristagare i
senaste omgången av Venture Cup Väst
hade anknytning till Chalmers – såväl vinnaren Denator som andrapristagaren NoTool
och tredjepristagaren Cellulose Based
Implants har sitt ursprung på Chalmers.
Det nya tävlingsåret 2006/07 har påbörjats och många deltagande affärsidéer
har inkommit – hela 352 stycken i det första
momentet. Chalmers har bidragit till den
stora ökningen och har ökat antalet bidrag
med över 22 %. Under hösten 2006 har
även Venture Cups utbildning, ”Affärsplanering för tillväxtföretag”, fått ett stort

Under 2006 har Chalmers i sina handlingsplaner och i sitt utvecklingsarbete pekat på
vikten av att entreprenörskap och innovationskraft alltmer ska koppla samman och
genomsyra alla delar av Chalmers dagliga
verksamhet. Ett av styrelsen initierat projekt,
”Entreprenörskap på Chalmers”, har drivits
under året. En viktig del av projektet har varit
att skapa insikt och förståelse för hur entreprenörskap, samverkan och nyttiggörande av
ny teknik kan bli del i det dagliga arbetet på
olika nivåer, inte minst på institutionsnivå. Alla
institutionsledningar har inviterats till dialog.
De flesta institutionerna ser idag möjligheterna i att utveckla verksamheten mer i samverkan med industri, region, etc. Man ser

CIT

gärna ett ökat samspel med Chalmers
ledning och med nya stödfunktioner om
detta kan hjälpa institutionen att bygga starkare samverkansplattformar. Man behöver
bland annat hjälp med
• att få ihop och projektleda stora konsortier
• att på lämpligaste sätt beskriva och ”marknadsföra” sina egna tillgångar gentemot
nya parter
• kunskap om hur man förhandlar med nya
parter och hur man säkrar nya intäkter
• hur man säkerställer ett professionellt nyttiggörande av kommersiellt intressanta
forskningsresultat, vilket bl a kräver ökat
stöd kring kontraktsfrågor.
KTH-CHALMERS CAPITAL

Som ett led i det fördjupade samarbetet
mellan KTH och Chalmers bildades en ny
riskkapitalfond, KTH-Chalmers Capital.
Fonden, som fått ett kapital om 127 mkr,
kommer att investera i nya bolag som har sitt
ursprung i de bägge högskolorna. Inom fyra
år räknar fonden med att ha gjort mellan åtta
och tolv nya investeringar.
INTÄKTER FRÅN NÄRINGSLIVET

Chalmersgruppen, omfattande Chalmers
tekniska högskola AB med dotterbolag samt
Stiftelsen Chalmers industriteknik, hade
under 2006 intäkter från näringslivet på
229 (217) mkr.
I årets redovisning ingår intäkter från försäljningsverksamhet. Verksamheten omfattade forskarutbildning, uppdragsforskning,
vetenskapliga konsultationer, kompetensutveckling och fortbildning. De största enskilda kunderna till Chalmers under 2006
utgjordes av Vattenfall AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Ericsson AB, AB Volvo
samt Volvo Car Corporation.
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KOMMUNIKATION OCH
MARKNADSKONTAKTER
inslag och brukar vara mycket välbesökt.
Flera mindre arrangemang då forskare bjuder in och presenterar forskning genomförs
också, t ex Fysikens dag och Matematikdagen. På Universeum medverkar flera
chalmersforskare aktivt i arbetet med att ta
fram aktuellt material.
CHALMERS I MEDIA

Chalmers verksamhet kommuniceras också
via pressmeddelanden och nyhetsbrev,
främst i Sverige men även internationellt. Det
finns idag ett ökande intresse och engage-

LANDETS FÖRSTA PROFESSOR
I VETENSKAPSKOMMUNIKATION
I mars 2006 installerades Ilan Chabay
som professor i vetenskapskommunikation, ”Public Learning and Understanding of Science”. Ämnet handlar om hur
vetenskap och allmänhet kan närma sig
varandra, särskilt inom det naturvetenskapliga området. Tjänsten är instiftad
av Hasselbladsstiftelsen och är knuten
till Chalmers och Göteborgs universitet.

HEDERSPROFESSOR I KINA
Bengt Nordén, professor i fysikalisk
kemi på Chalmers, utnämndes 2006 till
hedersprofessor vid Sichuan University
i Chengdu i Folkrepubliken Kina.

Foto: Klara Sibeck

E

konomiskt stöd till forskningen är ett måste. Här
blir kommunikationens
roll allt viktigare. Det är
avgörande att på ett
begripligt sätt kunna
beskriva forskning och
verksamhet, så att det
blir tydligt för finansiärer
och världen utanför vad Chalmers står för
och är på väg. Chalmers har i många fall lyckats bra med detta, inte minst när det gäller
nya stödformer som VINNOVAs Excellence-

året lanserades fonden för alumner och
andra chalmersvänner, vilket har resulterat i
donationer på drygt 5,8 mkr. Fondmedlen
ska delas ut i form av stipendier och forskningsstöd till studenter och unga forskare på
Chalmers. Medel donerade inom ramen för
”Chalmers Val” ska investeras inom ett för
Chalmers strategiskt viktigt område enligt
rektors beslut.
Satsningen Lighthouse, som startades
med stöd av Sveriges Redareförening, har
fortsatt att utvecklas mycket positivt och har
stärkts med ett tioårigt stöd på över 200 mkr.

NYA KONTAKTER I KINA
I samband med ostindiefararen Götheborgs ankomst till
Shanghai utnyttjade en chalmersdelegation uppmärksamheten
för att skapa nya kontakter i östra Kina. Rektor var på plats när
fartyget angjorde hamn och 20-årsjubiléet av samarbetet mellan
Göteborg och Shanghai firades. Diskussioner om pågående och
framtida samarbeten hölls med flera universitet, bl a Fudan,
Shanghai University och Shanghai Jiao Tong University. Under
veckan öppnades i Shanghais bibliotek designutställningen
”Improving Life”, där Chalmers medverkade.
Under hösten hölls ett seminarium i marin teknik vid Shanghai
Jiao Tong University och för första gången samlades ca 60 f d
chalmersstudenter till ett alumnimöte i Kina. Mötet avslutades
med ett besök på ostindiefararen tillsammans med alumner från
KTH. I anslutning till alumniträffen ordnades rekryteringsmöten
vid universitet i Shanghai, Huangzhou, Nanjing och Beijing, där
representanter för Chalmers och KTH fick träffa studenter och
informera om masterstudier i Sverige. Resan gav gott underlag
för framtida rekryteringssatsningar i Kina och andra länder.

Rektor Karin Markides var på plats vid ostindiefararen
Götheborgs ankomst till Shanghai.

centrum och Linnébidragen.
Allt fler finansiärer ställer formella krav på
att forskaren vid en ansökan ska presentera
en kommunikationsplan rörande sitt projekt.
Populärvetenskapliga beskrivningar av forskningsprojekten efterfrågas i allt större omfattning. Helt klart ställer detta nya krav på
många enskilda forskare. Det finns dock
många tillfällen att utveckla sin förmåga att
på ett populärvetenskapligt sätt beskriva vad
man håller på med. Erfarenheterna visar att
flertalet forskare både vill och kan arbeta
med forskningskommunikation. Många
Chalmersforskare kommunicerar flitigt med
omvärlden i olika sammanhang. Ett av de tydligaste exemplen i populärvetenskapliga
sammanhang är Vetenskapsfestivalen, som
våren 2006 genomfördes i Göteborg för
tionde gången med hela 68 aktiviteter där
Chalmers medverkade. Det handlade om
aktiviteter riktade till skolan, allmänheten och
forskarsamhället. Festivalen är ett inarbetat
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mang bland forskare och andra inom högskolan att synas i media. Många gånger har
forskarna själva goda kontakter med media
och är aktiva både i samhällsdebatten och
vid publicering av nya rön och aktuella händelser. Flera kända Chalmersforskare återkommer i debatten på några av våra större
dagstidningars webbplatser. Bilden av
Chalmers i media påverkar samtliga intressenters uppfattning om organisationen. Vill
vi rankas högt och uppfattas som ett tekniskt
universitet i framkant så måste vi visa och
bevisa detta för omvärlden.
ALUMNI- OCH MARKNADSKONTAKTER

Ett flertal framgångsrika aktiviteter har
genomförts under 2006. Inom alumniverksamheten har ett av de viktigare projekten
varit ”Chalmers Vänner”, vilket är en fond
instiftad av Chalmers stiftelse för att främja
Chalmers framtid och utveckling. Under

Ett flertal aktörer, bl a VINNOVA och Västra
Götalandsregionen, har bidragit till att detta
positiva resultat kunnat nås.
Under året inrättades också en världsunik
professur i ämnet Industriell återvinningsteknik. Bakom denna satsning står Stena Metall
AB som under tio år kommer att satsa 30 mkr.
Arbetet med AGS (Alliance for Global
Sustainability) har fortsatt att utvecklas, bl a
genom ett utökat samarbete med ETH i
Zürich. Ett annat viktigt internationellt samarbete som initierats under året är med
Europeiska investeringsbanken. Det handlar
om ett projekt för att stärka innovationsverksamheten. Till denna inkom dessutom en
privat donation på 15 mkr under 2006.
Samarbetet med Handelsbanken inom
projektet Chalmers Mastercard fortsatte
under året att utvecklas positivt, vilket resulterade i att studenterna 2006 fick strax över
300 tkr för olika aktiviteter.
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CHALMERS CAMPUS

S

tudentbostäder på
campus, Chalmersska huset åter i
Chalmers ägo och
ombyggnader för
Lighthouse på Lindholmen är några av
de många spännande
saker som har skett
på Chalmers campus under 2006.
NU BOR DET STUDENTER
PÅ CAMPUS

Det var en glad rektor och en nöjd kårordförande som talade vid invigningen av Chabo,
de första permanenta studentbostäderna på
Campus Johanneberg. Huset omfattar 479

William Chalmers bostadsvåning i huset är
bevarad i nära ursprungsskick och används
för representationsändamål av både
Chalmers och SEB. Resten av huset ska
hyras ut externt.
ANDRA SATSNINGAR
UNDER ÅRET

En större ombyggnad har skett på Chalmers
Lindholmen. Verksamheter har bytt lokalisering och effekterna av Lighthousesatsningen
har bl a genererat en helt ny bryggsimulator
i internationell toppklass där incidenter kan
simuleras och utvärderas.
På Lindholmen påbörjades under hösten
byggandet av kårlokaler, som ska stå inflyttningsklara i februari 2007.

Under det kommande året ska Chalmersfastigheter miljöcertifiera sin verksamhet.
Redan nu medvetandegörs campusinvånarna om vad de kan göra för en hållbar
utveckling. I trapphus anslås vilken energiförbrukning byggnaden har och vilka
åtgärder man kan vidta för att sänka den.
Källsorteringsmöbler har placerats ut runt
om på campus.
NYTT LOKALKOSTNADSMÅL

Under året fastställdes målsättningen att
Chalmers lokalkostnad från år 2010 varaktigt ska understiga 14 % av högskolans
omsättning.

Campus Lindholmen
Chabo

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

lägenheter (472 ettor och 7 tvåor). Att bo på
campus ger många fördelar, t ex underlag för
service samt ett tryggare och mer levande
campus. Chabo har uppförts inom en stram
ekonomisk ram och med en tydlig miljöprofil. Det är självfinansierande, byggt enligt
industriella principer och har en mycket
låg energiförbrukning jämfört med andra
liknande projekt. Bostäderna hyrs ut av Stiftelsen Chalmers Studentbostäder och finansieras tillsammans med Sjätte AP-fonden.
GENERÖS DONATION

150-årsjubilerande SEB (Skandinaviska
Enskilda Banken) har under året donerat det
Chalmersska huset på Södra Hamngatan 11
i Göteborg till Chalmers. William Chalmers
lät uppföra byggnaden som sin bostad
år 1805–07 och det var här han skrev sitt
testamente som ledde till att Chalmers inrättades 1829.

På norra delen av Campus Johanneberg
öppnade under hösten en ny konsthall.
Första utställningen visade Albert Amelin
och Sven X-et Erixson. Tanken är att konsthallen ska göra Chalmers campus mer tillgängligt för göteborgaren i gemen och bidra
till en mer levande atmosfär.
Den q-märkta byggnaden på Gibraltargatan har byggts om för friskvårdsverksamhet och i början på året startade Friskis &
Svettis sin verksamhet i nyrenoverade lokaler.
Arbetet med att stärka Chalmers yttre
miljö har gått vidare i en tredje etapp med en
rejäl ansiktslyftning av de centrala delarna av
Chalmers tvärgata.
Slutrapporten till utvecklingsplanen
Chalmers campus 2020 avlämnades i
december. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för vad som ska göras under de
kommande fem åren. Detta arbete ska samordnas med Chalmers strategiarbete.

FAKTA CHALMERSFASTIGHETER 2006
Chalmersfastigheter AB bildades 1999 med
uppgiften att svara för högskolans lokalförsörjning och lokalplanering. Bolaget ägs av
stiftelsen Chalmers tekniska högskola och
Chalmers tekniska högskola AB.
Hyresintäkter: 421 mkr (432 mkr)
Ägda lokaler: 154 000 kvm
Inhyrda lokaler: 132 000 kvm
Total uthyrningsbar yta:
286 000 kvm (297 000 kvm), varav uthyrt till
- Chalmers: 210 000 kvm (225 000 kvm)
- Övriga kunder: 76 000 kvm (72 000 kvm).
Bokfört fastighetsvärde 31.12 2006:
2 281 mkr (2 284 mkr)
Investeringar i eget ägda lokaler:
56 mkr (40 mkr)
Chalmers lokalkostnad för 2006
uppgick till 316 (343 mkr).
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Den samlade kompetensen och engagemanget hos alla på Chalmers
avgör högskolans framgång inom forskning och utbildning. Var och en
bidrar med egenskaper som erfarenhet, envishet och genialitet för att driva
Chalmers framåt. Det handlar om lärare, forskare, studenter och många
andra yrkeskategorier med tekniska och administrativa uppgifter, vilka alla
tillsammans bildar den stora och myllrande helhet som är Chalmers.
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”Det är dom små detaljerna som gör det”

PERSONAL, ANTAL

Totalt (därav kvinnor)

2006

2005

2004

2003

Undervisande och forskande personal
Professorer
167 (13) 158 (13) 159 (13) 158 (12)
Bitr. professorer
57 (7)
65 (8)
64 (7)
54 (4)
Docenter
135 (28) 133 (24) 124 (22) 122 (18)
Universitetslektorer 103 (16) 111 (16) 119 (21) 111 (20)
Forskarassistenter
77 (18)
78 (17)
88 (16) 106 (26)
Tekniklektorer
46 (4)
45 (3)
52 (4)
58 (4)
Universitetsadjunkter 34 (7)
37 (9)
41 (8)
35 (8)
Doktorander med
doktorandtjänst
587 (195) 623 (193) 682 (208) 740 (218)
Annan undervisande/
forskande personal 234 (53) 250 (55) 249 (44) 242 (53)
Summa
1440 (341) 1 500 (338) 1 578 (343) 1 626 (363)
Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal
(inkl lokalvård)
355 (106) 380 (112) 398 (114) 411 (114)
Adm. personal
372 (315) 365 (305) 379 (316) 408 (337)
Summa
727 (421) 745 (417) 777 (430) 819 (451)
Totalsumma
2167 (762) 2 245 (755) 2 355 (773) 2 445 (814)
Antal anställda omräknat till heltidstjänster. I kategorin Annan undervisande
och forskande personal ingår bl a, amanuens, doktorsbefattning, forskare,
gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare.

Jennica Kjällstrand,
miljösamordnare.

Jennica Kjällstrand, doktor i kemisk miljövetenskap, är
Chalmers miljösamordnare sedan 2002, först på halvtid men
sedan 2006 är det en heltidstjänst. Vad är det bästa hon gjort
som miljösamordnare? Lite förvånande håller hon upp en liten
skräppåse, en sådan som finns på tågen: ”2005 införde vi de
här plastpåsarna istället för papperskorg. De har minskat
mängden brännbart avfall med 40 %. Eftersom påsarna töms
av var och en har det även lett till minskade nackproblem för
städpersonalen.”
Under 2006 var den stora grejen införandet av källsortering
på Campus Johanneberg, där 150 möbler ställts ut och där
man sorterar i sex olika fraktioner. Under 2007 ska samma
sak ske på Campus Lindholmen. ”På en del avdelningar arbetar vi med miljödiplomering enligt Göteborgs miljöförvaltnings
modell. Det är billigare och mer praktiskt och konkret än andra
miljöledningssystem. Det är i de små, jordnära förändringarna
vi skapar de stora resultaten.”

MÄNNISKOR MED
KOMPETENS

C

halmers hade 2 265
anställda den 31 december 2006. Det
motsvarar 2 167 heltidstjänster, vilket är
en minskning med
3,4 % jämfört med
föregående år. Dotterbolaget Chalmersfastigheter hade 19 (18) anställda och
Chalmers stiftelse hade 4 (4) anställda.
Den största minskningen står doktorandtjänsterna för. De har minskat med 36 personer (5,7 %) jämfört med 2005. Minskningen har skett bland männen. Den kvinnliga
andelen har därmed ökat något och utgör nu
33 % (31 %) av doktoranderna. Forskarassistenter är också en grupp som minskat.
Det anställdes 16 forskarassistenter (4 kvinnor och 12 män) under 2006, vilket är fler än
både 2004 och 2005. Rekryteringen motsvarar dock inte det antal som slutat. Antalet
forskarassistenter har minskat från 108
personer 2003 till 78 personer år 2006. Den
största minskningen skedde mellan 2003
och 2004.
År 2002 infördes anställningsstopp för
kategorierna administrativ och teknisk personal och då genomfördes även ett antal rationaliseringsprojekt för administrativ hantering
av bl a ekonomi- och personalärenden.
Under våren 2006 sammanfördes och omorganiserades IT-service vid Chalmers för att
åstadkomma en mer enhetlig och kostnadseffektiv service. En försiktig extern rekrytering
av administrativ personal har blivit nödvändig, speciellt inom områden som kräver
specialkompetens. Den totala minskningen
av stöd- och servicepersonal blev 2,4 % jämfört med 2005.
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Personalomsättningen under 2006 uppgick
till 5,4 % av antalet fast anställda. Däri ingår
personer som fått avtalspension.
Som ett led i utvecklingen av karriärplaneringen på Chalmers har arbetsordningen för
forskande och undervisande personal skrivits
om, så att den bättre tillgodoser en enhetlig
rekrytering och befordran inom högskolan.
Arbetsordningen finns på Chalmers hemsida
som ett dokument vilket även kan nås av
externa besökare.
FRISKVÅRD

Chalmers erbjuder ett antal friskvårdsaktiviteter, allt från gymnastik, qigong och styrketräning till körsång och teater. En särskild
friskvårdsdag arrangerades 2006. Under
året har också en ekonomisk stimulans på
1 000 kr/år och anställd införts för egen
regelbunden fysisk friskvårdsaktivitet.
ARBETSMILJÖ

Under 2006 har huvudmålen för Chalmers
arbetsmiljöarbete handlat om att implementera arbetsmiljörutiner och identifiera
övergripande stressfaktorer efter den genomgripande organisationsförändring som
gjordes 2005.
Mycket tid och engagemang har lagts på
att bygga upp en struktur för att tidigt kunna
fånga upp studenternas arbetsmiljöfrågor.
Utvecklingsarbetet gjordes i nära samarbete med studentkåren och resulterade i ett
styrdokument om systematiskt arbetsmiljöarbete i grundutbildningsorganisationen.
Utbildningsinsatserna inom arbetsmiljöområdet har varit frekventa för att stödja
chefer och arbetsmiljöombud i den nya
organisationen. Uppföljning av delegationer
och arbetsmiljöronder i det systematiska

arbetsmiljöarbetet pågår. I samarbete med
prefekter, de fackliga organisationerna och
studentkåren har en ny arbetsmiljöpolicy
utarbetats.
Ytterligare en punkt i det systematiska
brandskyddsarbetet har slutförts under 2006.
Utrymningslarm finns nu i samtliga byggnader
där Chalmers bedriver verksamhet.
LEDNINGSUTVECKLING

De ledarutvecklingsprogram för prefekter
och administrativa chefer som startade
hösten 2004 för att stödja utformning av
ledarroller i den nya organisationen avslutades under våren 2006.
Flera program för yngre forskningsledare
har startat. Programmen löper under ett
knappt år och syftar till att öka insikten kring
ledarroller och ge möjlighet att vara med och
utveckla den akademiska ledningsprocessen. Under programmets lopp coachar deltagarna sina institutioners ledning i ledandet
av en för institutionen viktig strategisk fråga.
Parallellt med dessa program har institutionernas ledningsgrupper erbjudits ”skräddarsydda” seminarier.
Ledarprogram för chefer inom Administration och service har genomförts och
utvecklingsaktiviteter riktade till ledningsgrupper för interna serviceverksamheter har
anordnats.
INTERNKOMMUNIKATION

Med god internkommunikation ökas förståelsen för såväl organisationens mål som individens egen del i helheten. Det är viktigt att
insikten finns att kommunikation inte är ensidig utan att det handlar om ett ömsesidigt
ansvar från såväl ledning som medarbetare.
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PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2005
Antal
140
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Kvinnor
Män
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Totalt antal anställda
– Kvinnor
– Män

2 265
788
1477
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Professorer

Bitr professorer

Docenter

Universitetslektorer

Forskarassistenter

Tekniklektorer

Universitetsadjunkter

Doktorander

Annan undervisande/forsk.
personal

Teknisk
personal inkl
IT-personal

Administrativ
personal

åren 2005-06 har 17 nya professorer
anställts/befodrats, varav 1 kvinna, vilket
innebär att rekryteringsmålet om 15 % hittills
inte har uppnåtts. 6 män och 1 kvinna har
befordrats till biträdande professor. 2 nya
gästprofessorer har anställts på Chalmers
under 2006, båda män.
Enligt Chalmers forskningsstrategiska
plan för 2004–08 ska andelen kvinnor år
2010 vara: professorer och biträdande professorer 15 %, docenter och universitetslektorer 30 % samt forskarassistenter 35 %.
Rekryteringarna år 2005 och 2006 har inte
nått upp till de uppställda rekryteringsmålen.

har tagit initiativ till en jämställdhetsgrupp för
studenter. Gruppen intresserar sig särskilt
för frågor om studiemiljö och utbildning, i
vilka den ska vara pådrivande. Gruppen har
tagit fram en rad konkreta förslag till åtgärder för ökad medvetenhet om jämställdhet
i undervisningen.
Fakultetsrådet har startat en jämställdhetsgrupp som utifrån begreppet ”jämställdhet i akademin” gör internationella utblickar,
främst avseende tekniska universitet som
varit framgångsrika vid rekrytering och att
uppnå jämnare könsfördelning bland forskande och undervisande personal.

JÄMSTÄLLDHET
OCH KÖNSFÖRDELNING

JÄMSTÄLLDHETSARBETET

CHALMERS INTERNA MILJÖARBETE

Under 2006 har Chalmers första kvinnliga
rektor/verkställande direktör utsetts. Andelen kvinnor i ledningen har ökat, så att
högskolans ledningsgrupp under 2006
bestod av 4 kvinnor och 5 män. Prefektgruppen bestod av 14 män och 2 kvinnor.
Bland lärare och forskare på Chalmers är
könsfördelningen fortsatt ojämn. Andelen
män är mycket hög och trots ett långsiktigt
och målmedvetet arbete för att skapa en jämnare könsfördelning går utvecklingen på
detta område långsamt.
Som ett led i arbetet att nå en jämnare
könsfördelning har anställningskommittéerna genomgått en utbildning om jämställd
rekrytering. En annan del i det långsiktiga
arbetet för jämnare könsfördelning är den
särskilda satsning av fakultetsmedel som
riktas till yngre kvinnliga forskare. Under
2006 fick 11 forskare detta stöd, som sammanlagt uppgick till 5,5 mkr. Under 2007 ska
resultatet av denna satsning utvärderas.
Under 2006 har få nyanställningar och
befordringar genomförts på Chalmers. Detta
beror främst på att rekryteringsbehovet på
kort sikt varit lågt. Av 98 nya doktorander var
59 män och av 2 nya universitetslektorer var
1 man och 1 kvinna. 6 personer har befordrats till docenter, varav 5 män. 16 personer
har tillträtt tjänster som forskarassistenter,
varav 12 män. Under året har 12 män och
1 kvinna befordrats till professorer. Under

Jämställdhetsarbetet på Chalmers har även
under 2006 präglats av uppföljningen av den
enkät om sexuella trakasserier som 2005
genomfördes bland personalen. Två områden har varit föremål för särskilda insatser:
möteskulturen och hanteringen av sexuella
trakasserier. Ett utbildningspaket i två steg
har tagits fram och genomförts under året.
Steg ett, som visar vad härskartekniker är
och hur de tar sig uttryck, har varit obligatoriskt för prefekter och administrativa chefer.
Steg två innebär att praktiskt träna på att
bryta dåliga situationer och hitta ett fungerande personligt förhållningssätt. Närmare
900 personer har deltagit i steg ett och 150
personer i steg två. Enkäten visade på doktorandernas situation som utsatt, främst på
grund av deras beroendeställning till handledaren. Ett särskilt åtgärdsprogram för jämställdhet i forskarutbildningen har därför
antagits under 2006 och arbetet med detta
kommer att utgöra en väsentlig del av kommande års jämställdhetsåtaganden. Som ett
led i arbetet med att förbättra doktorandernas situation har doktorander särskilt erbjudits att delta i båda stegen av härskarteknikseminarierna.
Under året har ett flertal jämställdhetsinriktade workshops och samtal genomförts
med olika grupper av studenter, både inom
ramen för enskilda program och på initiativ
av olika kårföreningar. En grupp studenter

Chalmers arbetar enligt ett strukturerat
miljöledningssystem med miljömål som
fungerar för verksamheten. Under året har
150 källsorteringsmöbler ställts ut på
Campus Johanneberg.
Ett samarbete mellan Chalmers och Västtrafik har resulterat i ett subventionerat busskort för studenter och anställda för resor
mellan Campus Johanneberg och Campus
Lindholmen.
Sedan april 2006 finns ett beslut att alla
förmånsbilar ska vara miljöbilar. Miljöbilar
definieras med utgångspunkt från regeringens förordning om miljöfordon. Chalmers har
endast ett fåtal förmånsbilar, men principen
att de ska vara miljöbilar är viktig för att stärka trovärdigheten i Chalmers miljöarbete.
Arbetet med att miljödiplomera delar av
Chalmers enligt Göteborgs Stads kriterier
har gått vidare. Nu är även Institutionen för
arkitektur, Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum och Chalmers bibliotek diplomerade. Institutionen för kemi- och bioteknik och
Chalmers Administration och service, som
blev diplomerade 2005, har valt att fortsätta
sitt miljöarbete och anmält sig för omdiplomering. De anställda vid de fem miljödiplomerade enheterna har genomgått en
grundläggande miljöutbildning.
I september arrangerade Chalmers och
Vägverket temadagen ”Chalmers i trafiken” för
fjärde året i rad. Temat var klimatförändringar

I slutet av 2006 påbörjades en översyn av
internkommunikationen på Chalmers i syfte
att öka kunskapen om hur de anställda uppfattar den interna kommunikationen och hur
den stödjer verksamhetens olika processer.
Översynen förväntas ge svar på frågor kring
användande av olika informationskanaler,
behov, informationsflöden, innehåll, nytta, förutsättningar och attityder. Resultatet ska
ligga till grund för det fortsatta arbetet med
att bygga ett internkommunikationssystem
som på ett bättre sätt matchar medarbetarnas behov av information och kommunikation.

43

CTH-Års06 Framvagn_070213

07-03-06

14.03

Sida 44

med fokus på människans, miljöns och naturens hälsa.
Institutionerna och övriga avdelningar har
under året utsett var sitt miljöombud.
Miljöombudet fungerar som en naturlig informationslänk mellan institutionen och den
centrala miljösamordnaren.
Under 2006 har såväl positiv som negativ miljöpåverkan från hela Chalmers sammanställts i en miljöutredning, enligt uppdrag
från regeringen. Resultatet är en tydligare
bild av verksamheten och kommer att ligga
till grund för det fortsatta miljöarbetet.

NYA PROFESSORER
– NY KUNSKAP
Professorer

Rikard Söderberg,
Produkt- och produktionsutveckling,
utsedd 1 januari 2006

John Holmberg,
Fysisk resursteori,
utsedd 1 april 2006

Jan Swenson,
Fysik,
utsedd 1 juni 2006

Kristian Lindgren,
Komplexa system,
utsedd 1 oktober 2006

Mikael Persson,
Biomedicinsk elektromagnetik,
utsedd 1 oktober 2006

Krystyna Stiller,
Fysik,
utsedd 1 oktober 2006

Viktor Belitsky
Radio- och rymdvetenskap,
utsedd 1 november 2006

Ragnar Larsson,
Beräkningsorienterad
materialmekanik,
utsedd 1 november 2006

Erik Ström,
Kommunikationssystem,
utsedd 1 november 2006

Tony Ottosson,
Kommunikationssystem,
utsedd 1 november 2006

Göran Nyman,
Fysik,
utsedd 1 november 2006

Mikael Käll,
Fysik,
utsedd 1 december 2006

INTERNATIONELLT UTBYTE AV LÄRARE

Chalmers hade ett rikt utbyte av lärare under
året. Detta är en viktig del av internationaliseringen både i forskning och undervisning
och utgör också en del av personalens kontinuerliga fortbildning. Totala antalet inresande lärare 2006 var 73, vilket är en ökning
jämfört med 2005 (65). Ökningen avser inresande lärare från Europa och USA, medan
inresande från världen utanför OECD minskat. Utresande lärare var 34, en minskning
från 2005 (55).
SÄKERHET

Under 2006 har kostnader för skador förorsakade av brand, inbrott, stöld och skadegörelse ökat från 300 kkr 2005 till ca 1,2 mkr.
Anledningen är en brand som inträffade i ett
laboratorium i kemibyggnaden i januari
2006. Kostnader för inbrott med stöld och
annan skadegörelse är oförändrad jämfört
med 2005 och avsevärt lägre än tidigare år.

Adjungerade
professorer

Tomas McKelvey,
Signalbehandling,
utsedd 1 december 2006

Shia-Hui Peng,
Numerisk strömningslära,
utsedd 1 januari 2006

Ove Pettersson,
Transportsektorns innovationssystem,
utsedd 1 mars 2006

Hans-Olof Vickes,
Komponentmodeller och
tillhörande kretsar i mikrovågssystem,
utsedd 1 mars 2006

Hans-Erik Pettersson,
Trafikpsykologi,
utsedd 1 mars 2006

Tord Bengtsson,
Högspänningsteknik,
utsedd 1 mars 2006

Arnold van Ardenne,
Radioastronomi,
utsedd 1 april 2006

Erik Skog,
Material och processer för
industriell energiomvandling,
utsedd 1 juli 2006

Dan Engström,
Form och teknik med inriktning mot industriell arkitektur,
utsedd 1 juli 2006

Jens Nielsen,
Tåg/spår-interaktion,
utsedd 1 juli 2006

Staffan Rudner,
Mikrovågsteknik,
utsedd 1 juli 2006

Jan Johansson,
Rymdgeodetisk mätteknik,
utsedd 1 oktober 2006

Bengt-Göran Rosén,
Funktionella ytor,
utsedd 1 juli 2006

Gustaf Olsson,
Elteknik,
utsedd 1 oktober 2006

CHALMERSMEDALJÖRER 2006
Chalmersmedaljen tillägnas den som genom intresse
och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och
utveckling. Till medaljörer 2006 har Chalmers styrelse
utsett:
Roy Booth, professor i elektronfysik, för hans starka engagemang i astronomi och avgörande betydelse för utvecklingen
av Onsala rymdobservatorium,
som intagit en plats bland
världens ledande inom radioastronomi.
Tord Claeson, professor i fysik
vid Chalmers, för hans omfattande och framgångsrika verksamhet på Chalmers som har
fört hans forskargrupp till en
internationellt ledande position.

Gästprofessorer

Ing-Britt Svensson, som genom
en kombination av starkt engagemang i utbildningsfrågor och
utomordentlig kompetens har
gjort Chalmers utbildningsadministration känd och respekterad såväl bland studenter och
lärare som i det nationella
utbildningssystemet.
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Maria Nyström,
Design för hållbar utveckling,
utsedd 1 oktober 2006

Ilan Chabay,
Public Learning and
Understanding of Science,
gemensam med GU
utsedd 1 mars 2006
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LEDNING & ORGANISATION

C

halmers kärnverksamhet bedrivs inom 16
institutioner samt ITuniversitetet, se nedan.
Utöver institutioner
finns ett stort antal
centrumbildningar.
Chalmers tekniska
högskola AB ägs av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Stiftelsen förvaltar stiftelsekapital och utser
högskolestyrelsen.
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.

UTBILDNINGENS STYRNING

Beställarorganisationen för grundutbildningen leds av vicerektor för grundutbildningen
och omfattar ansvariga för utbildningsom-

råden, examensområden, utbildningsprogram
och studeranderepresentanter. Den ansvarar
för planering av grundutbildningen och beställer grundutbildning från institutionerna.
Inom forskarutbildningen har forskarutbildningsnämnden (FUN), i uppdrag att styra och
samordna forskarutbildningen, som sedan
bedrivs inom institutionerna.
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 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.
CENTRUMBILDNINGAR

För att ge synlighet eller tydlighet åt verksamheter som går över traditionella ämnesgränser finns ett betydande antal centrum vid
Chalmers. Centrumen uppvisar en avsevärd
bredd, inte enbart när det gäller verksamhetens inriktning utan även när det gäller
dess former. De fyller en väsentlig funktion
för forskning, utbildning och/eller samverkan
med det omgivande samhället. Organisatoriskt är flertalet centrumbildningar inplacerade vid någon institution.
Under 2006 har det bl a tillkommit fyra
VINNOVA Excellence-centrum. Vidare har
Chalmers tilldelats ett Linné-bidrag,
Engineered Quantum System. SAFER, ett
fordons- och trafiksäkerhetscentrum, har
inrättats och Lighthouse, centrum för nordisk sjöfartskompetens, har funnit sina
arbetsformer. Chalmers EnergiCentrum har,
efter en utvärdering, fått bidrag för fortsatt
verksamhet.
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
Prefekt
16institutioner
institutioner

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

Rektor
IT-universitetet

Rektor

Biblioteketschef
Bibliotek

Fakultetsråd

Administrativ direktör
Administration
och service

Föreståndare
Centrum
Kompetenscentrum

Föreståndare Onsala
rymdobservatorium

Organisationsschema koncernen, se sid 69.
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Forskargrupperna är själva motorn på Chalmers.
Där bedrivs forskning, utbildning och samverkan med det
omgivande samhället. Forskargrupperna är samlade i
institutioner med innehållsmässiga samband för att uppnå
synergieffekter. På de följande sidorna presenteras
Chalmers institutioner och ett urval av alla de
forskningsprojekt som bedrivs, både i egen regi och
i samverkan med svenska och internationella partners
inom akademi, näringsliv och samhälle.
47
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Projekt till Södra Hamnen
i Helsingborg A3 Kandidatarbete Stad & Byggnad
våren 2006, motto ”Ravin”
av Björn Bondesson.

Takkonstruktion på Martebo
kyrka, Gotland. I forskningsprojektet Historiska bärverk
utvecklas undersökningsmetoder och typologier som
ska underlätta förståelsen
för konstruktionens verkningssätt.

ARKITEKTUR

A

gestaltning. Kursen innehöll föreläsningar, presentationer och studiebesök på respektive
plats med målet att tydliggöra skillnader och likheter i bostadssituationen i respektive land.
Genom denna pilotstudie har en grund lagts för
fördjupad nordisk-baltisk samverkan i forskning
och forskarutbildning.

KANDIDATPROJEKT OM
SÖDRA HAMNEN I HELSINGBORG

I Sverige finns ett stort antal historiska takkonstruktioner av trä, de äldsta från 1100-talets början. De utgör ett unikt kulturarv – också i ett
europeiskt perspektiv. Forskningsprojektet
Historiska träbärverk syftar till att utveckla
undersökningsmetoder och typologier som
underlättar förståelsen av konstruktionernas
verkningssätt. Genom att utforma en typologi
ordnad efter strukturmekaniskt verkningssätt
och effektivitet har möjligheter skapats att följa
eventuella historiska utvecklingssteg. Typologin
renodlar olika uppgifter för bärverket och ställer dem mot skilda typer av rumslig utbredning
och mot parallella lastvägars relativa styvhet.
Med typologin följer också metoder att avläsa
verkningssättet hos befintliga konstruktioner.
Med hjälp av dessa metoder kan man i antikvariska processer lyfta fram bevarandet av det konstruktiva verkningssättet som drivande, vid
sidan av bevarandet av form och yta. Man kan
också pröva förslag på sådana restaureringsåtgärder som tar sin utgångspunkt i modern
dimensioneringsfilosofi, genom att ställa dem
mot tankar om bärande principer och system
utvecklade i en hantverkstradition som ofta ligger långt ifrån dagens ingenjörers sätt att tänka
och förstå konstruktioner.

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.

Kandidatprojektet inom Stad & Byggnad för
tredje årskursen handlade våren 2006 om att
ge förslag till förnyelse av Södra Hamnen i
Helsingborg. Genom samverkan med Helsingborgs kommun skapades realistiska förutsättningar för projektet i en förberedande fas till en
tilltänkt arkitektur- och plantävling om den nya
stadsdelens framtid. Fokus låg på byggnadsgestaltning av den nya Södra stationen, planutveckling, trafik- och infrastrukturfrågor samt
formulerandet av visioner avsedda att kunna
stimulera en lokal debatt. Kommunen har för
avsikt att publicera resultatet av studenternas
arbete. En utställning på plats, SHIP – Södra
Hamnen in Process, är också planerad att
genomföras tidigt under 2007. Utställningen ska
ge Helsingborgs medborgare en unik möjlighet
att på grundval av elevprojektens rikhaltiga
uppslag reflektera över den nya stadsdelens
framtida utseende, innehåll och struktur.
NORDISK-BALTISK KURS FÖR
FORSKARSTUDERANDE

Under året har Chalmers arkitektur, tema
modern arkitektur och boende, med stöd från
NordForsk genomfört kursen Housing Research
& Design för forskarstuderande. Kursen genomfördes i Göteborg, Oslo, Helsingfors och Tallinn
med ett tjugotal doktorander och en brett sammansatt lärargrupp med kompetens i gränsfältet mellan bostadsforskning och arkitektonisk
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FORSKNING OM HISTORISKA BÄRVERK

FAKTA OM INSTITUTIONEN
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
Licentiatexamina
Doktorsexamina

2
4

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

8

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

13
431

Antal anställda

62

Intäkter (mkr)

64

UPPMÄRKSAMMAD
ARKITEKTURPROFESSOR
Björn Malbert, professor i uthålligt samhällsbyggande, var en av två mottagare av Börssällskapets i Göteborg stipendium 2006 på
100 000 kr. Han fick priset för sin gränsöverskridande verksamhet mellan arkitekturens
teori och praktik och för sitt arbete med att
utveckla kunskaper om förhållandet mellan
den byggda miljön och visionen om hållbar
utveckling.
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Parasitära protozoer finns
i råvattnet och kan i för
höga halter ge allvarliga
”magsjukesymptom”.
De brukar renas effektivt
i vattenverken, även om
de är mycket tåliga och har
god överlevnad i miljön.

Det finns ett behov av att
integrera tekniska aspekter
med sociala i synen på hur
miljöaspekter hanteras i
byggandet.

BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

F

orskningen vid Institutionen
för bygg- och miljöteknik omfattar byggande i samhället
t ex 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.
DRICKS

Redan 2003 bestämde sig Avdelningen för
Vatten Miljö Teknik för att försöka få igång den
nästan helt stillastående svenska dricksvattenforskningen. Initiativet lyckades och branschorganisationen Svenskt Vatten/VA-Forsk satte
av 5,6 mkr under fem år för att Chalmers skulle
kunna bygga upp ett nationellt forskningscentrum, som idag kallas DRICKS och består
av 4 doktorander och 5 forskare. En viktig drivkraft är EUs nya ramdirektiv för vatten, vilket
innebär säkerställande av yt- och grundvattenresurser i ett längre perspektiv, där målet är att
uppnå en god vattenstatus för allt vatten i varje
avrinningsområde. Under 2005 beslutade EUkommissionen att satsa 125 mkr på ett nytt
dricksvattenprojekt, TECHNEAU, varav ca 8
mkr går till Chalmers för att leda ett av nio
arbetsområden. Det handlar om riskanalys och
riskhantering, ett område där Chalmers är
ledande. Projektet är en viktig länk till den dricksvattenforskning som pågår i Europa och övriga
världen. Chalmers har även en stark ställning
inom området Consumer Acceptance and
Consumers Trust, där inverkan av konsumentförtroendet studeras och kopplas till dricksvattenproduktionen.

byggprocessen. Resultaten visar att perspektivet på byggprojekt inte överensstämmer med
den långsiktighet och det helhetsperspektiv
som krävs för att nå en hållbar utveckling inom
sektorn. Dagens synsätt fokuserar på tid och
pengar. De system och verktyg som används är
oflexibla och ger litet utrymme att hantera miljöaspekter på ett aktivt och medvetet sätt. Den
viktigaste slutsatsen i avhandlingen är att det
finns ett behov av att utvidga den normativa och
rationalistiska synen på hur miljöaspekterna ska
hanteras i byggandet, genom att växla till ett perspektiv som integrerar tekniska aspekter med
sociala. Detta illustreras i avhandlingen metaforiskt genom perspektivskifte från det produktinriktade Green Building till det processinriktade
Building Green.
BROAR

Befintlig infrastruktur representerar mycket
stora värden för samhället. Det är viktigt att broarna klarar framtidens krav på ökande trafik och
livslängd. Vid Avdelningen för konstruktionsteknik arbetar för närvarande fyra forskarstuderande och flera disputerade forskare med tillämpningar inom broars bärförmåga, t ex utvärdering
av bärförmåga och livslängd samt förstärkning
av befintliga broar. Exempel på forskningsprojekt är skjuvning och vridning av förspända
betongbroar, utvärdering av skadade betongbroar, förstärkning av stålbroar med kolfiberlaminat och förbättring av beräkningsmodeller
med hjälp av fältmätningar. Inom EU-projektet
Sustainable Bridges sker ett arbete med att öka
livslängden för Europas järnvägsbroar.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Carl-Eric Hagentoft
Forskningsavdelningar:
Byggnadsekonomi
Byggnadsteknologi
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Visualiseringsteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

8
8
43
50
736

Antal anställda

122

Intäkter (mkr)

130

GULDPÅLEN
Biträdande professor Claes Alén, Geologi och
geoteknik, fick i mars 2006 ta emot ”Guldpålen”,
som är grundläggningsbranschens egen utmärkelse för en epokgörande eller flera betydande
insatser för svensk pålningsteknik.

GRÖNT BYGGANDE

”Grönt byggande – en ständigt pågående
organiseringsprocess” är ett forskningsarbete
vid Avdelningen för byggnadsekonomi, som
sökt förståelse för hur miljöaspekter hanteras i

GEOTEKNISKT PRIS
Professor Göran Sällfors, fick Svenska
Geotekniska Föreningens pris för år 2006 för
sina förtjänstfulla insatser inom geotekniken
i Sverige. Priset utdelas vartannat år.
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I forskningsprojektet
CEDES kombineras flera
olika forskningsområden
inom Software Engineering,
bl a utveckling av aktiva
säkerhetssystem för den
nya generationens fordon.

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

M

ed ett sjuttiotal lärare
och forskare samt ett
femtiotal doktorander
från ungefär 30 länder
är Data- och informationsteknik en mycket
internationell institution
med en dynamisk forskningsmiljö. Forskningen
spänner över hela spektrat från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system. Det
finns ett omfattande nationellt och internationellt
samarbete med andra universitet/högskolor
och med industrin. Institutionen är gemensam
för Chalmers och Göteborgs universitet, där universitetsdelen ingår i IT-universitetets fakultet.

SOFTWARE ENGINEERING

Under många år utvecklades mjukvara märkligt
nog utan att ordentliga ingenjörsprinciper tillämpades. Resultatet blev bristfällig mjukvara – ofta
levererad efter deadline och med överskriden
budget. Man kan därför undra om det verkligen
går att lita på de program som kontrollerar kärnkraftverk och flygplan eller som hanterar våra
pengar på banken. Mjukvara har dock bidragit
till att människan kunnat utforska rymden,
utveckla Internet och idag oumbärliga mobiltelefonsystem.
Området Software Engineering har nu blivit
fullt ut erkänt som en ingenjörsdisciplin. När
komplexiteten hos mjukvarusystemen ökar,
kommer Software Engineering att spela en ännu
större roll vid utvecklingen av den teknik och de
metoder som behövs för att leverera pålitlig
mjukvara inom uppsatta tidsramar och inom
budget.
Det gemensamma målet för institutionens
bägge forskargrupper inom Software Engineering är att bistå industrin med processer,
metoder och teknologi för att utveckla mer pålitlig mjukvara till lägre utvecklings- och underhållskostnader. Just nu utvecklar grupperna aktiva
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säkerhetssystem för den nya generationens fordon. Tillsammans med Volvo Cars, Volvo Group
och Autoliv har forskningsprojektet CEDES
startats. Projektet kombinerar flera av forskningsområdena inom Software Engineering.
Forskargruppen Applied Software Engineering utforskar nya processer och teknologier för
kvalitetssäkring av mjukvarusystem, kravspecifikationer för mjukvara samt utvecklar kostnadsberäkningar för mjukvaruframtagning.
Mycket av forskningen är empirisk och har fokus
på fordonsområdet. Gruppen har utvecklat
kvalitetskriterier som använts för att identifiera
de vanligaste bristerna inom mjukvara och vilka
metoder som krävs för att reducera dem. Inom
området systemsäkerhet har man arbetat tillsammans med experter från bilindustrin, där
man genom experiment utvärderat två riskidentifieringsmetoder. Gruppen har även visat
hur man kan använda aspektorienterad programmering för att införa feldetektering och
ökad hanteringskapacitet till både Java- och
C++-program.
Forskargruppen Software Methodologies
and Systems – med rötter i ämnet datavetenskap – vill överföra kunskapen från programmeringsmetodologi och programanalys till byggandet av återanvändbara högpresterande system
med industriell bärkraft. Gruppen samarbetar
med internationella partners när det gäller olika
aspekter av utveckling, underhåll och säker
användning av stora system, inklusive mjukvarubibliotek, i syfte att överföra forskningsresultaten till standardiserad C++-mjukvara.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Catarina Coquand
Forskningsavdelningar:
Datavetenskap
Datorteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

11
14
(varav 1 GU)

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

44

Refereegranskade konferensbidrag

67

Beviljade nya patent

1

Antal helårsstudenter

1092

Antal anställda

144
(varav 12 GU)

Intäkter (mkr)

139
(varav 14 GU)

STIPENDIUM AV MICROSOFT
Daniel Cederman, doktorand på Institutionen
för data- och informationsteknik belönades
med ett forskningsbidrag av Microsofts forskningsavdelning. Daniel forskar inom området
flerkärniga processorer under handledning av
doktor Philippas Tsigas.
Foto: Catharina Jerkstrand
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Den tekniska utvecklingen
inom fordonsindustrin har
snarare använts till att t ex
öka storlekarna på bilarna
eller förbättra accelerationen än att minska
bränsleförbrukningen.

Det går att öka graden
av energiåtervinning vid
indunstning av svartlut
med ändrade processbetingelser.
På Avdelningen för energiteknik studerar man oxyfuel-förbränning,
en ny förbränningsteknik som möjliggör avskiljning och lagring av
CO2 motsvarande en kostnad på ca 20 EUR/ton CO2. Forskningen
baseras på experimentella studier av grundläggande förbränningsegenskaper. Detta sker vid försöksanläggningen på kraftcentralen
på Campus Johannberg, den enda i sitt slag i Europa.

ENERGI OCH MILJÖ

E

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. Nedan presenteras några
resultat som kommit fram
under 2006 inom området energianvändning.
ENERGIBESPARINGAR I
MASSAINDUSTRIN

Indunstning av svartlut är en del av kemikalieåtervinningscykeln och står för en stor del av
massaindustrins energibehov. Tidigare forskning vid institutionen har visat att det teoretiskt
bör vara möjligt att öka graden av energiåtervinning med 50 % genom att ändra processbetingelserna för indunstningen. I ett doktorsarbete har nu förhållanden mer typiska för
dagens massabruk studerats. Arbetet visar att
det också för dessa förhållanden bör vara möjligt att halvera energiförbrukningen.
Ett problem i processutvecklingen är risk för
bildning av s k inkruster (fasta partiklar som t ex
kan växa ihop till tjocka beläggningar på värmeväxlarytor). Forskning vid institutionen har resulterat i en indirekt metod, där man genom mätning av förändring i lokal värmeöverföring kan
studera hur snabbt och var inkrustlager växer till
på värmeväxlarytor.

ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER

Byggnader svarar för cirka 40 % av den totala
energianvändningen och för mer än 50 % av
elanvändningen i Sverige. Klimatisering och ventilation dominerar byggnaders energibehov,
som ökat p g a skärpta krav på inomhusmiljön.
För att hitta tekniska lösningar som kan förbättra inomhusklimatet samtidigt som energianvändningen reduceras bedriver Chalmers
långsiktig forskning i flera kopplade doktorandprojekt med temat ”Behov och behovsstyrning”. Forskningen omfattar behovsanalys,
såväl i tekniska som beteendevetenskapliga
termer, komponentfunktioner, hur nya komponenter kan leda till nya systemlösningar och hur
man med styrning kan optimera systemfunktionen i relation till behovsvariationer på individoch byggnadsnivå. Resultaten visar på stora
skillnader för byggnaders behov av el och
värme (både tillförsel och bortförsel) vid olika
kravnivåer och alternativa tekniska lösningar.
I ett licentiatarbete visas hur en ny typ av
tilluftsdon, med inbyggd ”intelligens”, kan
nyttjas för att effektivt styra luftflöden efter det
faktiska behovet i enskilda rum. Detta ger
möjlighet att maximera utnyttjandet av värmeåtervinning och ”frikyla” med hjälp av uteluft.
Arbetet visar också på stora tidsvariationer i
lokala behov samt att installerade effekter
nästan aldrig utnyttjas fullt ut.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Lennart Vamling
Forskningsavdelningar:
Elteknik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Installationsteknik
Miljösystemanalys
Värmeteknik och maskinlära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

16
5

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

64

Refereegranskade konferensbidrag

30

Antal helårsstudenter

283

Antal anställda

130

Intäkter (mkr)

122

ENERGIEFFEKTIVITET FÖR
TRANSPORTER

För att studera energieffektiviteten för transporter har en modell med tillhörande databas gällande nybilsförsäljningen i Sverige byggts upp.
I ett doktorsarbete visas att av den tekniska
utvecklingen mellan 1985 och 2002 har endast
35 % lett till en faktisk minskning av bränsleförbrukningen. De resterande 65 % har istället använts för att öka storleken på bilarna, förbättra
accelerationen och öka antalet övriga egenskaper såsom säkerhet, luftkonditionering m m.

VVS-PRIS TILL CHALMERSISTER
Patrik Sundbeck och Per Värmsjö,
Installationsteknik, fick VVS-Tekniska
Föreningens Stora pris 2006 för sitt
examensarbete ”Luftföring i operationsrum
– systemuppbyggnad för och utvärdering
av parallellströmning genom visualisering”.
Foto: Signhild Gehlin
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Montering av högsegmenterade kiseldetektorer som
används vid studier av
exotiska atomkärnor.

FUNDAMENTAL FYSIK

I

nstitutionen för fundamental fysik omfattar tre forskargrupper inriktade på såväl
experimentell som teoretisk kärnfysik,
teoretisk elementarpartikelfysik med
inriktning på gaugeteorier och sträng/
M-teori samt matematisk fysik med
inriktning på geometriska eller algebraiska aspekter av sträng/M-teori.
SUBATOMÄR FYSIK

Vid CERN utanför Genève finns acceleratorn
REX-ISOLDE som kan leverera strålar av mycket exotiska, kortlivade atomkärnor med extrema
förhållanden mellan antalet neutroner och protoner. Anläggningen har konstruerats av ett
internationellt konsortium, med betydande
bidrag från Avdelningen för subatomär fysik vid
Fundamental fysik. Under 2006 gjordes ett
experiment med strålar av litium-8, som fick kollidera med deuterium, varvid en eller flera nukleoner kunde transfereras mellan atomkärnorna
och skapa kortlivade nukleära system. Detta
experiment utnyttjade högsegmenterade kiseldetektorer finansierade av Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse och analyseras för närvarande i gruppen. Tidigare liknande mätningar har
gett spännande information om strukturen hos
det obundna systemet litium-10 och tillstånd i
litium-8 som har kunnat jämföras med beräkningar baserade på nya metoder utgående från
enbart två- och tre-nukleonväxelverkan. Dessa
experimentella och teoretiska landvinningar
inger förhoppningar om att korrekt kunna beskriva mesoskopiska atomkärnor enbart utifrån de
nukleoner som utgör byggstenarna.
ELEMENTARPARTIKELFYSIK

Elementarpartikelfysiken står inför en spännande framtid. År 2007 startar partikelacceleratorn
Large Hadron Collider (LHC) vid CERN. Man
förväntar sig att den ska bidra med de pusselbitar som ännu saknas i den s k standardmodellen för partikelfysik.
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Matematisk fysik vid institutionen behandlar
främst s k icke-abelska gaugeteorier och supersträngteorier. De icke-abelska gaugeteorierna
kan ses som en sorts ickelinjär generalisering
av Maxwells teori för elektromagnetismen. De
konstruerades för cirka femtio år sedan, men
möttes länge med skepsis. Så småningom
stod det dock klart att de är fungerande kvantteorier. Numera utgör de en hörnsten i standardmodellens beskrivning av elementarpartikelfysiken. På ett mer teoretiskt plan återstår dock
mycket arbete för att förstå dessa teorier i en
djupare mening. Ett projekt vid institutionen,
bedrivet med finansiellt stöd av ett pris från
Göran Gustafssons stiftelse, syftar till att ge en
radikalt annorlunda och mer geometrisk formulering av teorin, där rumtiden och den ickelinjära
strukturen är intimt förknippade med varandra.
Härvid spelar supersymmetri en avgörande roll.
Supersträngteorierna, som under de senaste tio
åren snarast kommit att betraktas som olika
aspekter av den gåtfulla M-teorin, är ett ambitiöst försök att ge en sammanfattande beskrivning av alla fundamentala naturlagar, inklusive
gravitationskraften. Detta är nödvändigt för att
förstå fysiken i det mycket tidiga universum eller
i närvaro av svarta hål. Stora framsteg har gjorts
på ett teoretiskt plan. Supersträngteorierna har
visat sig bygga på oerhört rika matematiska
strukturer med många anknytningar till bl a ickeabelska gaugeteorier. Dock har det visat sig
svårare än man tidigare trott att anknyta dem till
mer traditionell partikelfysik. Förhoppningsvis
kommer LHC att ge nya impulser även på detta
område.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Björn Jonson
Forskargrupper:
Elementarpartikelfysik
Matematisk fysik
Subatomär fysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

1
3
12
7

Antal helårsstudenter

79

Antal anställda

20

Intäkter (mkr)

20
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Vid KCK arbetar man
med syntes, utvärdering
och karakterisering av
modellkatalysatorer.

KEMI- OCH BIOTEKNIK

V

id Institutionen för kemi- och
bioteknik sker en bred forskning som innefattar grundläggande kemi, bioteknik, tilllämpad kemi och kemiteknik.
Under 2006 fick institutionen
tre stora, långsiktiga forskningsprogram beviljade:
KOMPETENSCENTRUM KATALYS (KCK)

KCK är ett forskningsprogram inom områdena
katalys för emissionsrening och energirelaterad
katalys, som startades 1995. Energimyndigheten beviljade 2006 medel för en ny period
som kan sträcka sig över tio år. Idag är KCK
finansierat av Energimyndigheten och sex medlemsföretag. Från Chalmers deltar i första hand
avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi. Målet är att med katalytisk teknik skapa en bättre miljö. Forskningen
är fokuserad på reduktion av kväveoxider i
syreöverskott, oxidation av kolväten och partiklar samt katalytisk teknik för uthålliga energisystem. Verksamheten är utpräglat tvärvetenskaplig med bl a nanoteknologi, in situ spektroskopi
och modellering som viktiga forskningsverktyg.
Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med
finansiering från EU, Vetenskapsrådet och
andra statliga organ eller från industrin. KCK
omsätter ca 30 mkr per år, vilket möjliggör både
bredd och djup i verksamheten.
KOMPETENSCENTRUM
HÖGTEMPERATURKORROSION (HTC)

Även HTC startades 1995 och fick 2006 förlängning för en ny period som kan omfatta tio
år. Högtemperaturkorrosion är ett stort problem
vid energiproduktion, i motorer och i många
industriprocesser. HTC bedriver forskning i
nära samarbete med 18 medlemsföretag,
bl a kraftproducenter och tillverkare av högtemperaturmaterial, ångpannor, dieselmotorer och

gasturbiner. HTC omsatte 2006 ca 22 mkr och
verksamheten omfattar tio heltidsdoktorander
samt handledare. Ett prioriterat forskningsområde är korrosionsproblem som drabbar ångöverhettare i kraftvärmepannor eldade med
biomassa eller avfall. Arbetet syftar till att lösa
korrosionsproblem så att ångtemperaturen kan
höjas, vilket kan göra produktion av ”grön el” mer
lönsam. Forskare vid HTC har identifierat två viktiga mekanismer för nedbrytning av den skyddande oxiden på rostfria stål, nämligen bildning
av alkalikromat samt förångning av kromsyra.
Båda dessa reaktioner förklarar delvis varför biomassa och avfall ger svår rökgaskorrosion.
SUPRAMOLEKYLÄRA BIOMATERIAL –
STRUKTURDYNAMIK OCH EGENSKAPER

Detta är ett nytt tvärvetenskapligt centrum för
strukturdesign av övermolekylära biomaterial
med unika funktionella egenskaper. VINNOVA
har beviljat medel för tio års forskning förutsatt
att motsvarande medel tillförs från industrin.
I centrumet medverkar företag från många
olika branscher. Programmet styrs av industrins
forskningsbehov och är ett samarbete mellan
Chalmers och SIK med forskare inom ytkemi,
polymerkemi, farmaceutisk teknologi, materialdesign, fysik samt matematisk statistik. Programmet fokuserar på strukturens betydelse för
masstransport, vätskediffusion och molekylär
rörlighet. Förståelsen av dessa fenomen har en
avgörande betydelse för applikationer inom bl a
livsmedel, läkemedel, sårvård, kosmetik, hygienprodukter och förpackningsmaterial. Forskningen bedöms få stor betydelse för framtida
utveckling av biomaterial.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Krister Holmberg
Forskningsområden:
Analytisk kemi
Farmaceutisk teknologi
Fysikalisk kemi
Kemisk apparatteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi
Livsmedelsvetenskap
Molekylär bioteknik
Oorganisk miljökemi
Organisk kemi
Polymerteknologi
Skogsindustriell kemiteknik
Teknisk ytkemi
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

21
23
193

Refereegranskade konferensbidrag

7

Sökta patent

1

Antal helårsstudenter

519

Antal anställda

236

Intäkter (mkr)

229

MEDALJ TILL
CHALMERSPROFESSOR
Prefekten på Institutionen för kemi- och bioteknik, professor Krister Holmberg, har fått Oscar
Carlson-medaljen av Svenska kemistsamfundet.
Medaljen utdelas bara vart femte år till en
svensk kemist som utmärkt sig framför andra.
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När utmattningslivslängd ska
förutsägas tas en matematisk
modell fram, som tar hänsyn
till belastningar, materialegenskaper och produktionsprocesser.

MATEMATISKA VETENSKAPER

I

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

STATISTIK OCH MATERIALUTMATTNING

Många haverier med flygplan, tåg och vägfordon
orsakas av materialutmattning. För att få ett
riktigt beräkningsunderlag mäts belastningarna
under drift och utifrån dessa data renodlas de
belastningsegenskaper som orsakar materialutmattningar. En sådan förenkling beaktar dock
bara en del av alla belastningsfall som konstruktionen kan utsättas för. För t ex person- och
lastbilar finns stora variationer beroende på
förare och i vilka miljöer fordonen framförs. När
utmattningslivslängd ska förutsägas finns flera
osäkerhetsmoment – bl a belastningar, materialegenskaper och produktionsprocesser. När
livslängden beräknas tas hänsyn till alla dessa
faktorer i en matematisk modell. Denna modell
är inte perfekt. Ju mer komplicerad modellen är
desto större är osäkerheten på de ingående
storheterna. Därför gäller det att finna en god
kompromiss. I en aktuell avhandling, som uppmärksammats med medalj i Paris, studeras hur
samspelet mellan belastningarna på en personbils fyra hjul kan förenklas utan att förutsagd livslängd påverkas. I en annan avhandling uppskattas hur livslängderna påverkas av olika förare,
vägtyper och geografiska regioner. Arbetet
stöds av Centrumet för matematisk modellering
(GMMC) och är ett samarbete med FraunhoferChalmers centrum, Industriell kvalitetsutveckling
och ett antal företag.

STUDIER I MATEMATISK FINANS

Inom s k optionsteori finns två grundläggande
modeller. Den första går tillbaka till L. Bacheliers
doktorsavhandling i matematik från år 1900.
Den andra presenterades 1973 av F. Black och
M. Scholes. I Bacheliers avhandling läggs även
de matematiska ekvationerna för Brownsk rörelse fram. Det är intressant att jämföra Bacheliers
och Black-Scholes optionspriser för viktiga
optioner som beror av flera aktiepriser S1, ... , Sn.
I den senaste uppsatsen från institutionen visas
att Alexandrov-Fenchels olikhet medför att de
två grundmodellerna ger stor prisöverensstämmelse för ett derivat som en framtida lösendag
T utbetalar ett belopp lika med maximala värdet
av storheterna Si(T)/Si(0), i = 1, ... , n. Vid MonteCarloberäkning av derivatets pris kan det relativa felet kontrolleras med hjälp av institutionens
hittills mest kända resultat, den isoperimetriska
olikheten för Brownsk rörelse. Finansmarknaden är i stort behov av mycket snabba beräkningar av optionspriset på maximum av flera
värdepapperspriser och andra vanliga derivat,
vilket är en stor utmaning för matematiken. I en
kommande artikel i Mathematical Finance
(2007) visas att konvexitetsegenskaper för
Brownsk rörelse även kan användas inom s k
portföljteori. Bland annat generaliseras här K. J.
Arrows riskaversionssatser till Black-Scholes
modell och kontinuerlig tid.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Bo Johansson
Forskningsavdelningar:
Matematik
Matematisk statistik
Matematik Lindholmen
Licentiatexamina
Doktorsexamina

7
(varav 1 GU)
9
(varav 3 GU)

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

84

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

5
1123

Antal anställda

162
(varav 25 GU)

Intäkter (mkr)

126
(varav 40 GU)

MEDALJ TILL UNG MATEMATIKER
Gwenaëlle Genet, industridoktorand i Matematisk statistik, tilldelades ”Medaille Jacques
Pomey” av det betydelsefulla franska sällskapet
för metallurgi och material, Société Française de
Métallurgie et de Matériaux, SF2M.
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Genom anslag frånVetenskapsrådet har gruppen
för yt- och mikrostrukturteknik kunnat investera i en
ny s k Augernanosond.

Filtrerad digital radiografbild av en tunn titaniumstruktur som svetsats
med laser. Prickarna är
defekter i materialet som
har kunnat detekteras
med denna teknik.

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.

YTEGENSKAPER HOS METALLPULVER

Metallpulver används mer och mer som råvara
vid tillverkning av avancerade komponenter
med komplicerad geometri. Formningen sker
genom pulverpressning och materialet ges
slutliga egenskaper genom efterföljande värmebehandling (sintring) under kontrollerade betingelser. Viktig kunskap är pulvermaterialets
ytegenskaper och hur olika ytreaktioner kan styras för att ge den slutliga produkten optimala
egenskaper. Studier av yttillstånd och ytreaktioner hos metallpulver är ett styrkeområde vid
institutionen. Genom anslag från Vetenskapsrådet har gruppen för yt- och mikrostrukturteknik kunnat investera i en ny s k Augernanosond
för kemisk analys på materialytor med lateralupplösning på nanometernivå. Arbetet med det
nya instrumentet har inletts under året. Utrustningen är en av få i Europa och förväntas bidra
till ny kunskap i ett antal projekt som startats
under året inom skärande bearbetning, högtemperaturkorrosion och högtemperaturmaterialutveckling. Forskningen bedrivs ofta i nära
samverkan med industrin och omfattar projekt
av både tillämpad och mer grundläggande
karaktär.
UTVECKLING AV NANOKOMPOSITER

Institutionen har en stor bredd inom forskningsområdet polymera material och kompositer,
med forskningsprojekt avseende polymera
material förstärkta med kolnanotuber och nanolera. Institutionen samarbetar med Kungliga
Vetenskapsakademin, Göteborgs universitet,
Högskolan i Borås, STINT, svensk industri och

internationella akademiska parter. Forskningsplattformen baseras främst på institutionens
långa erfarenhet av konventionella kol- och
glasfiberkompositer, och är avhängig av de
avancerade experimentella möjligheter som
finns vid institutionens laboratorier (mikroskopi,
spektroskopi, ytanalys, partikelseparering och
dispergering samt tillverkning). Ett av doktorandprojekten visar att det är möjligt att få tydligt förstärkta mekaniska egenskaper hos polymera
material med tillsats av extremt små mängder
nanomaterial. Dessutom kan materialet ges
elektrisk ledningsförmåga och fotosensitivitet.
En annan doktorandstudie fokuserar på utveckling av funktionella fibrer och textilier med hjälp
av kolnanotuber.
HÖGUPPLÖSANDE DIGITAL
RADIOGRAFERINGSTEKNIK

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Lars Nyborg
Forskargrupper:
Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

9
5

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

33

Refereegranskade konferensbidrag

20

Antal helårsstudenter

234

Antal anställda

58

Intäkter (mkr)

55

Vid Chalmers har en oförstörande provningsteknik tagits fram, baserad på en högupplösande
digital detektor för radiografering. Tekniken är
optimerad för objekt som motsvarar 30–60 mm
stål och uppvisar en radiografisk känslighet som
är överlägsen alla konventionella motsvarigheter. I samarbete med Institutionen för signaler
och system ska en bildbehandlingsteknik
utvecklas som möjliggör radiografering av objekt
med varierande godstjocklek och materialegenskaper. I ett pågående doktorandprojekt finansierat av kärnkraftsindustrin utvecklas en ny digital detektor, som kommer att tillåta högre
energinivåer (upp till 250 mm stål), högre känslighet och dessutom minimerar störningar från
bakgrundsstrålningen. Projektet omfattar även
forskning inom området Monte Carlo-simuleringar av röntgen samt 3D-rekonstruktioner av
den provade volymen.
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Närbild på en VCSEL
laserdiod för fiberoptisk
kommunikation.

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.
TRE VÄRLDSREKORD

Med en s k parametrisk fiberförstärkare har en
förstärkning på 70 dB uppmätts på MC2. Det
är den högsta förstärkning som mätts upp i
någon typ av optiska förstärkare med ett förstärkningselement. Denna typ av förstärkare har
stor potential, t ex inom optisk kommunikation
och optisk radarteknik eller för karakterisering
av optiska komponenter.
Enelektrontransistorn är den känsligaste
laddningsdetektorn som finns. Hittills har dessa
rf-SETar (radio-frequency Single-Electron-Transistors) bara kunnat användas vid temperaturer
under 1K. Extremt små SETar med bättre känslighet och högre användningstemperatur har
framställts vid MC2s nanotekniklaboratorium.
Vid 40mK är känsligheten 0,9 µe/√Hz och vid
4,2K är den 1,9 µe/√Hz, vilket är bättre än tidigare resultat.
Forskare vid Avdelningen för mikrovågs- och
terahertzteknologi på MC2 har satt rekord i
uteffekt (200mW) för en ny signalkälla för terahertzfrekvenser – heterostrukturbarriärvaraktorn (HBV), som är en diod bestående av en
kombination av olika halvledarmaterial och som
uppfunnits av Chalmersprofessorn Erik Kollberg. Den nya tekniken ska nu testas i millimetervågskameror för säkerhetstillämpningar
tillsammans med FOI, SAAB och Omnisys
Instruments AB.
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VERTIKALA LASERDIODER
FÖR FIBEROPTISKA ACCESSNÄT

Forskare vid Avdelningen för fotonik på MC2
har, i samarbete med KTH, Zarlink Semiconductor AB och Ericsson AB, utvecklat en ny
laserdiod som klarar de tuffa krav som ställs i
fiberoptiska accessnät. Det är en s k VCSEL
(vertical cavity surface emitting laser), som
emitterar ljus från chipets yta. Dess geometri
gör att den kan tillverkas till låg kostnad.
Våglängden (1,3 µm) är anpassad till den
optiska fiberns egenskaper. Lasern drivs med
låga strömmar och kan moduleras vid datatakter upp till 10 Gbit/s. Den har även god temperaturstabilitet, vilket gör att den kan moduleras vid höga datatakter över ett stort
temperaturområde (25–85°C) utan variationer
i drivström och modulationsspänning och utan
behov av aktiv kylning.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt: Stefan Bengtsson
Forskningsavdelningar:
Fasta tillståndets elektronik
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Mikrovågs- och terahertzteknologi
Nanotekniklaboratoriet
Tillämpad kvantfysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

17
14
103

Refereegranskade konferensbidrag 117
Beviljade nya patent

2

Antal helårsstudenter

131

Antal anställda

156

Intäkter (mkr)

202

MÄTNING AV HJÄRNSIGNALER

En forskargrupp vid Avdelningen för kvantkomponentfysik har i samarbete med Sahlgrenska
akademien lyckats mäta magnetfält från jonströmmar från neuroner i hjärnvävnadsprover
med ett system baserat på en högtemperatursupraledande kvantinterferometer (hög-Tc
SQUID), som kyls med flytande kväve. Provet
hålls vid liv i en biologisk lösning vid rumstemperatur. För att mäta de svaga signalerna utan
att kyla ner provet är SQUIDen monterad i en
vakuumkammare, med endast ett mycket tunt
safirfönster som separation mellan prov och
sensor. De uppmätta signalerna är i storleksordning 10 miljoner gånger svagare än det jordmagnetiska fältet. Målet med projektet är att
bättre förstå källorna till de komplexa signaler
som mäts med MEG-system (magnetoencephalografi), där hundratals SQUIDar registrerar
hjärnaktivitet i tre dimensioner i s k helhuvudsystem för människor.

FILOMENA LOMBARDI
Filomena Lombardi, Avdelningen för
kvankompenentfysik, har erhållit "särskild
forskartjänst" vid Kungl. Vetenskapsakademin under fem år.

EDLUNDSKA PRISET
Professor Per Delsing vid MC2 fick i mars
2006 det Edlundska priset på 100 000 kr
från Kungl. Vetenskapsakademin för sina
betydelsefulla upptäckter inom en-elektrontransportforskningen.
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Att stämpla biljett
utan att hitta lämpliga
säkringspunkter utgör
en risksituation.

PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

F

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

EFFEKTIVA PRODUKTIONSSYSTEM
FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

REELIV är ett multidisciplinärt projekt med målet
att skapa resurs- och miljöeffektiva produktionssystem inom livsmedelsindustrin. I projektet
samarbetar forskningsavdelningarna Produktionssystem och Miljösystemanalys med Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK). Spetskunskap inom området produktionssimulering
sammanförs med forskning kring livscykelanalys för livsmedelskedjor. Projektet integrerar
miljöfaktorer med diskret händelsestyrd simulering för att mäta och värdera ekonomiska och
miljömässiga utfall av olika produktionsscenarier. REELIV ska långsiktigt leda till förbättrad
konkurrenskraft och miljömässig uthållighet hos
livsmedelsföretag. I projektet deltar bl a Arla
Foods, Lantmännen AXA Foodservices, charkuteristen Ingemar Johansson samt Kiviks musteri.
Genom samarbetet kan forskning som utvecklats vid Chalmers och inom verkstadsindustrin
generaliseras för att ge nyskapande och kunskapsutveckling i andra branscher.
SÄKRARE KOLLEKTIVTRAFIKRESANDE

”Fall i fordon” är ett av flera projekt inom området
kollektiva transporter vid Avdelningen för design.
Målet är att klargöra om, och i så fall på vilket
sätt, fordonens fysiska utformning bidrar till ökad
risk för fallolyckor, om riskerna kan minskas och
om konsekvenserna av eventuella fall kan
begränsas. Arbetet omfattar en analys- och en
syntesfas. Analysen innebär bl a en genomgång
av olycksfallsrapporter, en värdering av risker

med hjälp av olika metoder, observationer
ombord på fordon och intervjuer med resenärer kring trygghet och säkerhet. Analysen visar
på komplexa samband mellan olika faktorer och
därmed behov av en helhetssyn. Syntesfasen
ska leda fram till ett antal konkreta förslag på
utformning av interiören i spårvagnar och bussar med hänsyn tagen till helheten. Uppdragsgivare är KOLLA-projektet i Göteborg. KOLLA
(Kollektivtrafik för Alla) är ett samarbetsprojekt
mellan Västtrafik, Göteborgs Stad Färdtjänsten
och Trafikkontoret i Göteborg.
PLATTFORMSBASERAD
PRODUKTUTVECKLING

Plattformsbaserad produktutveckling har under
senare år blivit en nödvändig strategi för företag som i likhet med bilindustrin av konkurrensskäl måste erbjuda sina kunder en rik variantflora
samtidigt som man av kostnadsskäl måste
minimera antalet producerade komponenter
och delsystem. Lösningen är att utveckla en s k
plattform med gemensamma artiklar, dvs komponenter och delsystem som kan kombineras
för att skapa många olika produktvarianter. I en
doktorsavhandling vid Avdelningen för produktutveckling presenterades 2006 en ny modell för
plattformsbaserad produktutveckling. Resultaten baseras på ett forskningssamarbete med
Saab Automobile AB. Med den nya modellen
blir det möjligt att radikalt effektivisera återanvändningen av konstruktionslösningar och
minska antalet artiklar samtidigt som variantfloran kan bibehållas eller ökas.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Rikard Söderberg
Forskningsavdelningar:
Design
Produktionssystem
Produktutveckling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

4
3

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

15

Refereegranskade konferensbidrag

30

Antal helårsstudenter

359

Antal anställda

54

Intäkter (mkr)

58

Rikard Söderberg,
föreståndare för Wingquist Laboratory.
WINGQUIST VINN EXELLENCE CENTRE
Wingquist Laboratory, som är ett strategiskt
centrum för tvärdisciplinär forskning inom
virtuell produkt- och produktionsutveckling på
Chalmers, utvaldes av VINNOVA till ett av
15 VINN Excellence kompetenscentrum i
konkurrens med 167 ansökningar inom alla
vetenskapsområden.
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Mängden is över en
höjd av 12 km:
a: Odin-SMR resultat,
medelvärde för
perioden december
2001– augusti 2004.
b: ECHAM (klimat-modell),
5-årigt medelvärde.

RADIO- OCH RYMDVETENSKAP

N

yfikenheten att lära mer om
rymden och vår egen jord är
drivkraften bakom institutionens forskning. Genom att
studera universums historia
och observera vad som händer på jorden idag söker vi
större förståelse för universums, jordens och
livets uppkomst. För att nå målen utvecklas
mycket känsliga mätinstrument och metoder.
Till institutionen hör även den nationella anläggningen för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium.

ISMOLN OCH KLIMATMODELLER

Ismoln har en viktig roll i jordens strålningsbalans genom att reflektera solljus (vilket har en
kylande effekt på temperaturen vid marken) och
att absorbera långvågig strålning från jorden
(vilket har en motsatt uppvärmande effekt).
Begränsade kunskaper om molnprocesser är en
av de största osäkerheterna vid förutsägelsen
av vårt framtida klimat, där ismoln på hög höjd
är speciellt viktiga. Idag råder det stor osäkerhet om den mest grundläggande ismolnparametern – ismassan. Odin-satellitens ”Sub-Millimetre Radiometer” (SMR) är ett av få instrument
som har möjlighet att utföra globala mätningar
på ismassan i höghöjdsmoln. Odin-SMR mätningar av ismassa i moln har jämförts med motsvarande värden i klimatmodeller. Mätningar från
Odin-SMR indikerar att det finns mer is i höghöjdsmoln över centrala Afrika och Sydamerika
än vad som antas i klimatmodeller. Än så länge
har jämförelsen bara gjorts med en klimatmodell.
Denna modell har lägre värden vid de flesta geografiska positionerna.
MÄTNING AV MILJÖFÖRORENINGAR
I TEXAS

De gigantiska petroleumindustrierna i Texas
läcker gas (kolväten), vilket orsakar bildning av

58

höga halter av fotokemisk smog. Omfattningen av gasläckagen är mycket osäker, p g a
att man i tidigare studier erhållit stora skillnader
mellan flygmätningar och vad industrierna rapporterar. Texas miljömyndigheter har därför
tagit hjälp av Optiska fjärranalysgruppen, som
använder en unik optisk fjärranalysmetod (s k
SOF) för att direkt lokalisera och kvantifiera
utsläppen. I metoden mäts spektra av solen och
ur dessa mätningar uppskattas hur mycket gas
som finns längs solljusets väg. Mätningarna görs
från en bil som kör runt anläggningen. Under
2006 genomfördes mätningar som en del i en
större kampanj, där amerikanska forskare försöker förstå hur man ska kunna minska den fotokemiska smog som ofta förekommer i Texas.
JORDENS ROTATIONSAXEL RÖR SIG

Variationer i positionen av jordens rotationsaxel
relativt jordskorpan beror av gravitationens vridmoment som orsakas av månen, solen och planeterna samt massförflyttningar i jordens inre, i
oceanerna och i atmosfären. Skärningspunkten
mellan jordens rotationsaxel och jordskorpan
kan nu mätas med geodetisk VLBI (Very Long
Baseline Interferometry) med en osäkerhet av
endast 3 mm (vilket motsvarar en vinkel på 0,1
millibågsekunder). Under 2006 utfördes totalt
36 sådana mätningar med 20 m-teleskopet vid
Onsala rymdobservatorium tillsammans med
internationella partnerteleskop. Mätresultaten
ger information om geodynamiska processer,
t ex resonanseffekter i jordens inre och utbyte
av rörelsemängdsmoment mellan atmosfären,
oceanerna och den fasta jorden. VLBI-resultaten har en hög tidsupplösning och visar på en
tydlig inverkan av globala tidvatteneffekter på
jordrotationen.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Gunnar Elgered
Forskargrupper:
Avancerad mottagarutveckling
Global miljömätteknik
Icke-linjär elektrodynamik
Optisk fjärranalys
Radarfjärranalys
Radioastronomi och astrofysik
Rymdgeodesi och geodynamik
Transportteori
Licentiatexamina
Doktorsexamina
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Refereegranskade konferensbidrag
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1
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1
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ODIN OBSERVERAR ORION
Odin-satelliten har observerat
olika slags vattenmolekyler i
stjärnbildningsområdet Orion KL,
som en del av en spektrumgenomsökning i frekvensband
runt 500 GHz. Observationer av
vattenmolekyler används för att
hitta chocker och varma stjärnbildningsområden. Några av
spektrallinjerna har aldrig tidigare observerats. Resultaten visar
Odins fördelar gentemot observationer från jorden och med den
tidigare SWAS-satelliten.

En mottagare till APEX
med flera frekvensband i
intervallet 210–1300 GHz
har byggts av Gruppen för
avancerad mottagarutveckling (GARD). På bilden är
delar till det lägsta frekvensbandet monterade.

NASA/JPL-Caltech/T.Megeath
(University of Toledo)

ONSALA RYMDOBSERVATORIUM
Onsala rymdobservatorium är den svenska
nationella anläggningen för radioastronomi.
Rymdobservatoriet driver två teleskop i Onsala
och är en av tre partner i APEX (Atacama Pathfinder Experiment), ett nytt submillimeter-teleskop i Chile. Tillsammans med Institutionen för
radio- och rymdvetenskap är observatoriet också
ansvarigt för de vetenskapliga undersökningarna med Odin-satelliten.
VATTENÅNGERADIOMETER FÖR ALMA

Radiovågor påverkas av vattenånga i jordens
atmosfär. Det förvränger astronomiska bilder
gjorda med data från s k radiointerferometrar.
För att kompensera för detta måste den varierande mängden vattenånga längs siktlinjen från
varje radioteleskop i interferometern mätas.
För detta ändamål har en vattenångeradiometer
utvecklats av Onsala rymdobservatorium för att
användas vid ALMA (Atacama Large Millimetre
Array), en stor internationell radiointerferometer
med 50 radioteleskop som ska byggas i
Atacamaöknen i chilenska Anderna. Onsalas
konstruktion med en Dicke-switch har utvalts i
konkurrens med andra konstruktioner och har
framgångsrikt testats vid Submillimetre Array
på Hawaii. Femtio radiometrar ska byggas för
ALMA-observatoriet.
OBSERVATIONER MED APEX

Den första observationssäsongen med APEXteleskopet har genomförts framgångsrikt. Det
har uppmärksammats av den vetenskapliga tidskriften Astronomy & Astrophysics, som publicerat en speciell utgåva om APEX med totalt
26 artiklar om instrumenteringen och de första
vetenskapliga resultaten. Hela 17 av de 20 astronomiska artiklarna baserades på data från
APEX-2a, en mottagare för 275–370 GHz
byggd av mottagargruppen (GARD) vid Onsala
rymdobservatorium. De flesta observationsprojekten gällde studier av stjärnbildning.

Frekvenserna som APEX använder är idealiska
för att studera de kemiska och fysikaliska förhållandena djupt inuti stjärnbildningsområden,
vilka ofta är skymda av kosmiskt grus som inte
kan penetreras av ljus. Av speciellt intresse är
de unga stjärnornas påverkan på sin omgivning,
t ex genom joniserande strålning och utflöden
av gas. Andra objekt som studerats är Vintergatans centrum, stjärnor i sena utvecklingsfaser
då de gör sig av med stora mängder materia
samt stjärnbildningsområden i andra galaxer.

FAKTA
Föreståndare:
Hans Olofsson
Övriga faktauppgifter:
se Institutionen för Radio- och
rymdvetenskap

DEN KOSMISKA
BAKGRUNDSSTRÅLNINGEN

Enligt den nuvarande standardmodellen för
universum började kemiska reaktioner några
hundra tusen år efter Big Bang. Då hade materia och strålning svalnat till en temperatur av
ungefär 4 000 K och nått ett tillstånd i vilket väte
var till ungefär hälften i form av fria protoner och
hälften neutrala atomer. Vid den tiden förenade
sig en del av elektronerna med väteatomer och
bildade den negativa jonen H–. En ny beräkning
har gjorts av hur halterna av alla viktiga former
av väte och helium utvecklades i standardmodellen för det unga universum. Resultaten visar
att H– orsakar en spektroskopisk avvikelse i den
kosmiska bakgrundsstrålningen, som annars
är en nästan perfekt svartkroppsstrålning.
Avvikelsen förutsägs vara som störst vid en våglängd på ca 1,1 mm. Det bör vara möjligt att
detektera denna effekt, vilket skulle utgöra ett
viktigt test av kosmologisk teori.
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2.

Ett mikrovågsbaserat hjärnmonitoreringssystem som detekterar
förändringar i hjärnan (vänster) och utbredningen av strålningen
i hjärnan från en mobiltelefon (höger) är båda beroende av de
dielektriska egenskaperna i hjärnan.

Elva-antenn för frekvensbandet 150–1500 MHz
framtagen på Chalmers 2005
för MIT Lincoln lab och som
nu används i radioteleskopet
i Green Bank.

SIGNALER OCH SYSTEM

U

ndervisningen och forskningen vid Signaler och system täcker viktiga delar av
informationsteknologin, bl a
tillämpningar inom bilelektronik, biomedicinteknik, sensorsystem, telematik, automation och trådlös kommunikation.
MIKROVÅGSBASERAD
HJÄRNMONITORERING

Forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik
forskar kring mikrovågsbaserade metoder för
medicinsk diagnos och behandling i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Gruppen tillhör Avdelningen för medicinsk teknik vid Institutionen för signaler och system.
Forskning kring mobiltelefonstrålning och medicinska applikationer av elektromagnetiska fält
samt uppskattningar av absorption i den mänskliga hjärnan, s k dosimetri, är central i gruppens
verksamhet. Bild 2 till vänster ovan visar en
datorsimulering av strålningen från en mobiltelefon och dess väg genom hjärnan. I bilden visas
hur en del av strålningen reflekteras, en del
absorberas och en del transmitteras genom
huvudet. Hur elektromagnetisk strålning breder
ut sig i detalj beror på det medium som den
färdas i – i detta fall hjärnan. En ny intressant
medicinsk tillämpning som kan använda sig av
detta är hjärnövervakning av traumapatienter. Ett
sådant hjärnmonitoreringssystem utvecklas nu
i nära samarbete med forskare vid medicinska
fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild 1 till vänster
ovan visar en datorsimulering av fältutbredningen i systemet, som har ett antal antenner runt en
patients huvud. En antenn i taget sänder vid ett
stort antal frekvenser, samtidigt som de andra
lyssnar. Detta ger en stor mängd data som kan
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användas för att övervaka patienter och detektera plötsliga förändringar, t ex blödning och
svullnad inuti hjärnan.
ULTRABREDBANDIGA ANTENNER

Ett viktigt forskningsområde vid institutionen är
ultrabredbandiga (UWB) antenner för olika tilllämpningar. De senaste två åren har en ny
antennmatare med en dekads bandbredd tagits
fram i ett projekt för California Institute of Technology (Caltech) i förbindelse med utveckling av
teknologi för ett gigantiskt framtida radioteleskop
med en total strålande yta på en kvadratkilometer. Projektet heter SKA (Square Kilometer Array).
Den nya antennmataren heter Elva-antennen pga
att den består av två parallella dipoler (s k elvakonfiguration) som har gjorts log-periodiska för
att täcka ett stort frekvensområde. Elva-antennen representerar ett genombrott i ultrabredbandig antennteknologi. Det finns även andra
vetenskapliga tillämpningar av antennen, t ex i
vanliga radioteleskop. Därför har en elva-matare
utvecklats inom frekvensområdet 150–1500
MHz för 43 m-radioteleskopet i Green Bank, en
500–3000 MHz-matare för det ryska RATANteleskopet och en 150–800 MHz modell för det
indiska GMRT (Giant Meter Radio Telescope).
Huvudfokus ligger på att utveckla elva-antenner
i frekvensområdet 1–15 GHz för möjlig användning inom SKA och det s k VLBI2010-projektet
för fjärranalys. I detta frekvensområde finns även
industriella tillämpningar, som studeras i nära
samarbete med Institutionen för mikroteknologi
och nanovetenskap.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Arne Svensson
Forskargrupper:
Antenner
Automation
Bioeffekter
Biomedicinsk elektromagnetik
Digitala bildsystem och bildanalys
Informationsteori
Kommunikationssystem
Medicinska signaler och system
Mekatronik
Reglerteknik
Signalbehandling
Licentiatexamina
Doktorsexamina

13
9

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

34

Refereegranskade konferensbidrag

80

Sökta patent
Antal helårsstudenter

1
683

Antal anställda

77

Intäkter (mkr)

80

CHALMERS
JUBILEUMSPROFESSOR 2006
Professor Shoogu Ueno gästade institutionen och avdelningen för medicinsk teknik
som Chalmers jubileumsprofessor 2006.
Shoogo Ueno, som är Professor Emeritus
vid University of Tokyo och Professor vid
Department of Applied Quantum Physics,
Graduate School of Engineering vid Kyushu
University, vistades på institutionen under
perioden maj – september 2006.
Vid Chalmers 150-års jubilerande 1979
anslog regeringen en summa pengar för
speciella jubileumsprofessorer som utses
av rektor.
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Hans Hederström vid intrimning
av Chalmers nya ”full mission bridge
simulator”.

250 inbjudna gäster bevittnade när Chalmers rektor
Karin Markides som gudmor
traditionsenligt krossade
en flaska mot Lighthouseskutans förstäv.

SJÖFART OCH MARIN TEKNIK

S

jöfart och marin tekniks
arbetsområde täcker in problemställningar inom såväl
utformning och design som
miljö, säkerhet och drift av fartyg. Forskning och utbildning
omfattar stora delar av sjöfartens breda behov. Under 2006 har institutionen
haft tre doktorsdisputationer.
LIGHTHOUSE

Kompetenscentrum Lighthouse startade formellt den 1 januari 2006 och har visat upp sig
bl a i samband med Transport- och logistikmässan i maj, i Almedalen i Visby i juli och vid den
officiella invigningen i början av december.
Fundraisingaktiviteterna har resulterat i stöd från
Västra Götalandsregionen och Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus, förutom den externa
grundfinansieringen från Sveriges Redareförening. Vid invigningen fick Lighthouse dessutom
ett löfte av VINNOVA och Sjöfartsverket om
80 mkr i forskningsbidrag under tio år med
start 2008.
NYA LOKALER PÅ LINDHOLMEN

Under året tog institutionen Saga-huset på
Lindholmen i besittning och dess tre verksamhetsgrenar flyttade in i tre omgångar. Från september finns hela personalen på plats tillsammans med alla utbildningsinriktningarna.
Civilingenjörsutbildningen för ”skeppsbyggare”
finns således från hösten 2006 representerad
på Lindholmen genom det internationella
masterprogrammet NAMAS.
Chalmerssimulatorn – en ”full mission bridge
simulator” av världsklass – byggdes upp och
installerades i Saga-huset under hösten. Simulatorn var ett naturligt dragplåster vid invigningen av Lighthouse i december. Då demonstrerades centrumets ämnesbredd vid ett seminarium
där internationella forskare presenterade fyra
forskningsområden med anknytning till aktuella
sjöfartsproblem.

GRUNDUTBILDNINGEN

Grundutbildningen inom sjöfartsområdet är
framgångsrik. Till de tre basprogrammen Sjökapten, Sjöingenjör samt Sjöfart och logistik
rekryteras årligen ca 150 studenter. Behovet
inom framför allt sjöingenjörsområdet är dock
ännu större och en utvidgning av det programmet diskuteras med sjöfartens intresseorganisationer.
Institutionen har också tagit fram programmet
Nordisk Master – en högre utbildning (internationell masterutbildning) för sjöbefäl som
Chalmers kommer att driva i samarbete med fyra
högskolor i Norge, Finland, Åland och Sverige.
Målsättningen är att skapa en kunskapsbas
för landbaserad managementutövning inom
logistik/ekonomi- och teknikområdena. Under
2007 planeras för totalt 45 studenter från de
olika nordiska länderna.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Olle Rutgersson
Forskningsavdelningar:
Fartygs drift och säkerhet
Fartygs utformning och konstruktion
Hydromekanik
Marin miljöteknik
Sjöfartens ekonomi och transportteknik
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

3
9
11
524

Antal anställda

56

Intäkter (mkr)
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NY FORSKARGRUPP

Under året har en forskargrupp etablerats inom
”human factors” med inriktning dels på forskning
kring maskinrummets ergonomi och säkerhet
och dels på problemställningar kring människateknik-organisation på fartygsbryggan. Detta
arbete kommer att samordnas med metodutveckling för träningsverksamheten i den nya
Chalmerssimulatorn.
SAMVERKAN MED ROLLS-ROYCE

Sedan 2002 arbetar Avdelningen för hydromekanik även som ett kompetenscentrum inom
Rolls-Roycekoncernen, som finansierar såväl
doktorsprojekt som seniorforskning. Det huvudsakliga forskningsområdet är strömning kring
fartyg med propeller och roder med syfte att
utveckla metoder som minskar bränsleförbrukning, vibrationer och buller. Under 2006 har
Rolls-Royce beslutat fördubbla sin satsning
inom centrumet.

KRAFTSAMLING KRING
SJÖFART PRISAS
En enig stiftelsestyrelse tilldelade professor
Olle Rutgersson Stiftelsens pris 2006 för
föredömliga insatser som främjat kvalitet och
förnyelse vid Chalmers. Han får priset för att
på kort tid ha skapat en kraftsamling kring
sjöfart och marin teknik. Priset utgörs av en
personlig ersättning om 20 000 kronor samt
ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.
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Bilindustrins svårigheter med att få miljöproduktinnovationer
att bli lönsamma har
studerats i ett projekt.

En verksamhetsstudie av patientflödet vid hudkliniken på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
resulterade i att remisskön mer
eller mindre eliminerades.

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.
BLI MER KONKURRENSKRAFTIG
– BLI GRÖN

Miljökonsekvenser av processer och produkter
upptäcks oftast i efterhand. För bilar handlar det
om flera decennier senare, när industrin har specialiserats och effektiviserats och kundpreferenser etablerats. Dyrare men miljövänligare bilar
med svaga motorer för udda bränslen har svårt
att konkurrera utan myndighetsstöd. Ändå är det
i miljövänligare produkter som den absolut
största affärspotentialen finns. I ett projekt har
industridoktoranden Mats Williander, Volvo
Personvagnar, med forskare från Avdelningen
för projektledning och forskarskolan Fenix
studerat bilindustrins miljöproduktinnovationer
och svårigheter/möjligheter att få dessa lyckosamma. Projektet har bedrivits som ett forskningssamarbete med ett flertal studier och
interventionsprojekt som har belyst den betydande affärsmöjligheten för företag som snabbt
lär sig vara innovativa på ett alternativt sätt.
Avhandlingen Green Innovation Inertia pekar på
behovet av alternativa synsätt och kompetenser,
vilket i sin tur talar för innovation med hjälp av
kompetensnätverk över organisationsgränserna.
Vad som ytterst krävs, men som samtidigt tycks
utgöra ett betydande hinder, är företagsledningars vilja och förmåga att få igång den typ av radikal förändring som grönt innovationstänkande
innebär.
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KORTARE REMISSKÖ
MED SAMMA RESURSER

Problemet med långa köer i sjukvården har traditionellt åtgärdats genom att öka resurserna.
Med dagens budgetkrav går inte det längre.
Verksamhetsutveckling inspirerad av tillverkningsindustrin är en lösning som nu testats i en
sex månaders verksamhetsstudie vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
I studien analyserades patientflödet för att reducera remisskön, frigöra kapacitet för patientvård
och utnyttja existerande resurser bättre. Resultatet är att hudklinikens remisskö mer eller
mindre eliminerats genom ökning av planerad
produktion och att antalet återbesök minskat i
förhållande till nybesöken. Patientproduktionen
ökade på de mottagningar som tog emot flest
remisser. Patienter i remisskön tillfrågades om
de ville stå kvar, vilket ledde till reducering av
kön. Vidare effektiviserades verksamhetsstyrningen genom bättre synkronisering av personal,
lokaler och aktiviteter. Kliniken prioriterade
patientproduktion framför personalintressen.
Färre personer skötte remisshanteringen, vilket
resulterade i en jämnare bedömning och prioritering av remisserna. Detta ökade tillgängligheten för de patienter som behöver specialistvård. Ledningen har nu bättre uppföljning av
patientproduktion och remissinflöde genom mer
frekventa lägesrapporter. Bakom resultaten
ligger analyser baserade på teorier och modeller som täcker tre huvudsakliga områden: kapacitetsplanering, variationsreducering av störande
faktorer i mottagningarna och skapandet av en
”fokuserad” klinik som koncentrerar sig på
värdeskapande aktiviteter.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Anna Dubois
Forskningsavdelningar:
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Management and Economics of Innovation
Operations Management
Projektledning
Service management
Teknik och samhälle
Center for Intellectual Property Studies (CIP)
Licentiatexamina
Doktorsexamina

5
12

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

53

Refereegranskade konferensbidrag

45

Antal helårsstudenter

896

Antal anställda

102

Intäkter (mkr)

103
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Kristall av polymeren
polyetylen. Denna
molekyl binds ihop med
van der Waals-krafter.

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.

KVANTTEORI FÖR MJUKA MATERIAL

Mjuka material finns överallt och har många olika
och ibland livsviktiga funktioner, som ofta definieras av den s k van der Waals (vdW) kraften.
Kunskap om mjuka material och insikt i deras
beteende kräver beräkningar och datorsimuleringar på atomär nivå av växelverkan mellan
materialets makromolekyler. Forskare vid Teknisk
fysik har i samarbete med MC2 och Chalmers
hedersdoktor professor D. C. Langreth från
Rutgers University arbetat med att få med
vdW i s k täthetsfunktional-beräkningar. Detta
program har resulterat i ett antal välciterade
artiklar och i mer än ett halvdussin doktorer och
doktorsavhandlingar, flertalet vid Chalmers. En
fysikaliskt välgrundad och systematisk utveckling
av en vdW-täthetsfunktional ger idag en effektiv och parameterfri metod till kvantteoretiska
beräkningar på mjuka material, från grafit och
makromolekylär fysisorption till rep och kristaller
av nanorör och polymerer. Beräkningar med
vdW-täthetsfunktionalen stämmer väl överens
med resultat från andra noggranna metoder för
små system. Utvecklingsarbetet tillåter att man
använder samma noggranna verktyg för en allmän beskrivning av både de starka bindningarna inom varje makromolekyl och vanliga substrat
(ytor av hårda material) och av de vdW-bindningar som knyter ihop molekylerna eller förankrar dem på ytor. Efter en rad nyckeltester är det
motiverat att tillämpa verktyget på många och
viktiga fysikaliska problem, t ex allmänna polymera material, lim och ytbeläggningar samt på
betydelsen av vdW-växelverkan i den primära
strukturen av DNA.

STUDIER AV EGENSKAPER
HOS NANOSTRUKTURER

Gruppen för kondenserade materiens teori
studerar elektriska, optiska, magnetiska och
mekaniska egenskaper hos nanostrukturer.
Gruppens huvudsakliga intresse är strukturer
där mekaniska och elektriska frihetsgrader är
starkt kopplade. Utnyttjandet av mekaniska frihetsgrader på nanometerskala utgör den
bakomliggande principen för nanoelektromekaniska system (NEMS). Det finns ett flertal tilllämpningar för dessa system, t ex inom elektronik och olika sensorsystem. Den mekaniska
rörelsen kan användas för att förbättra prestanda hos elektroniska komponenter, bl a har
gruppen nyligen visat att nanoelektromekaniska
switchar kan ha 3–4 gånger bättre switch-egenskaper än sina stationära elektroniska motsvarigheter. Miniatyriseringen av mekaniska
strukturer ger också upphov till nya fundamentala problemställningar, där de kvantmekaniska
aspekterna hos den mekaniska rörelsen blir
viktiga. I dessa kvantelektromekaniska system
(QEMS) uppträder nya fysikaliska fenomen. Ett
sådant är den mekaniskt framkallade AharonovBohm effekten, som uppstår då elektrontransporten genom ett kolnanorör påverkas av ett
magnetfält. Denna kvantmekanik har redan
öppnat ett nytt forskningsområde som erbjuder
stora möjligheter t ex inom kvantdatorer och för
utvecklingen av hyperkänsliga detektorer.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Per Jacobsson
Forskningsavdelningar:
Bionanofotonik
Fasta tillståndets fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Kondenserade materiens elektronstruktur
Material och ytteori
Mikroskopi och mikroanalys
Nukleär teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Sökta patent

7
21
144
14
1

Antal helårsstudenter

324

Antal anställda

149

Intäkter (mkr)

145

PRIS FÖR KÄRNENERGIFORSKNING
Universitetslektor Christophe
Demazière tilldelades ett stipendium på
50 000 kr ur Gunnar Engströms ABBstiftelse för sin framgångsrika forskning
om reaktordiagnostik och säkerhetsanalys av kärnkraftsreaktorer.

ÄROFULL UTMÄRKELSE
Imre Pázsit, professor i nukleär teknik,
har blivit invald som Fellow i American
Nuclear Society (ANS), som är den
största organisation inom kärnteknik.
Utmärkelsen är mycket ärofull och Imre
Pázsit är den enda svenska medborgaren som är Fellow i ANS.
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LES-beräkning för
en turbulent koaxial jet.
(Entropinivåer i ett
longitudinellt snitt.)

Geometrin hos den nya skuldran är
framtagen med hjälp av en matematisk
skalmodell av en medelstor sittande
man, med koordinater för leder och
benpositioner.

Termisk bild av ett järnvägshjul, som bromsas
med block av gjutjärn.

TILLÄMPAD MEKANIK

I

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

BROMSNING AV JÄRNVÄGSFORDON

Blockbromsning är vanligt på Europas cirka
650 000 godsvagnar. Störande rulljud från tåg
med traditionella bromsblock av gjutjärn har på
senare tid blivit en miljöfråga. Ojämnheter på
hjulens löpbana orsakar vibrationer och buller
när tågen rullar. Nya material som ger mindre
ojämnheter än gjutjärn introduceras efterhand.
Byte av blockmaterial innebär dock en förändring av värmefördelningen mellan hjul och
block, vilket kan medföra överhettning av hjul
och därmed skador. Vid kompetenscentrumet
CHARMEC har en termisk modell av blockbromsning utvecklats. Den har kalibrerats med
data från provrigg och fältförsök. Modellen kan
användas för att effektivt konstruera system för
blockbromsning på både gods- och persontåg.
Den kan hantera stoppbromsning, driftbromsning vid konstant effekt och även mellanperioder
med kylning. Modellen kan förutsäga inverkan
på hjul- och blocktemperatur av blockmaterial,
bromseffekt, bromshastighet och rälkylning.
NY SKULDRA FÖR KROCKDOCKOR

Det finns indikationer på att skuldergeometrin,
rörelsen och styvheten kan vara en svaghet när
dagens frontalkrockdockor används i sneda kollisioner, där dockorna verkar glida ur trepunktsbältet lättare än vad människan gör. Chalmers
har därför i samarbete med Volvo Car Corporation och Autoliv Research utvecklat en ny
mekanisk skuldra till krockdockan THOR.
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Den nya skuldran är konstruerad så att den efterliknar benstrukturen och rörelseomfånget hos
människan för att få förbättrad bältesinteraktion
under en kollision. Den nya skuldran kommer att
öka precisionen för att bedöma skademekanismer vid frontalkollisioner och framför allt vid
sneda och s k offset kollisioner, vilket kan leda
till säkrare bilar, färre skadade i trafiken och lägre
kostnader för samhället.
JETBULLER

Bullerrestriktioner för civilflyg skärps från år till
år, vilket leder till stor efterfrågan på tystare flygplan. Utvecklingen av teknologier för bullerreducering hämmas av bristen på noggranna och
pålitliga beräkningsmetoder. För att möta detta
behov har europeiska flygmotortillverkare och
utvalda universitet inlett ett samarbete inom EUs
6:e ramprogram i ett projekt med titeln Coaxial
Jet Engine Noise (CoJeN), vars huvudmål är att
generera noggranna flödes- och bullerdata för
representativa nedskalade (1:10) koaxiala munstycken och att validera tillgängliga beräkningsverktyg baserat på dessa data. Testrigg och
mätningar utförs vid Qinetiq i Farnborough, UK.
Chalmers bidrag utgörs av Large Eddy Simulation (LES) för den kompressibla turbulenta
strömningen, inklusive akustikberäkningar, på
mycket stora beräkningsnät (ca 20 miljoner
celler). Resultaten hittills är av internationell
toppklass och har redan gett en validering av
beräkningsverktygen samt en bekräftelse på
kompetensen inom området vid Avdelningen
för strömningslära.

FAKTA OM INSTITUTIONEN
Prefekt:
Per Lövsund
Forskningsavdelningar:
Beräkningsteknik
Dynamik
Förbränning och flerfasströmning
Fordonssäkerhet
Material- och beräkningsmekanik
Strömningslära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

22
21

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

64

Refereegranskade konferensbidrag

64

Antal helårsstudenter

614

Antal anställda

166

Intäkter (mkr)

165

CTH-Års06 Institutioner_020714

07-03-06

13.18

Sida 65

Yuliya Kalmykova, doktorand vid
Institutionen för bygg- och miljöteknik
studerar torv som filter.

Professor John Holmberg
föreläser för de nya
studenterna om hållbar
utveckling och klimatförändringar.

GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM

G

enom Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum
(GMV) samarbetar Chalmers och Göteborgs universitet i frågor om miljö och
hållbar utveckling. Ett nätverk med doktorander och
forskare inom området utgör den vetenskapliga basen för GMV, som har i uppdrag att
främja en hållbar utveckling inom högskolans
tre ansvarsområden; forskning, utbildning och
samverkan.
ALLA STUDENTER FÅR EN DOS HÅLLBAR
UTVECKLING VID TERMINSSTART

För fjärde året i rad välkomnades alla nya
studenter, både förstaårs- och masterstudenter,
med en introduktionsföreläsning på temat hållbar utveckling. Tanken är att studenterna redan
vid starten av sina studier ska få veta vad
Chalmers står för och att högskolan aktivt jobbar för att bidra till ett hållbart samhälle. Föreläsningen gavs vid två tillfällen och de inbjudna
studenterna fyllde kårhuset för att lyssna på
forskarna Christian Azar, John Holmberg och
Magdalena Svanström. De tog upp frågor om
klimatförändringen, om hur de resurser som
finns idag kan tas tillvara och om vilken roll
som företag, högskolor och ingenjörer spelar.
Studenterna fick också veta mer om forskning
och utveckling av ny och mer miljövänlig teknik.
Förutom att få mer kunskap om vägar till en hållbar utveckling gavs även några välkomnande
ord från Chalmers vicerektorer. Utöver introduktionsföreläsningen kommer studenterna
på Chalmers att ha läst minst en fem veckor
lång kurs i hållbar utveckling innan de lämnar
högskolan.

FÖRORENAD MARK BLIR
REN MED TORV

På många håll, både i Sverige och utomlands,
är marken så förorenad att farliga ämnen riskerar
att hamna i grundvattnet. Bland de vanligaste
orsakerna är att tungmetaller läcker från gamla
soptippar och andra deponier. Dagens metoder
för att ta hand om marken är ofta både kostnadskrävande och inte särskilt miljövänliga. Genom
att använda torv som filter och rena marken på
plats, istället för att forsla bort jorden till en
reningsanläggning, har doktoranden Yuliya
Kalmykova funnit en ny metod som är skonsammare för både ekonomi och miljö. Redan i sitt
examensarbete upptäckte hon att torv har god
förmåga att samla upp föroreningarna och
fungera som ett naturligt filter. För att ytterligare
förbättra torvens kapacitet används olika förbehandlingsmetoder. Därefter läggs den ut i dräneringsområdet och tungmetaller samlas upp i
torvfiltret medan vattnet rinner igenom. Efter
hand och beroende på problemets omfattning
kan filtret bytas eller tas bort. Yuliya tog sin licentiatexamen i miljövetenskap under 2006 och
arbetar nu vidare med att försöka ta fram filter
som kan fungera både för tungmetaller och
organiska föroreningar. År 2006 fick hon
Renovas miljöstipendium för unga forskare.

FAKTA OM GMV
Föreståndare:
Oliver Lindqvist
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

2

Refereegranskade konferensbidrag

1

Anslutna till GMVs forskarnätverk
vid Chalmers
– lärare och forskare
– doktorander

114
62

Inom GMV vid Göteborgs universitet
– lärare och forskare
166
– doktorander
69
Antal anställda
Intäkter (mkr)

17
(varav 8 GU)
27
(varav 13 GU)
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Papprets roll i ett alltmer digitaliserat
informationsflöde undersöktes i ett
forskningsprojekt på IT-universitetet.

Lärarna Petra Palmgren, Chalmers Innovation,
Jesper Vasell, SICS och Urban Nuldén,
vicedekan och ansvarig för grundutbildningen
på IT-universitetet, ser stora möjligheter med
den nya kursen i innovatörsskap.

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. IT-universitetet 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 är i grunden system- och processinriktad.
ETNOGRAFISK METOD FÖR
STUDIE AV PAPPERSANVÄNDNING

När kontorsvaruföretaget Ricoh ville förstå vad
människor gör med alla sina pappersutskrifter,
för att kunna utveckla ny teknik för framtidens
kontor, kontaktade de forskaren och läraren
Alexandra Weilenmann vid IT-universitetet.
Företaget kände till hennes tidigare forskning
om mobiltelefonanvändning och tyckte att de
etnografiska metoder hon använt också kunde
tillämpas i den studie de efterlyste. Metoden är
att gå ut i en verksamhet och studera hur människor gör när de arbetar och att videofilma dem
för att kunna göra mer detaljerade analyser.
Fältstudier har genomförts på en nyhetsredaktion i Göteborg, hos Västtrafik samt av studenters projektarbete. En intressant iakttagelse är
papprens symboliska betydelse. Så har t ex journalisterna i direktsändning papper i händerna,
trots att de hade en prompter framför sig. Överlämnande av papper kan också vara ett sätt att
delegera uppgifter, då ett dokument lämnas
vidare till en annan person. Utgångspunkten för
forskningsprojektet var alltså inte att få människor att använda mindre papper, utan snarare
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att förstå de sätt på vilka papper används i
arbetet. Det kan i sin tur förklara varför papper
används i så hög utsträckning trots att teknik
finns som skulle kunna ersätta det. Utifrån en
sådan förståelse kan man sedan gå vidare och
bygga teknik som stöder människors arbete.
Ricoh var bland annat intresserade av att hitta
kopplingar mellan papper och digital information
för att kunna utveckla ny teknik och nya verktyg.
NY KURS I INNOVATÖRSSKAP

IT-universitetets nyaste utbildning är resultatet av
en allt större efterfrågan från regionens näringsliv. Man kan nu läsa fem poäng Innovatörsskap
på Lindholmen. Kursen kopplar ihop IT-universitetet med Chalmers innovationssystem i övrigt.
Under tre kurstillfällen diskuterar deltagarna
sina idéer med lärarna Petra Palmgren från
Chalmers Innovation och Jesper Vasell från
Swedish Institute of Computer Science (SICS).
Det handlar om att kunna analysera och resonera kring sina idéer. Studenterna får personlig
respons och stöd för att ta sin kreativitet till nästa
nivå. Coachningen är ett viktigt inslag, som gör
kursen speciell. Kursen är alltså inte en utbildning av entreprenörer, utan syftar till att få
studenterna att resonera kring sina idéer ur ett
nyttighetsperspektiv och om möjligt göra dem
till kommersiellt gångbara innovationer. Det
vill säga att testa och utveckla idéer samt att
konkretisera affärsidéer.

FAKTA OM IT-UNIVERSITETET
Rektor:
Jan Smith
Licentiatexamina
Doktorsexamina

1
(varav 1 GU)
8
(varav 8 GU)

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

2

Antal helårsstudenter

126

Antal anställda

94
(varav 72 GU)

Intäkter (mkr)

98
(varav 71 GU)
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Trots den digitala utvecklingen är Chalmers
bibliotek fortfarande en populär mötesplats.

CHALMERS BIBLIOTEK

C

halmers bibliotek består av
huvudbiblioteket, Lindholmen- och Arkitekturbiblioteken samt Centrum för
Fackspråk och kommunikation. Biblioteket svarar för
biblioteks- och informationstjänster samt utbildning i informationskompetens och teknisk kommunikation på svenska och
engelska för studenter, forskare och lärare vid
Chalmers, Göteborgs naturvetenskapliga fakultet och IT-universitetet. Biblioteken är attraktiva
mötesplatser på Chalmers.
CENTRUM FÖR FACKSPRÅK
OCH KOMMUNIKATION

Under 2006 har Fackspråk införlivats i biblioteksorganisationen och biblioteksbyggnaden.
Förutom undervisning i språk och kommunikation bedrivs utvecklingsarbete på det fackspråkliga kunskapsområdet. Man deltar aktivt
med fackspråklig kompetens i flera Chalmersgemensamma projekt såsom kandidatarbetsverksamhet och fortbildning för lärarkåren på
internationella mastersprogram.
CPL – CHALMERS PUBLICATION
LIBRARY

Målet 2006 för CPL har varit att uppfylla forskarnas krav på en funktionell publiceringsdatabas
och att bygga stommen för en lagringsplats för
elektroniska fulltexter, ett s k Institutional Repository. Nu kan fulltext lagras i anslutning till den
bibliografiska posten i CPL och information (t ex
aktuella publikationslistor institutionsvis eller per
författare samt aktuell lista över kommande
disputationer) kan hämtas och användas på
webbsidor under Chalmers webbplats. Under
året har även förutsättningarna förbättrats för
andra system att ta del av innehållet i CPL via

standardiserade protokoll och format. Detta
har också möjliggjort Chalmers deltagande i
”Uppsök” (en nationell sökportal för uppsatser
och examensarbeten i fulltext). Från och med år
2006 används också CPL för uttag av Chalmers
officiella publiceringsstatistik. Under året har
Chalmers bibliotek dessutom samarbetat med
Göteborgs universitetsbibliotek med att ta fram
nästa version av CPL.

FAKTA OM CHALMERS BIBLIOTEK

BIBLIOMETRI

Utlån
Distribuerade kopior ur
tryckta samlingar
Inlån från andra bibliotek

45 019

Inköpta tryckta böcker
Elektroniska böcker
Tidskrifter på papper

1 718
46 000
620

Utvärdering av forskningsproduktion, internationella jämförelser och instrument för resursallokering efterfrågas allt mer. Bibliometriska analyser och tjänster utvecklas och förfinas i snabb
takt och biblioteket har under hösten avsatt en
halv tjänst för detta. Bibliometri var även temat
för årets ChaLS (Chalmers Annual Library
Seminars), som lockade 70 deltagare från hela
Sverige. Ytterligare ett seminarium i ämnet hölls
för Chalmers forskare.
INFORMATIONSRESURSER
VIA WEBBEN

Utvecklingen av de elektroniska informationsresurserna pågår kontinuerligt. Särskild satsning
har skett på inköp av elektroniska böcker.
Bibliotekets nätbaserade kurs Informationskompetens i LMS/VLE-miljö har fått ytterligare
användare och kommer att ingå i kandidatarbetet för flera utbildningsprogram.
MATTESUPPORT – EN NY SERVICE

Bibliotekets mattesupport vänder sig till studenter vid alla utbildningsprogram på Chalmers.
Mattesupporten bemannas av erfarna studenter
från Matematiska vetenskaper och finns på
huvudbiblioteket två timmar i veckan.

Bibliotekschef:
Annika Sverrung
Biblioteksbesök
Webbplatsbesök

355 410
818 697

Öppettimmar/vecka
(utökat under tentaperioder)

62

Mattesupport (2 tim/tillf), tillfällen
Mattesupport, besökare

16
155

2 166
4 812

Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmersnätet
Elektroniska databaser
över Chalmersnätet

7 200
145

Nedladdade fulltextartiklar
ur tidskrifter
Nedladdad fulltext
ur böcker

ca 290 000

Sökningar i databaser

ca 600 000

Antal poster i CPL

ca 500 000

12 116

Kurser i informationskompetens
53
Antal deltagare
2 806
(varav 106 doktorander)
Kurser i fackspråk och
kommunikation
58
Antal deltagare
2 815
(varav 45 doktorander)
Antal anställda totalt
(inkl Fackspråk)

56

Kostnader (inkl Fackspråk)

64

Kostnader övrig biblioteksverksamhet på institutionerna, mkr

11
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Stående fr v: Maria Vidarsson, Bert-Inge Hogsved, Nicholas Tengelin, Elisabeth Tengborn, Hans-Olof Andrén, Monika Orrbacke, Lars Brink, Ralf Berndtsson,
Agneta Granberg, Marianne Dicander Alexandersson, Ewelina Tokarczyk och Håkan Larsson. Sittande fr v: Karin Markides, Sven Eckerstein, Paavo Uronen
och Lisbeth Birgersson.

CHALMERS STYRELSE
CHALMERS HÖGSKOLESTYRELSE HAR FÖLJANDE LEDAMÖTER:
ORDINARIE LEDAMÖTER

Sven Eckerstein, styrelsens ordförande, direktör
Paavo Uronen, styrelsens vice ordförande, professor
Marianne Dicander Alexandersson, verkställande direktör
Agneta Granberg, kommunalråd Göteborg
Bert-Inge Hogsved, verkställande direktör
Håkan Larsson, direktör
Karin Markides, rektor Chalmers fr o m 1 augusti 2006, professor
(Jan-Eric Sundgren, rektor Chalmers t o m 31 juli 2006, professor)
Ewelina Tokarczyk, kommunalråd Göteborg
Lisbeth Birgersson, fakultetsrådet Chalmers, docent
Lars Brink, ordförande fakultetsrådet Chalmers, professor
Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO Chalmers
Ralf Berndtsson, personalföreträdare SEKO Chalmers
Monika Orrbacke, personalföreträdare ST Chalmers
Maria Vidarsson, Studentkårens ordförande, teknolog
Nicholas Tengelin, Studentkårens f d ordförande, teknolog
LEDAMOT MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Elisabeth Tengborn, doktorandsektionens ordförande, doktorand
SUPPLEANTER

Jan Lindér, personalföreträdare SACO Chalmers
Erik Ohlson, Studentkåren, teknolog
Monica Stenfall, personalföreträdare SEKO Chalmers
Marie Wenander, personalföreträdare ST Chalmers
SEKRETERARE

Marianne Jerlhag, rektors sekreterare Chalmers
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CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
ÅRSREDOVISNING
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 2006.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik. Den del av
verksamheten som är finansierad av svenska staten är reglerad i ett ramavtal mellan
svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB som gäller till 30 juni 2009. Utöver
detta har Chalmers tekniska högskola AB
och svenska staten för 2006 slutit ett ettårigt
avtal som reglerar högskolans rätt till ersättning, återrapporteringskrav till staten samt
vårt uppdrag att bedriva grundläggande
högskoleutbildning, forskarutbildning och
forskning.
Den 1 augusti 2006 tillträde Karin Markides
som rektor och tillika verkställande direktör
vid Chalmers tekniska högskola AB.
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 samt dotter- och dotterdotterbolag enligt koncernstruktur nedan.
Samtliga bolag, utom Chalmersfastigheter
AB, inom koncernen är helägda. Under året
förvärvade Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 90 % av aktierna i form av B-aktier i
Chalmersfastigheter AB. Förvärvet motsvarar
47,4 % av rösterna. Den förändrade ägarstrukturen inom koncernen har genomförts
med bakgrund av ett ökat fastighetsinnehav
i Chalmersfastigheter AB med finansiering
från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
I förteckningen nedan visas endast dotter-

och dotterdotterbolag, då dotterdotterdotterbolag är av oväsentlig betydelse ur koncernperspektiv.

och föremål för verksamheten skall vara att
bedriva förmögenhetsförvaltning.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
bolag, vars syfte är att skydda domännamnet
IT-universitetet.

VERKSAMHETEN I DOTTERBOLAGEN

Chalmersfastigheter AB med dotterbolag
har uppdraget att äga, förvalta och utveckla
fastigheter och byggnader samt svara för inoch uthyrning av lokaler främst för Chalmers
tekniska högskolas räkning på ett kostnadseffektivt sätt. Koncernen skall även förvärva,
äga, förvalta och utveckla studentbostäder
på campus Johanneberg, samt tillhandahålla
tjänster och nyttigheter knutna till lokalförsörjningen. Den 26 april 2006 förändrades
ägarbilden, vilket innebär att Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola äger 90 % av
kapitalet och 47,4 % av rösterna medan
Chalmers tekniska högskola AB äger 10 %
av kapitalet och 52,6 % av rösterna.
AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg identifiera FoU-resultat som kan komma till nytta i
samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initialfinansiering till
förfogande och engagerar sig tillsammans
med upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte på god värdetillväxt.
Chalmers Advanced Management Programs AB (CHAMPS) skall marknadsföra,
försälja, utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram för industriellt verksamma ledare och chefer. Syftet med CHAMPS
program är att bidra till kundföretagens förmåga att genomföra omfattande affärsförnyelse och organisationsutveckling.
Chalmers Capital AB, har under 2006 inte
bedrivit någon verksamhet. Under året har
bolagets namn ändrats från Chalmers Lindholmen högskola AB till Chalmers Capital AB

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar har under året
uppgått till 141 (1 109) mkr. Därav utgör
byggnader och mark 29 (1 005) mkr, investering i lokalanpassning 26 (7) mkr, utrustning och inventarier 84 (90) mkr.
LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 643 (381) mkr. Under räkenskapsåret har likvida medel ökat med 262 mkr.
MODERBOLAGET

Informationen nedan avser enbart moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB och omfattar således inte koncernen.
REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget har från 1 januari ett nytt pensionsavtal, PA 03. Införandet och bytet till PA 03
innebär bland annat, som en effekt av ändrat ränteantagande, en engångseffekt uppgående till 18 mkr, samt särskild löneskatt
om 4 mkr. Denna engångseffekt om 22 mkr
redovisas under personalkostnader i resultaträkningen. För att möta denna har ett
aktieägartillskott om 25 mkr erhållits från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Aktieägartillskottet är redovisat i resultaträkningen under övriga intäkter. Motivet för att inte
redovisa aktieägartillskottet över balansräkningen är att det har erhållits i sin helhet för
att möta engångseffekten vid byte av pensionsavtal. Därmed blir den redovisade
resultatutvecklingen i bolaget mer jämförbar.

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter AB

Emils Kårhus AB

Chalmers
Advanced
Management
Programs AB

AB Chalmersska
huset

AB Chalmersinvest

Entreprenörsskolan Holding
Sverige AB

IT-universitetet
i Göteborg AB

Chalmers
Technology
Licensing AB

Chalmers Capital
AB

Secureon
Intressenter AB
(vilande)

Uniseed AB
(vilande)
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Byte av pensionsavtal har också inneburit att
bolaget först per bokslutsdagen kunnat
erhålla en fullständigt försäkringstekniskt
beräknad pensionsskuld från Statens Pensionsverk. Skillnaden mellan under året lämnade prognoser och det redovisade utfallet
blev dock marginell.
Chalmers ändrade den 1 januari 2004 sin
princip för redovisning av semesterlöner.
Denna principförändring innebär att i samband med intjänandet av semester belastas
projekten vid Chalmers med kostnaden för
intjänande av semester inklusive lönekostnadspålägg. Lönekostnadspålägget skall
täcka arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. I samband med förändring av principen för intjänande av semester togs inte som
en engångskostnad pensionsdelen för de
sparade semesterdagar som fanns före
2004-01-01. I årets bokslut har semesterlöneskuld inklusive lönekostnadspålägget
bokförts. Detta innebär att i den redovisade
semesterlöneskulden ingår den beräknade
arbetsgivaravgiften och pensionskostnaden
för intjänad ej uttagen semester. Denna förändring har inneburit att 14 mkr har reducerat det egna kapitalet.
RESULTAT OCH LÖNSAMHET

Resultatet för Chalmers tekniska högskola
AB uppgår efter finansiella poster till 29
(–10) mkr. I resultatet ingår särskilda avskrivningskostnader om 10 (12) mkr, som en följd
av ändrade redovisningsprinciper 2001. I
resultatet ingår vidare reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 9
(14) mkr. Resultatförbättringen jämfört med
föregående år kan främst hänföras till pensionskostnaderna, där en ny pensionsplan
infördes under 2006. I samband med den
nya pensionsplanen PA 03 uppstod en
engångskostnad om 22 mkr, varvid ett
aktieägartillskott om 25 mkr erhölls från
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Därutöver medförde pensionskostnaderna
ett förbättrat resultat om 22 mkr jämfört med
2005.
Finansnettot uppgår till –13 (–14) mkr.
Enligt god redovisningssed skall en del av
pensionskostnaden redovisas som en finansiell kostnad istället för personalkostnad. För
år 2006 uppgår denna del till 42 (38) mkr.
RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 136 (2 087) mkr, vilket
innebär en ökning med 49 mkr (2 %).
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer
enligt följande: Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 25 mkr (2 %), där intäkter
direkt från Utbildningsdepartementet för
utbildning och forskning har ökat med 16
mkr. Intäkter från Vinnova har ökat med 22
mkr (36 %), intäkterna har minskat vad gäller Energimyndigheten med 16 mkr (–22 %)
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ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2006
2 285 369

2005
2 228 684

2004
2 259 716

2003
2 200 275

2002
2 126 321

34 296
4 691 906
2 241

– 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

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig nettoomsättning respektive
resultat efter finansiella poster enligt följande:
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Belopp i tkr
2006
2005
2006
2005
Chalmers tekniska
högskola AB
2 136 140 2 086 948
28 771
– 9 735
Koncernen
Chalmersfastigheter
420 518
432 187
20 347
23 090
Koncernen
Chalmersinvest
21 438
23 093
– 786
– 6 019
Chalmers Advanced
Management Programs AB
23 510
20 595
1 801
1 681
Chalmers Capital AB
0
0
– 290
0
IT-universitet i Göteborg AB
0
0
1
–2

ÖVERSIKT ÖVER MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i tkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda
Rörelsens intäkter
Belopp i mkr
Departementsmedel
Övriga statliga bidrag
och uppdrag
Bidrag/uppdrag från
företag m fl
Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola2
Övrigt
Summa intäkter

2006
2 136 140

2005
2 086 948

2004
1 981 089

2003
1 916 770

2002
1 878 304

28 771
2 328 364
2 214

– 9 735
2 140 147
2 282

– 42 288
2 105 309
2 223

– 33 981
2 049 654
2 274

– 45 379
1 985 747
2 283

2006
1 085

2005
1 069

20041
1 041

400

391

435

264
98
93

248
107
70

238
130
58

102
94
2 136

97
105
2 087

117
119
2 138

1) Inklusive tidigare Chalmers Lindholmen högskola AB.
2) År 2006 ingår aktieägartillskott om 25 mkr.
Rörelsens kostnader
Belopp i mkr
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

2006
1 212
316
453
113
2 094

2005
1 168
343
449
122
2 082

1) Inklusive tidigare Chalmers Lindholmen högskola AB.

20041
1 196
350
474
134
2 154
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och Vetenskapsrådet med 5 mkr (–3 %) och
övriga statliga intäkter har ökat med 8 mkr.
Bidrags- och uppdragsintäkter från företag,
privata stiftelser och andra organisationer
har ökat med 16 mkr (6 %), där intäkter från
internationella organisationer har ökat med
7 mkr (71 %) och branschorganisationer med
3 mkr (32 %). Bidrag från EU har ökat med
23 mkr (33 %). Intäkter från de offentliga stiftelserna har minskat med 9 mkr (–8 %), vilket
främst avser intäkter från Stiftelsen för strategisk forskning om 7 mkr (–8 %). Intäkter
från Chalmers stiftelse har ökat med 5 mkr
(5 %), beroende på erhållet aktieägartillskott
samt på tidigare beslutad minskning av
bidrag. Övriga intäkter har minskat med
11 mkr (–10 %).

INVESTERING

Chalmers investering i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar har
uppgått till 88 (92) mkr.
FINANSIELL STÄLLNING
OCH LIKVIDITET

Bolagets likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 630
(372) mkr. Utlåningen till moderstiftelsen
genom reverser uppgår till 595 (570) mkr vid
årets slut. Chalmers har därutöver en beviljad, men ej utnyttjad checkkredit om 50 mkr.
FRAMTIDA UTVECKLING

Chalmers har hävdat sig väl i konkurrens om
forskningsbidrag och studerande och har
under de senaste två åren haft ett positivt
driftsresultat. Efterfrågan på Chalmers utbildning och forskning kan förväntas vara förhållandevis god under de närmsta åren, även
i relation till andra tekniska högskolor. Regeringens planer på ökade satsningar på forskning och ökad kvalitet inom den grundläggande utbildningen liksom Chalmers ökade
förmåga att göra sig gällande på ett europeiskt plan ger förutsättningar för en fortsatt
positiv utveckling.
Huvuddelen av Chalmers forskningsmedel
tas hem i konkurrens med andra universitet,
högskolor och forskningsutförare. Chalmers
står inför en generationsväxling inom flera
forskningsfält. Även om Chalmers förmåga
att hävda sig i konkurrensen om forskningsmedel måste bedömas som fortsatt god finns
risker för den fortsatta finansieringen inom
delar av verksamheten.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 094 (2 082)
mkr, en ökning med 12 mkr (1 %).
Personalkostnaderna har ökat med 44 mkr
(4 %). Medelantalet anställda har minskat
med 68 personer under året, vilket medfört
lägre kostnader om 38 mkr. Därutöver har
lönerevisionen i januari 2006 ökat kostnaderna med 68 mkr. År 2006 infördes en ny
pensionsplan för tjänstepensioner, PA 03,
vilket har medfört en engångskostnad om
22 mkr. Övriga personalkostnader har minskat med 8 mkr.
Lokalkostnaderna har minskat med 27
mkr (–8 %), vilket främst beror på minskade
lokalytor.
Övriga driftskostnader har ökat med 4 mkr
(1 %).
Avskrivningskostnaderna har minskat med
9 mkr (–7 %). Investeringar i anläggningstillgångar har minskat under de senaste
sex åren, vilket leder till lägre avskrivningskostnader.

MILJÖINFORMATION

biologiska laboratorier överskrider 5 000 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 röntgenutrustningar. Avdelningen för Kärnkemi vid Institutionen för
Kemi- och bioteknik har också ett tillstånd
från Statens kärnkraftsinspektion enligt
lagen om kärnteknisk verksamhet att arbeta
med
kärnämnen.
Chalmers har även tillstånd för brandfarliga och explosiva varor enligt förordningen
SFS 1988:1145.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernredovisningen har upprättas enligt
förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel till 66 053 655 kr. För koncernen har
avsättning till bundna reserver föreslagits
med 0 tkr.
RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa disponibla medel

21 896 408
28 770 952
50 667 360

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 50 667 360
kronor, överföres i ny räkning.

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

RESULTATRÄKNING (TKR)

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa kostnader

1, 2
3

4
5
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultat
ÅRETS RESULTAT

7
7

Koncernen
2006

2005

Moderbolaget
2006

2005

2 260 369
25 000
2 285 369

2 228 684
0
2 228 684

2 111 140
25 000
2 136 140

2 086 948

– 1 236 975
– 246 203
– 496 745
– 157 750
– 2 137 673

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

– 1 212 156
– 316 471
– 452 875
– 112 777
– 2 094 279

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

147 696

129 372

41 861

4 521

32 238
– 145 638
34 296

16 757
– 147 114
– 985

31 189
– 44 279
28 771

26 013
– 40 269
– 9 735

– 686
– 5 226
– 6 132

– 346
– 6 584
– 169

–
–
–

—
—
—

22 252

– 8 084

28 771

– 9 735

2 086 948
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BALANSRÄKNING (TKR)
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

20 496
314
20 810

25 573
629
26 202

1 805
–
1 805

4 297
—
4 297

9
10
11
12

2 264 856
79 812
447 089
16 181
2 807 938

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

–
63 819
421 924
–
485 743

—
66 891
450 950
—
517 841

13
14

–
21 730
15 418
0
37 148

—
3 880
14 511
1 280
19 671

45 100
–
4
0
45 104

57 100
—
4
1 280
58 384

2 865 896

2 873 615

532 652

580 521

226

0

–

—

101 772
777 557
190
2 250
–
26 173
38 332
236 824
1 183 098

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

89 130
775 535
384
–
54 902
26 173
31 069
188 809
1 166 002

76 871
770 257
0
–
89 994
26 603
31 843
192 171
1 187 739

512 205

244 644

512 205

244 644

Omsättningstillgångar
Pågående arbete för annans räkning

15

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

130 481

136 253

117 505

127 243

Summa omsättningstillgångar

1 826 010

1 538 252

1 795 712

1 559 626

SUMMA TILLGÅNGAR

4 691 906

4 411 867

2 328 364

2 140 147

150 000
4 520
–
154 520

150 000
4 421
—
154 421

150 000
–
500
150 500

150 000
—
500
150 500

43 803
–
22 252
66 055

50 310
—
– 8 084
42 226

–
21 896
28 771
50 667

—
30 257
– 9 735
20 522

220 575

196 647

201 167

171 022

56 746

4 490

–

—

1 033 443
17 196
1 050 639

954 812
11 942
966 754

1 027 847
–
1 027 847

950 072
—
950 072

45 153
1 301 310
829 906
2 176 369

24 722
1 290 952
831 644
2 147 318

–
–
–
–

—
—
—
—

105 623
0
657
128 482
952 815
1 187 577

96 795
301
245
84 159
915 158
1 096 658

71 710
–
–
103 539
924 101
1 099 350

65 065
–
—
73 226
880 762
1 019 053

4 691 906

4 411 867

2 328 364

2 140 147

1 406 852
19 036

1 410 395
17 401

Inga
18 872

Inga
17 180

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

16

17

Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till moderbolag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till koncernbolag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

18

19

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

72

Moderbolaget
31.12.2006
31.12.2005

8

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernbolag
Fordringar hos intressebolag
Fordringar hos dotterbolag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Koncernen
31.12.2006
31.12.2005

20
21
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Koncernen
2006
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

2005

Moderbolaget
2006

2005

34 296
263 522
– 3 510

– 985
247 200
– 346

28 771
183 750
–

– 9 735
204 883
—

294 308

245 869

212 521

195 148

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

0
– 25 742
90 921
359 487

128
48 967
– 76 328
218 636

0
21 737
80 295
314 553

128
– 46 144
– 33 970
115 162

Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill/immatriella tillgångar
Investeringar i byggnader och mark
Försäljning av byggnader och mark
Investeringar i lokalanpassning
Försäljning av lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i intresseföretag
Ökning/minskning av långfristiga placeringar
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning av aktier i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 2 447
– 29 351
0
– 25 668
–
– 83 787
3 243
– 18 757
1 280
0
27 000
–128 487

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

– 1 776
–
–
– 9 069
2 597
–77 061
299
–
– 13 720
–
27 000
– 71 730

– 825
—
—
– 6 598
–
– 85 063
3 113
—
11
—
0
– 89 362

0
30 789
0
30 789

– 310 874
1 196 912
0
886 038

–
–
15 000
15 000

–
–
0
0

Årets kassaflöde

261 789

– 21 631

257 822

25 800

Likvida medel vid årets början

380 897

402 528

371 887

346 087

Likvida medel vid årets slut

642 686

380 897

629 709

371 887

Finansieringsverksamheten
Checkräkningskredit
Ökning av långfristiga skulder
Erhållet aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER
1. Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) med organisationsnummer 556479-5598 är ett aktiebolag
med säte i Göteborg. Företagets huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

2. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens
Allmänna råd och uttalanden, utom för redovisning av
immateriella tillgångar och byte av redovisningsprincip där Redovisningsrådets rekommendation RR 15
respektive RR 5 tillämpats. Från och med 2002 tillämpas vidare Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2001:1 avseende redovisning av inkomstskatter.
Koncernredovisning
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.
Intäkter och kostnader
Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning av matchningsprincipen.
Chalmers har valt att utgå från kostnaderna vid användning av matchningsprincipen.
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 balans-

räkningen. Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Projektredovisning
Redovisningen i moderbolaget baseras på projektredovisning i vilken projekten klassificeras i olika projekttyper utifrån vilka de värderas och periodiseras.
Projekten kan delas in i två huvudkategorier; projekt
som resultatavräknas vid varje bokslutstillfälle, påverkar årets resultat, och projekt som är pågående med
fastställt slutdatum. För att ett projekt skall anses som
pågående finns ett antal bedömningskriterier som
måste vara uppfyllda, t ex att det finns ett externt motpartsförhållande. För pågående projekt tillämpas successiv avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda
kostnader i projektet. Pågående projekt periodiseras
via balansräkningens fordrings- och skuldkonton.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder, förutom pågående arbete och
kortfristiga fordringar har värderats till anskaffningsvärde. Pågående arbete och kortfristiga fordringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt
värde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.
Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella tillgångarna i moderbolaget utgörs av
aktiverade externa utgifter för utveckling av bolagets
administrativa system och skrivs av linjärt över den
beräknade nyttjandeperioden om 3 år.
Materiella 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.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anlägg-

ningstillgångar. När det gäller ombyggnads-projekt 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. Skattemässigt
skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas
följande nyttjandeperioder:
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
Möbler och inredning
Övrigt
Nätverk
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

10 år
5 år
3 år
3 år
5 år
5–10 år
5–10 år
5–10 år
10 år
15–37 år
67 år
20 år
5 år

Pensioner
Chalmers tryggar sina pensionsåtagandens genom
skuldföring.
Från och med 1 januari 2006 övergick Chalmers
till pensionsavtalet PA 03 som är det avtal som övriga universitet, högskolor och statliga myndigheter har.
Avtalet gäller för anställda som är födda 1946 eller
senare. PA 03 gäller inte för anställd som är född 1945
eller tidigare eller anställd som uppbär tillfällig sjukpension, där fortsätter det tidigare pensionsavtalet PA 91
att gälla.
Som beräkningsgrunder har för PA 03 använts de
grunder som från och med 2006-01-01 gäller vid
skuld- och premieberäkning inom den statliga försäkringsmodellen och för vilka SPV ansvarar. Vid skuldberäkning av övriga åtaganden har Finansinspektionens grunder enligt FFFS 2001:13 använts.
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För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader avtalspension med 11 (11) mkr.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett
till ett värde om 311 (329) mkr respektive 5 (5) mkr. Av dessa utgör 289 mkr hyra
från Chalmersfastigheter till moderbolaget.

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 2006, föregående verksamhetsår 2005 inom parentes:
Intäkter
39 200
(35 317)

Onsala rymdobservatorium

Kostnader
38 750
(35 366)

Resultat
450
(-49)

Mervärdesskatt och högskoleavgift
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 152 (149) mkr. Till
Kammarkollegiet har även redovisats högskoleavgift med 16 (14 ) mkr. Rekvirerad
mervärdesskatt reducerad med redovisad högskoleavgift uppgår till 136 (135) mkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning.
Utbildning är uppdelad i grundutbildning och uppdragsutbildning. Inom forskning/
forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter, kostnader och resultat fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande avseende 2006, föregående verksamhetsår 2005 inom parentes. Uppdelningeen per verksamhetsgren
är schablonmässigt framtagen och därmed något osäker.
Intäkter
Kostnader
inkl. fin.
inkl.fin
intäkter
kostnader
Resultat
Grundutbildning
722 240
722 973
–733
(714 456)
(705 833)
(8 623)
Uppdragsutbildning
34 134
32 865
1 269
(26 801)
(27 286)
(–485)
Forskning och forskarutbildning
1 307 290
1 279 343
27 947
(1 238 976) (1 256 550)
(–17 574)
Uppdragsforskning
103 665
103 376
289
(132 728)
(133 027)
(–299)
Totalt
2 167 329
2 138 558
28 771
(2 112 961) (2 122 696)
(–9 735)
Intäkter respektive kostnader för verksamhet vid Chalmers avseende Naturvetenskaplig fakultet och IT-universitetet vid Göteborgs universitet uppgår till 16 976 (17 153),
fördelad på grundutbildning 14 265 (15 959) samt forskning och forskarutbildning
2 711 (1 194).

NOT 3

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Chalmers har erhållit ett aktieägartillskott om 25 mkr från Chalmers Stiftelse för
att täcka engångskostnaden i samband med övergång till ny pensionsplan PA 03.

NOT 4

PERSONAL

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
Koncernen
2006
Antal
Andel
anställda kvinnor %
Moderbolaget
2 214
34
Chalmersfastigheter AB
18
33
AB Chalmersinvest koncernen
2
33
Chalmers Advanced Management
Programs AB
7
43
Chalmers Capital AB
0
0
IT-universitetet i Göteborg AB
0
0
Koncernen totalt
2 241
34

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2006
Styrelsen
Övriga
och VD
anställda
Moderbolaget
1 891
800 045
(varav tantiem o.d)
(0)
Chalmersfastigheter AB
1 145
7 929
(varav tantiem o.d)
(0)
AB Chalmersinvest
1 167
144
(varav tantiem o.d)
(0)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
866
3 067
(varav tantiem o.d)
(118)
Chalmers Capital AB
0
0
IT-universitet i Göteborg AB
0
0
Koncernen totalt
5 069
811 185
(varav tantiem o.d)
(118)

Antal
anställda
2 282
18
2
7
0
0
2 309

43
0
0
33

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

46
38

30
20

42
39

29
15

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

16
30

38
21

16
31

31
16

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2006
2005
Löner
Löner
och andra
Sociala och andra
Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Moderbolaget
801 936
420 146
776 915
409 023
(163 146)
(157 883)
(varav pensionskostnader)1
Chalmersfastigheter AB
9 074
5 189
8 685
5 004
(1 689)
(1 658)
(varav pensionskostnader)2
AB Chalmersinvest
1 312
711
1 241
678
(varav pensionskostnader)3
(216)
(208)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
3 933
2 066
3 730
1 924
(varav pensionskostnader)4
(621)
(551)
Chalmers Capital AB
0
0
0
0
IT-universitet i Göteborg AB
0
0
0
0
Koncernen totalt
816 255
428 112
790 571
416 629
(varav pensionskostnader)
(165 672)
(160 300)

Styrelsen
och VD
1 821
(0)
1 116
(0)
1 101
(0)
871
(172)
0
0
4 909
(172)

2005
Övriga
anställda
775 094
7 569
140
2 860
0
0
785 663

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 2006 (2005):
Åldersfördelning
19–29
30–49
50–
Totalt

Kvinnor %
1,43(2,17)
3,62(4,04)
4,33(4,93)
3,44(3,97)

Män %
0,52(1,15)
1,13(0,70)
1,62(2,00)
1,16(1,18)

Totalt %
0,80(1,45)
2,02(1,86)
2,49(2,93)
1,93(2,10)

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

NOT 5
2005
Andel
kvinnor %
33
33
31

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
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1) Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensionsplan
som för övriga anställda i bolaget men för VD är den pensionsgrundande lönen
det belopp som utgör det högsta av 1. slutlönen som rektor och 2. den genomsnittliga lönen för de fem sista åren som rektor. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor.
2) 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.
3) VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
4) VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande 6 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Män %
0,20(0,86)
0,73(0,23)
1,07(1,58)
0,73(0,77)

Totalt %
0,31(1,06)
1,27(1,16)
1,61(2,23)
1,19(1,46)

REVISIONSARVODEN

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

NOT 6

Kvinnor %
0,55(1,55)
2,24(2,90)
2,75(3,63)
2,09(2,87)

2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006
2005

1 195
1 284

1 169
1 310

970
1 013

915
969

138

209

138

209

4

338

4

338

ÅRETS AVSKRIVNINGAR

Koncernen
Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning
Byggnader/mark
Summa

2006
6 831
112 228
5 755
32 936
157 750

2005
3 781
121 512
4 606
32 517
162 416

Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning
Summa

2006
3 261
104 814
4 702
112 777

2005
2 978
114 168
4 606
121 752
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FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter och liknande poster
Koncernen
Andelar i intresseföretag
Ränteintäkter övriga
Summa

2006
751
31 487
32 238

2005
0
16 757
16 757

Moderbolaget
Anteciperad utdelning dotterbolag
Ränteintäkter övriga
Summa

2006
0
31 189
31 189

2005
10 000
16 013
26 013

Koncernen
Räntekostnader koncernbolag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2006
56 389
41 666
47 583
145 638

2005
58 532
38 396
50 186
147 114

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2006
41 536
2 743
44 279

2005
38 254
2 015
40 269

2006
32 843
2 447
–1 223
0
0
34 067

2005
11 528
7 322
0
14 192
-199
32 843

–6 641
–6 831
215
–13 257
20 810

–2 860
–3 781
0
–6 641
26 202

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006
9 189
1 776
–1 223
9 742

2005
8 364
825
0
9 189

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–4 892
–3 261
216
–7 937
1 805

–1 914
–2 978
0
–4 892
4 297

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttrningar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006
2 371 983
29 351
0
–746
2 400 588

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

Ingående avskrivningar
Årets investering
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Skattemässigt restvärde

–102 342
–753
299
–32 936
–135 732
2 264 856
2 141 856

–69 825
0
0
–32 517
–102 342
2 269 641
2 177 336

Räntekostnader och liknande poster

NOT 8

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

NOT 9

2006
95 939
9 069
–15 313
0
89 695

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–29 048
–4 702
7 874
–25 876
63 819

–26 623
–4 606
2 181
–29 048
66 891

2006
1 522 177
83 787
–116 213
0
1 489 751

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

NOT 11 UTRUSTNING OCH INVENTARIER

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering
Omklassificering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

BYGGNADER OCH MARK

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 30 092 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och har
därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–1 045 289
–977 169
–112 228
–121 512
114 855
53 392
–1 042 662 –1 045 289
447 089
476 888

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2006
1 460 301
77 061
–115 667
0
1 421 695

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

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

–1 009 351
–946 249
–104 814
–114 168
114 394
51 066
–999 771 –1 009 351
421 924
450 950

NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2006
14 322
47 363
–45 504
16 181

2005
23 079
38 648
–47 405
14 322

2006
57 100
–27 000
15 000
45 100

2005
57 100
–
–
57 100

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ingående bokfört värde
Försäljning dotterbolag
Aktieägartillskott
Utgående bokfört värde
Kapital
andel %
Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
100
Chalmersfastigheter AB
10
Emils Kårhus AB
100
AB Chalmersska huset
100
AB Chalmersinvest
100
Uniseed AB
100
Chalmers Technology
Licensing AB
100
Entr.skolan Holding
Sverige AB
100
Secureon Intressenter AB
100
Chalmers Advanced
Management Programs AB
100
IT-universitetet i Göteborg AB
100
Summa

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
52,6
100
100
100
100

1 000
2 500
1 000
2300
11 500
1 000

1 000
3 000
100
0
37 000
100

100

1 000

1 845

100
100

1 000
140 886

499
0

100
100

400
1 000

4 000
100
45 100

NOT 10 INVESTERING I LOKALANPASSNING
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2006
95 939
25 668
–15 313
746
107 040

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassifieringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–29 048
–5 755
7 874
–299
–27 228
79 812

–26 623
–4 606
2 181
0
–29 048
66 891

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer
Chalmers Capital AB
556570-6636
Chalmersfastigheter AB
556487-9764
Emils Kårhus AB
556566-6046
AB Chalmersska huset
556547-8996
AB Chalmersinvest
556275-3193
Uniseed AB
556664-1972
Chalmers Technology Licensing AB
556596-4722
Entr.skolan 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
Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterbolag då
dotterdotterdotterbolag är av oväsentlig betydelse ur koncernperspektiv.
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Bundet eget kapital

NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 02
KB Entreprenörsskolefonden 03
Aidera AB
Civo BioScreening AB
PharmaSurgics in Sweden AB
Vehicle Communications AB
Logero AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Summa

Kapital Rösträttsandel %
andel %
28,1
28,1
29,0
22,4
21,7
20,7
20,0
20,0
19,8

29,0
22,4
21,7
20,7
20,0
20,0
19,8

Antal
andelar
100 801
43 333
22 414
26 792
41 682
20 000
200
19,8

Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer
Alfasensor AB
556619-4840
KB Entreprenörsskolefonden 02
969683-5413
KB Entreprenörsskolefonden 03
969692-0694
Aidera AB
556668-4675
Civo BioScreening AB
556697-5586
PharmaSurgics in Sweden AB
556664-7839
Vehicle Communications AB
556614-1205
Logero AB
556697-4977
Johanneberg Campusbo AB
556658-6730
Johanneberg Campusbo KB
969704-9751

Bokfört
värde
50
–499
409
455
172
570
3 301
470
20
16 782
21 730
Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER
Koncernen
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

2006
167 439
42 165
0
27 220
236 824

2005
169 204
39 340
25
26 087
234 656

Moderbolaget
Fordran på finansiär
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

2006
167 439
0
21 370
188 809

2005
169 204
25
22 942
192 171

Moderbolaget
Aktiekapital Reservfond
Belopp vid årets ingång
150 000
500
Resultatdisposition
Aktieägartillskott
Nedskrivning av aktier
Principförändring
semesterlöneskuld
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 150 000
500

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat
30 257
–9 735
–9 735
9 735
15 235
–235
–13 625
21 897

28 771
28 771

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen

2006
52 138
2 124 231

2005
33 248
2 114 070

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA
INTÄKTER
Koncernen
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

2006
720 893
101 288
11 441
22 052
34 752
62 389
952 815

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

Moderbolaget
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

2006
720 893
100 610
21 384
34 700
46 514
924 101

2005
694 484
92 165
21 188
29 718
43 207
880 762

Koncernen
2006
Fastighetsinteckningar
1 405 000
Pantsättning av aktier i: LightUp Technologies AB
och Cellectricon AB för fullgörande av aktieägaravtal
1 852
Summa
1 406 852

2005
1 405 000

NOT 20 STÄLLDA PANTER

5 395
1 410 395

NOT 16 KASSA OCH BANK
Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 50 mkr.

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSER

NOT 17 EGET KAPITAL

Koncernen
Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Försäkringsbolaget FPG
Summa

2006
53
18 984
19 037

2005
126
17 275
17 401

Moderbolaget
Försäkringsbolaget FPG
Summa

2006
18 872
18 872

2005
17 180
17 180

Bundet eget kapital
Bundna
reserver
4 421

Koncernen
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
150 000
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet
och fritt kapital
99
Fusionsresultat
Aktieägartillskott
Principförändring
semesterlöneskuld1)
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 150 000

Fritt eget kapital
Fria
Årets
reserver
resultat
50 310
–8 084
–8 084
8 084

–99
66
15 235
–13 625
4 520

43 803

22 252
22 252

1) Se förvaltningsberättelse sidan 4.

Göteborg den 27 februari 2007

Sven Eckerstein

Karin Markides

Paavo Uronen

Ordförande

Rektor och tillika verkställande direktör

Vice ordförande

Hans-Olof Andrén

Ralf Berndtsson

Lisbeth Birgersson

Lars Brink

Marianne Dicander Alexandersson

Agneta Granberg

Bert-Inge Hogsved

Håkan Larsson

Monica Orrbacke

Nicholas Tengelin

Ewelina Tokarczyk

Maria Vidarsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2007
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

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
69-76, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska högskola AB för räkenskapsåret 2006. 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 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.

Göteborg den 27 februari 2007

Ernst & Young AB

Riksrevisionen

Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Arne Månberg
Auktoriserad revisor
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STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
ÅRSREDOVISNING

Stående fr v: Cecilia Wigström, Karin Markides, Anna Kadefors och Leif Blomqvist. Sittande fr v: Ingrid Elam, Anna Nilsson-Ehle, Lennart Jeansson, Kurt Eliasson,
Linnea Hult och Ann-Sofie Hermansson. Saknas på bilden: Lars Idermark.

STYRELSEN

Utsedda av regeringen:
Ordförande Kurt Eliasson,
vd SABO
Vice ordförande Lennart Jeansson,
direktör, ledamot t o m 31 december
2006
Leif Blomqvist,
regionråd Västra Götaland
Ingrid Elam,
docent, Malmö högskola
Ann-Sofie Hermansson,
politisk sekreterare, Göteborg
Lars Idermark,
vd Kooperativa Förbundet
Anna Nilsson-Ehle,
teknologie doktor
Cecilia Wigström,
riksdagsledamot
Självskriven ledamot:
Karin Markides,
rektor Chalmers tekniska högskola
Utsedd av högskolans lärare:
Anna Kadefors, universitetslektor
Utsedd av Chalmers Studentkår:
Linnéa Lindau, affärsutvecklare
Utsedd av regeringen:
Fr o m 1 februari 2007:
Stefan Johnsson, direktör AB Volvo
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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 2 229 mkr
vid utgången av år 2006 och har under året
ökat med 199 mkr.
Totalt har stiftelsen delat ut 94 mkr under
året. Stiftelsen eftersträvar en så jämn utdelningsnivå som möjligt mellan åren.
Satsningarna inriktas mot en nivå om maximalt 100 mkr per år.
Utvecklingen av eget kapital
1994-2006 (mkr)
Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 december 2006
(Kapital exkl Stiftelsens gåvomedel,
som är 117 mkr)

1 580
1 822
2 229

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994-2006
1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften
Totalt

600
1 565
232
2 397

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. Den bärande idén om helhetssyn och systemlösningar omfattas allt
mer tydligt av det omgivande samhället.
Forskargrupperna är fortsatt framgångsrika,
när det gäller att engagera externa samarbetspartners. Satsningen är kontinuerligt
attraktiv för doktorander och över tiden
växer fram en stark forskningsstruktur med
forskare ur olika generationer. Aktivitetsnivån
inom grundutbildningen har varit hög även
2006 och omfattar medverkan från introduktion för samtliga nya Chalmersstudenter, kurser och utveckling av fem nya masterprogram med klar hållbarhets- och miljöprofil.
Satsning år 2006 (2005): 9 (10) 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. Satsningen
är organisatoriskt sammanhållen genom
Chalmers Biocentrum. Forskningssatsningarna inriktas mot kvantitativ systembiologi, bionanoteknologi, miljöbioteknik och
kemisk biologi. Den fortsatta etableringen
sker i nära samverkan med Göteborgs universitet. Fortsatt rekrytering sker inom de
aktuella delområdena och den Chalmersgemensamma forskarskolan i biovetenskap
som drivs av centrumet har nu 35 doktorander. Centrumets tidigare satsningar på
enskilda forskare har utvecklats planenligt
och har attraherat väsentlig extern finansiering inom områdena farmaceutisk teknologi,
bioimaging och bionanoteknologi.
Den utåtriktade verksamheten för centrumet
har varit fortsatt omfattande och internationellt inriktad. Tre nya konferensserier har startats och ett flertal riktade konferenser och
kurser har genomförts i Göteborg.
Satsning år 2006 (2005): 13 (14) mkr

Informationsteknik
Satsningen syftar till att inom IT-området
stärka forskning och utbildning med ett systemfokus. Ett antal forskargrupper inom
datasäkerhet, algoritmer, distribuerade och
mobila kommunikationssystem, interaktionsdesign samt Software Engineering utvecklas planenligt. Samarbetet med viktiga branschföretag utvecklas också med Campus
Lindholmen som bas. Satsningsprofilen möjliggör starkt engagemang i det nya centrumet för trafiksäkerhet, SAFER, liksom inom
utvecklingsplattformen Security.
För IT-universitetet på Campus Lindholmen
har fortsatta satsningar gjorts för uppbyggnaden av forskning och utbildning. Strukturen
med tyngdpunkt på master-program kommer
att passa väl in i den omstrukturering som
sker av Chalmers samlade utbildningsprogram enligt Bologna-modellen.
Satsning år 2006: (2005): 13 (15) 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 och utnyttjandet har fortsatt ökat.
Under året har faciliteterna öppnats för
europeiska forskare genom flerårigt kontrakt
med EU. Arrangemanget medför ytterligare
värdefullt nätverksbyggande och fortsatt
kvalitetsutveckling genom samverkan med
en större krets av mycket kvalificerade
användare.
Under året har samverkan med laboratorierna vid KTH och Uppsala universitet fortsatt inom ramen för det s k Myfab-nätverket
med extern finansiering. Satsningen har
under året utvärderats med positivt resultat.
Satsning 2006 (2005): 18 (20) mkr
RIKTADE SATSNINGAR

De riktade satsningarna syftar till att inom
begränsade projekt ta till vara möjligheterna
att snabbare och med högre kvalitet föra en
aktivitet mot uppställt mål.
En grundutbildningssatsning med särskild inriktning mot undervisningsmetoder
och lärande har avslutats under året och
utvärderats. Uppnådda resultat och gjorda

erfarenheter överförs nu i implementeringen
av Bologna-modellen. Fortsatt satsning på
Chalmers Energicentrum har skett under
året och etapputvärdering har genomförts.
Satsning har också skett på utveckling av
entreprenörskap vid Chalmers. Projektstöd
har också lämnats till en med Göteborgs universitet gemensam gästprofessur inom
Public Learning and Understanding of
Science.
Satsning 2006 (2005): 28 (28) mkr
SAMVERKAN

För verksamheten inom Lindholmen Science
Park, där stiftelsen är delägare, har planenligt tillskjutits 1 mkr i aktieägartillskott.
Satsning år 2006 (2005): 1 (7) mkr
NYTT STRATEGISKT UTVECKLINGSPROJEKT

Under året har beslutats om en treårssatsning fr o m år 2007 för utveckling av de masterprogram som införs genom anpassningen till Bologna-modellen. Satsningen ska
bidra till utbildning av högsta innehållsmässiga och pedagogiska nivå i ett internationellt
perspektiv.
Förberedelser för det projektarbete som ska
genomföras har gjorts under året.
STIFTELSENS PRIS
2006

I linje med satsningarna på kvalitet och förnyelse har stiftelsens
styrelse inrättat ett
årligt pris. Priset syftar
till att bland Chalmers
anställda lyfta fram inspirerande exempel på
nyskapande initiativ och resultat, som uppnåtts relativt nyligen.
Priset för 2006 tilldelades professor Olle
Rutgersson för bedriften att på kort tid ha
skapat en kraftsamling kring sjöfart och
marin teknik. Särskilt uppmärksammas att
han varit Chalmers vetenskaplige entreprenör vid tillkomsten av sjöfartscentrumet
Lighthouse. Priset består av en personlig
ersättning om 20 000 kr och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.
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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 2006 till och med 31 december 2006.

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 2006
ökat realt med 334 mkr (394). Efter avdrag
för lämnad utdelning och lämnade aktieägartillskott har det egna kapitalet ökat med
199 mkr (299).
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 21,2 mkr (4,9).
15 mkr har erhållits med syfte att främja
Chalmerskoncernens möjligheter att inom
Chalmers Innovationssystem öka nyttiggörandet av forskning för att skapa och
utveckla företag och 6,2 mkr har erhållits till
utvecklings- och stipendiefonden Chalmers
Vänner. Denna är en s.k. annual fund som
årligen fördelar medel till angelägna delar av
Chalmers verksamhet.
Stiftelsen har utfäst ett borgensåtagande
gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 949 mkr (865) avseende
Chalmers tekniska högskola ABs (943,6)
och Chalmersfastigheter ABs (5,6) pensionsåtagande samt avseende en kreditförsäkring om 0,4 mkr i SSPA Sweden AB.
STIFTELSENS
PLACERINGSVERKSAMHET

Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd
för allokering av kapitalet och finansrådet
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beslutar inom ramen för Stiftelsens placeringsreglemente om avvägningen mellan
aktier och räntebärande placeringar.
Placeringsverksamheten utförs i januari
2007 av sammanlagt åtta utvalda kapitalförvaltare. Fyra förvaltare har svenska aktiemandat, två förvaltare har svenska ränte- och
obligationsmandat och två förvaltare har globala aktiefondsmandat. Vidare har Stiftelsen
ett förlagslån i Chalmersfastigheter samt
investeringar i strukturerade placeringsinstrument och hedgefonder.
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 105 mkr (92)
och realisationsvinsten uppgår netto till
197 mkr (146).
Stiftelsens kostnader omfattar administrationskostnader, förvaltningskostnader, kostnader för utlagda uppdrag samt realiserade
kapitalförluster.
Det redovisade bokföringsmässiga resultatet uppgår till 299 mkr (226).
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 50 mkr (178).
Dessutom värdesäkras Stiftelsens bundna
stiftelsekapital genom att 15 mkr (9) avsätts
för att bevara det bundna stiftelsekapitalets
reala värde.
Den reala förändringen av Stiftelsens egna
kapital uppgår därmed till 334 mkr (394).
Stiftelsens bundna vinstregleringsfond
har tillförts 50 mkr (178). Stiftelsens gåvo-

medelsfond har tillförts 25 mkr (9) och
Stiftelsens fria vinstregleringsfond har tillförts
156 mkr (117). Slutligen har 104 mkr (91)
avsatts i Stiftelsens utdelningsfond.
Avkastningen på Stiftelsens totala kapital
uppgår till 12,2 % (14,7) och avkastningen
på det förvaltade kapitalet uppgår till 13,1 %
(15,8). Stiftelsens jämförelseindex för den
förvaltade portföljen uppgår för 2006 till
10,8 % (18,2).
Av totala kapitalet utgör aktier 47% (49),
penningmarknadsinstrument 16% (11), fastighetsreverser 26% (28), strategiska innehav (dotterbolagsaktier) 7% (6) och likvida
medel 4% (6).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 379 mkr (1 314) och fritt eget kapital uppgår till 968 mkr (818). Förändringen
framgår nedan, mkr:
Eget kapital
ingående balans
Avsättning för att
realsäkra kapitalet
Avsättning till
utdelningsfond
Avsättning till
gåvomedelsfond
Ökning av orealiserat
övervärde
Avsättning till
vinstregleringsfond
Lämnat aktieägartillskott
Lämnad utdelning
Eget kapital
utgående balans

2006

2005

2 132

1 834

15

9

104

91

25

9

50

178

156
–41
–94

117
–1
–106

2 347

2 132

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår
av bilaga som kan rekvireras från Stiftelsens
kansli.
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 hög-
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FLERÅRSÖVERSIKT

Stiftelsen har haft följande utveckling under de senaste fem åren:
2006

2005

2004

2003

2002

334

394

213

265

– 593

2 347

2 132

1 834

1 750

1 629

93

106

129

156

209

Förvaltningsresultat
Eget kapital
Utdelning

skolans 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 81 mkr (87). Dessa
avser projekt och investeringar inom följande
huvudområden:
• Miljövetenskap, 9 mkr
• Biovetenskap, 13 mkr
• Informationsteknologi, 13 mkr
• Mikroteknologi, 18 mkr
• Riktade satsningar, 28 mkr, exempelvis, förnyelse av grundutbildningen, Chalmers insamlingsverksamhet med därtill hörande
alumnverksamhet, fortbildningsprogram
och sektionssatsningar inom olika områden.
För år 2007 har Stiftelsen beviljat ett årsanslag om 102 mkr och därutöver gjort åtagande om fortsatt finansiering av satsningarna
med 40 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
2006.
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 (5) lämnats som forskningsbidrag till
verksamheten vid Chalmers.
Totalt har Stiftelsen delat ut 94 mkr (106)
under året.
Därutöver har Stiftelsen lämnat aktieägartillskott om sammanlagt 41 mkr enligt följande:
• 1 mkr till Lindholmen Science Park AB
• 25 mkr till Chalmers tekniska högskola AB
för täckande av kostnader vid byte av
pensionsplan samt

• 15 mkr till Chalmers tekniska högskola AB
för förstärkning av Chalmers innovationssystem.

äger 100 % av aktierna i SSPA Sweden AB.
Antalet aktier är 160 000 med nominellt
värde 100 kr. Alla aktier har samma röstvärde.

PERSONAL

NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER

Stiftelsens personalstyrka består oförändrat
av fyra personer, två män och två kvinnor.
Ersättning till styrelsen har utgått med
665 tkr. Kostnadsersättning för resor har utgått med 4 tkr.
Inga andra ersättningar eller förmåner
har utgått till styrelsen.

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

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
10 % av aktiekapitalet och 53 % av rösterna, och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 90 % av aktiekapitalet och 47 %
av rösterna, i Chalmersfastigheter AB.
Antalet aktier är 25 000 med nominellt värde
1 000 kronor.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktiera i Chalmers Capital 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
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Not
Rörelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Nettoomsättning
1
Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster 2, 7
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Realiserade kapitalförluster
Summa kostnader

Koncernen
2006

Stiftelsen
2005

246 431
373 030

194 687
292 139

–3 534
–206
–1 747
–19 064
–78

– 3 591
– 216
– 1 380
– 12 654
– 78

–48 933
–73 562

– 48 710
– 66 629

–1 289 958
–244 508

– 1 241 245
– 276 395

5
6

–432 950
–160 918
–45 530

– 390 991
– 165 653
– 50 520

–2 173 864

– 2 124 804

299 468

225 510

8

49 602

177 822

49 602

177 822

9

–15 000

– 9 000

–15 000

– 9 000

334 070

394 332

–49 602
–24 876
–155 956
–103 636

– 177 822
– 8 681
– 116 644
– 91 185

7

429 665

484 251

148
21 543
–78 159

10
4 607
– 88 819

373 197

400 049

–49 602
–24 876
–155 956
–103 636
39 127

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

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

–1 704
–5 226
2 384

– 346
– 6 584
– 169

ÅRETS RESULTAT

34 581

– 1 382

10
10

Resultat efter finansiella poster

82

23 196
69 368
4 888

3, 4

Rörelseresultat

Dispositioner
Avsättning till bunden vinstregleringsfond
Avsättning till gåvomedelsfond
Avsättning till fri vinstregleringsfond
Avsättning till utdelningsfond
Resultat före skatt

27 676
77 706
21 217
2 435 345
4 888
2 440 233

Real förändring av eget kapital

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

2005

2 547 710
21 217
2 568 927

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

2006

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

Stiftelsen
31.12.2005

199

277

199

277

199 100

172 100

326 182
1 107 391

190 477
1 123 224

20 496
315
20 811

25 573
629
26 202

15
16
17
18

2 271 254
79 812
458 808
16 181
2 826 055

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

22 587
343 600
1 107 391

4 589
206 988
1 123 224
1 280

5 990
1 479 568

5 990
1 342 071

831 453
5 990
2 470 116

833 622
5 990
2 325 413

4 326 434

4 216 198

2 470 315

2 325 690

208
3 408
3 616

126
466
592
2 619

2 612

90 913
1 104
71 008
532 267
695 292

347 810
350 429

296 048
298 660

697 497

373 695

185 292

129 051

262 278

304 453

123 292

155 965

19
20
21
22
23

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga placeringar

31.12.2006

14
14

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

Koncernen
31.12.2006
31.12.2005

22

24
25

Kassa och bank

2 577
121 232
26 665
38 467
588 111
777 052

Summa omsättningstillgångar

1 740 443

1 374 032

659 013

583 676

SUMMA TILLGÅNGAR

6 066 877

5 590 230

3 129 328

2 909 366

1 038 000
340 918
7 845
1 386 763

1 023 000
291 316
4 981
1 319 297

1 038 000
340 918

1 023 000
291 316

1 378 918

1 314 316

99 021
1 107 978
– 239 387
74 754
34 581
1 076 947

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

99 021
1 107 978
– 239 387

89 224
1 139 821
– 411 171

967 612

817 874

2 463 710

2 189 613

2 346 530

2 132 190

1 966

1 503

1 966

1 503

27
779 982
0

23
774 771
307

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

9
8
29

11
12
13
29
29

Summa eget kapital
Minoritetsintresse

1 607

4 490

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

1 035 890
18 214
1 220
1 055 324

956 989
11 942
2 368
971 299

Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder

1 346 463
1 346 463

1 315 674
1 315 674

109 900

102 256

28

0
130 639
959 234
1 199 773

307
86 126
920 465
1 109 154

823
780 832

572
775 673

6 066 877

5 590 230

3 129 328

2 909 366

30
31

1 410 852
984 236

1 410 395
924 448

Inga
984 183

Inga
907 034

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

26
27

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Koncernen
2006
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

Stiftelsen
2005

2006

2005

334 070

394 332

15 463
– 41 000

10 169
– 1 000

373 197
154 292

400 049
123 370

– 3 510

– 346
0

– 93 730

– 105 500

523 979

523 073

214 803

298 001

– 3 024
– 81 761
– 56 241
90 619
473 572

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

– 51 769
– 56 241
5 159
111 952

– 158 197
– 118 997
7 915
28 722

– 2 447
– 29 351
– 25 668
– 84 938
3 333
0
– 18 757

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

78

– 95

– 136 612
15 833
1 280
– 148
0
– 277 475

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

– 135 705
– 11 167

– 78 272
11 784

2 169
– 144 625

– 284 805
– 351 388

30 789
– 1 500
29 289

597 839
– 500
597 339

Årets kassaflöde

225 386

– 337 267

– 32 673

– 322 666

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

549 097
774 483

886 364
549 097

155 965
123 292

478 631
155 965

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
Investeringar i andelar i intresseföretag
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

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER
1. Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) med organisationsnummer 556479-5598 är ett aktiebolag
med säte i Göteborg. Företagets huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

2. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens
Allmänna råd och uttalanden, utom för redovisning av
immateriella tillgångar och byte av redovisningsprincip där Redovisningsrådets rekommendation RR 15
respektive RR 5 tillämpats. Från och med 2002 tillämpas vidare Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2001:1 avseende redovisning av inkomstskatter.
Koncernredovisning
Dotterföretag
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.
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Intäkter och kostnader
Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning av matchnings-principen.
Chalmers har valt att utgå från kostnaderna vid
användning av matchningsprincipen.
Projektredovisning
Redovisningen i moderbolaget baseras på projektredovisning i vilken projekten klassificeras i olika projekttyper utifrån vilka de värderas och periodiseras.
Projekten kan delas in i två huvudkategorier; projekt
som resultatavräknas vid varje bokslutstillfälle, påverkar årets resultat, och projekt som är pågående med
fastställt slutdatum. För ett projekt skall anses som
pågående finns ett antal bedömningskriterier som
måste vara uppfyllda, t ex att det finns ett externt motpartsförhållande. För pågående projekt tillämpas successiv avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda
kostnader i projektet. Pågående projekt periodiseras
via balansräkningens fordrings- och skuldkonton.
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.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder, förutom pågående arbete, har
värderats till anskaffningsvärde. Pågående arbete vär-

deras till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt
värde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångarna i moderbolaget utgörs av aktiverade externa utgifter för utveckling av bolagets administrativa system och skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden om 3 år.
Materiella 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.
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. Skattemässigt
skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas
följande nyttjandeperioder:

CTH-Års06_siffror_070221

07-03-06

Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
Möbler och inredning
Övrigt
Nätverk
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill
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10 år
5 år
3 år
3 år
5 år
5–10 år
5–10 år
5–10 år
10 år
15–37 år
67 år
20 år
5 år

Pensioner
Chalmers tryggar sina pensionsåtaganden genom
skuldföring.
Från och med 1 januari 2006 övergick Chalmers
till pensionsavtalet PA 03 som är det avtal som övriga universitet, högskolor och statliga myndigheter har.
Avtalet gäller för anställda som är födda 1946 eller
senare. PA 03 gäller inte för anställd som är född 1945
eller tidigare eller anställd som uppbär tillfällig sjukpension, där fortsätter det tidigare pensionsavtalet PA 91,
att gälla.
Som beräkningsgrunder har för PA 03 använts de
grunder som från och med 2006-01-01 gäller vid
skuld- och premieberäkning inom den statliga försäk-

KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Transaktioner mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett till ett värde
om 104 (117) mkr från moderbolaget respektive 10 (12) mkr till koncernbolag. Av
transaktioner från moderbolag utgör 93 (105) mkr forskningsbidrag och resterande avser räntor mellan bolagen..

NOT 2

ÖVRIGA INTÄKTER

Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2006 erhållit gåvor och bidrag
uppgående till 21,2 mkr. 15 mkr har erhållits med syfte att främja Chalmerskoncernens möjligheter att inom Chalmers Innovationssystem öka nyttiggörandet av
forskning för att skapa och utveckla företag och 6,2 mkr har erhållits till utvecklingsoch stipendiefonden Chalmers Vänner. Denna är en s.k. annual fund som årligen
fördelar medel till angelägna delar av Chalmers verksamhet.

NOT 3

MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH
LEDNINGSFUNKTION
Antal
anställda

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
4
SSPA Sweden AB
69
Chalmers tekniska högskola AB 2 214
Chalmers Capital AB
0
Chalmersfastigheter AB
18
AB Chalmersinvest koncernen
2
Chalmers Advanced
Management Programs AB
7
IT-universitetet i Göteborg AB
0
Koncernen totalt
2 314

2006
Andel
kvinnor %

Antal
anställda

2005
Andel
kvinnor %

50
15
34
0
33
33

4
68
2 282
0
18
2

50
15
33
0
33
31

43
0
33

7
–
2 381

43
–
32

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
Koncernen
2006
2005
Totalt
Andel
Totalt
Andel
kvinnor %
kvinnor %
Styrelsen
62
32
59
32
Ledningen
40
22
41
15

NOT 4

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH
SOCIALA KOSTNADER
2005

2006
Löner
och andra
ersättningar
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
2 174
(varav pensionskostnader)
SSPA Sweden AB
32 110
(varav pensionskostnader)
Chalmers tekniska
högskola AB
801 936
(varav pensionskostnader)
Chalmers Lindholmen
högskola AB
0
Chalmersfastigheter AB
9 074
(varav pensionskostnader)
AB Chalmersinvest
1 312
(varav pensionskostnader)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
3 933
(varav pensionskostnader)
IT-universitet i Göteborg AB
0
Koncernen totalt
850 539
(varav pensionskostnader)

Löner
Sociala och andra
kostnader ersättningar
1 356
(687)
16 331
(4 769)

2 147
29 868

Sociala
kostnader
1 346
(670)
15 226
(4 441)

420 146
(163 146)

776 915

409 023
(157 883)

0
5 189
(1 689)
711
(216)

0
8 685

0
5 004
(1 658)
678
(208)

2 066
(621)
0
445 799
(171 128)

3 730

1 241

0
822 586

1 924
(551)
0
433 201
(165 411)

ringsmodellen och för vilka SPV ansvarar. Vid skuldberäkning av övriga åtaganden har Finansinspektionens grunder enligt FFFS 2001:13 använts.
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.

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda
2006
2005
Styrelsen
Övriga
Styrelsen
Övriga
och VD
anställda
och VD
anställda
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola AB
450
1 724
450
1 696
SSPA Sweden AB
963
31 147
902
28 966
Chalmers tekniska
högskola AB
1 891
800 045
1 821
775 094
Chalmers Capital AB
0
0
0
0
Chalmersfastigheter AB
1 145
7 929
1 116
7 569
AB Chalmersinvest
1 167
144
1 101
140
(varav tantiem)
(0)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
866
3 067
871
2 860
(varav tantiem)
(118)
(172)
IT-universitet i Göteborg AB
–
–
–
–
Koncernen totalt
6 482
844 056
6 261
816 325
(varav tantiem)
(118)
(172)
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
2006(2005)
Åldersfördelning
Kvinnor %
Män %
Totalt %
19-29
1,43 (2,17) 0,52 (1,15)
0,8 (1,45)
30-49
3,62 (4,04) 1,13 (0,70) 2,02 (1,86)
504,33 (4,93) 1,62 (2,00) 2,49(2,93)
Totalt
3,44 (3,97) 1,16 (1,18) 1,93 (2,10)
Åldersfördelning
19-29
30-49
50Totalt

NOT 5

Kvinnor %
0,55 (1,55)
2,24 (2,90)
3,75 (3,63)
2,09 (2,87)

2006

Koncernen
2005

2006

Stiftelsen
2005

1 401
1362

1 393
1 476

129
51

147
149

161

245

23

36

4

338

0

0

Stiftelsen
Räntekostnader
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa

2006
17 854
756
454
19 064

2005
11 881
555
218
12 654

2006
6 831
114 636
5 755
33 256
440
160 918

2005
3 781
123 989
4 606
32 854
423
165 653

2006
78
78

2005
78
78

ÅRETS AVSKRIVNINGAR

Koncernen
Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/ markanläggningar
Markanläggningar
Summa
Stiftelsen
Utrustning
Summa

Totalt %
0,31 (1,06)
1,27 (1,16)
1,61 (2,23)
1,19 (1,46)

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

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

NOT 6

Män %
0,20(0,86)
0,73 (0,23)
1,07 (1,58)
0,73 (0,77)
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ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER/REALISERADE
KAPITALVINSTER OCH KAPITALFÖRLUSTER

Stiftelsen
2006
2005
Stiftelsen har nettorealiserat kapitalvinster/ kapitalförluster enligt följande:
Realiserade vinster
246 431
194 687
Realiserade förluster
–48 933
–48 710
Nettorealiserade kapitalvinster/förluster
197 498
145 977

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:
Stiftelsen
2006
2005
Marknadsvärde
3 129 329 2 909 366
Bokfört värde
–2 788 410 –2 618 050
Orealiserat värde
340 918
291 316
Stiftelsens orealiserade värden har sålunda ökat med 50 mkr under året och uppgår vid årsskiftet till 341 mkr.

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 1,6 (0,9)%.

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

2006

2005

21 543
21 543

4 607
4 607

41 666
36 493
78 159

38 396
50 423
88 819

NOT 11 AVSÄTTNING TILL GÅVOMEDELSFOND
Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och vilka
ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i samband med
dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen skall använda medlen till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål. Stiftelsens gåvomedel har förändrats enligt följande:
Stiftelsen
2006
2005
Gåvomedelsfond ingående balans
89 224
79 893
Avräkning med Anknutna stiftelser
0
738
Avsättning till gåvomedelsfonden
24 876
8 681
Lämnat aktieägartillskott
–15 000
0
Avräkning med utdelningsfond
–79
–88
Gåvomedelsfond utgående balans
99 021
89 224
Redovisningen sker under fritt eget kapital då det ursprungligen varit gåvogivarens
syfte att Stiftelsen skall använda dessa medel för ett specifikt angivet ändamål.

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:
2006
2005
Ingående balans
1 139 821
1 372 503
Avsättning till fri vinstregleringsfond
155 956
116 644
Lämnat aktieägartillskott
–26 000
–1 000
Avräkning med utdelningsfond
–161 799
–348 326
Fri vinstregleringsfond utgående balans
1 107 978 1 139 821
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.
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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.
2006
2005
Ingående balans
–411 171
–745 270
Avräkning till utdelningsfond
103 636
91 185
Överfört från gåvomedelsfond
79
88
Avsättning till utdelningsfond
103 715
91 273
Årets utdelning
–93 730
–105 500
Avräkning med fri vinstregleringsfond
161 799
348 326
Utdelningsfond utgående balans
–239 387
–411 171

NOT 14 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering
Omklassificering
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2006
32 843
2 447
–1 223
0
0
34 067
–6 641
–6 831
215
–13 257
20 810

2005
11 528
7 322
0
14 192
–199
32 843
–2 860
–3 781
0
–6 641
26 202

NOT 15 ANLÄGGNINGSFASTIGHETER
Koncernen
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006

2005

2 391 437
29 351
0
–746
2 420 042

1364 424
1 004 800
–11 000
33 213
2 391 437

Ingående avskrivningar
Årets investering
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Skattemässigt restvärde

–114 638
–753
299
–33 696
–148 788
2 271 254
2 141 856

–81 362
1
0
–33 277
–114 638
2 276 799
2 177 336

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 60 904 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och har
därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

NOT 16 INVESTERING I LOKALANPASSNING
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

2006
95 939
25 668
–15 313
746
107 040

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassifieringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–29 048
–5 755
7 874
–299
–27 228
79 812

–26 623
–4 606
2 181
0
–29 048
66 891
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NOT 17 UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

NOT 22 FORDRAN HOS KONCERNFÖRETAG

2006
1 586 912
84 938
–118 195
–
1 553 655

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

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

–1 096 999 –1 027 612
–114 636
–123 989
116 788
54 602
–1 094 847 –1 096 999
458 808
489 913

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

2006

2005

766 118
1 547
63 788
831 453

766 793
1 978
64 851
833 622

20
143
2 456
2 619

19
137
2 456
2 612

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

NOT 23 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
NOT 17 UTRUSTNING OCH INVENTARIER, FORTS
Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2006
629
0
0
629

2005
603
131
–105
629

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

–352
–78
0
–430
199

–421
–78
147
–352
277

2006
14 322
47 363
–45 504
16 181

2005
23 079
38 648
–47 405
14 322

NOT 18 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

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

Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
90
100

100
47
100

150 000
2 500
160 000

145 100
27 000
27 000
199 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer
Chalmers tekniska högskola AB
556479-5598
AB Chalmersfastigheter
55 6487-9764
SSPA Sweden AB
556224-1918

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006
206 988
136 612
343 600

2005
133 994
72 994
206 988

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006
190 477
135 705
326 182

2005
112 205
78 272
190 477

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

NOT 21 AKTIER OCH KONVERTIBLER
2006
1 123 224
–15 833
1 107 391

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

2006
340 918
167 437
42 369
6 892
30 496
588 112

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

Stiftelsen
Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter
Summa

2006
340 918
6 892
347 810

2005
291 316
4 732
296 048

NOT 25 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Stiftelsen har placerat 185 mkr (129) i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

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

2005
1 135 008
–11 784
1 123 224

2006
777 960
788
1 234
779 982

2005
772 749
788
1 234
774 771

NOT 27 BEVILJADE EJ UTBETALDA BIDRAG
Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
Summa

NOT 20 OBLIGATIONER OCH RÄNTEBÄRANDE
PLACERINGAR

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Posten består av ett lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum om 14 355 tkr.
Lånet är nuvärdesberäknat till 5 990 tkr.

2006
0
0

2005
307
307

2006
720 893
102 840
11 455
25 053
98 993
959 234

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

2006
357
93
373
823

2005
324
115
133
572

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

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.
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NOT 29 DEL AV EGET KAPITAL
Koncernen
Ingående balans
Omföring årets resultat
Utdelning
Fusionsresultat
Aktieägartillskott
Koncernintern justering
Förändrade redovisningsprinciper
Förskjutning mellan bundet och
fritt eget kapital
Andel i resultat i intressebolag
Årets resultat
Utgående balans

NOT 31 ANSVARSFÖRBINDELSER
Bundna
reserver
4 981

2 716
148
7 845

Balanserat
resultat
53 824
–1 382
–1 500
66
15 235
25 000
–13 625

Årets
resultat
–1 382
1 382

–2 716
–148
74 754

34 581
34 581

2006
53
18 984
19 036

2005
126
17 288
17 414

Stiftelsen
2005
Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
1 299
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
8 397
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
24 923
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti
avseende utfästelse om pension i SSPA Sweden AB
385
avseende ChalmersfastigheterAB:s pensionsåtagande
avseende Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
943 583
Summa
984 183

2005
2 283
12 126
28 200

859 012
907 035

Totalsumma

924 448

Koncernen
Investeringsåtaganden i InnKap 2KB
Försäkringsbolaget FPG
Summa

NOT 30 STÄLLDA PANTER
Koncernen
Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i:
LightUp Technologies AB och Cellectricon AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Summa

2006
1 407 000

2005
1 405 000

3 852
1 410 852

5 395
1 410 395

984 236

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2006.

Göteborg den 28 februari 2007

Kurt Eliasson

Leif Blomqvist

Ingrid Elam

Lars Idermark

Stefan Johnsson

Anna Kadefors

Linnea Lindau

Karin Markides

Anna Nilsson-Ehle

Cecilia Wigström

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2007

88

Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

674
4 740
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL STYRELSEN I STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
ORG.NR 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
80-88, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2006. 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 betydelsefulla 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 28 februari 2007

Ernst & Young AB

Riksrevisionen

Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Arne Månberg
Auktoriserad revisor
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om)
2006

2005

2004

2003

2002

8 761
25 %
75 %
7 440

8 813
24 %
76 %
7 538

8 675
24 %
76 %
7 512

8 858
25 %
75 %
7 604

8 604
25 %
75 %
7 316

186
33 %
67 %
1 027
30 %
70 %
587
–
154
152

178
27 %
73 %
1 015
29 %
71 %
623
–
161
180

157
34 %
66 %
1 062
28 %
72 %
682
–
179
158

221
31 %
69 %
1 127
27 %
73 %
740
–
142
162

234
26 %
74 %
1 056
26 %
74 %
734
–
130
172

619
15 %
85 %
539
15 %
85 %
167
8%
92 %

627
14 %
86 %
545
14 %
86 %
158
8%
92 %

647
14 %
86 %
554
14 %
86 %
159
8%
92 %

644
14 %
86 %
551
15 %
85 %
158
8%
92 %

630
14 %
86 %
539
14 %
86 %
156
7%
93 %

2 167
756
88 %
12 %
1 411
30 %
70 %
2 138
57 %
15 %
1 505
2 328
721
29
51

2 113
741
89 %
11 %
1 372
30 %
70 %
2 123
55 %
16 %
1 524
2 140
694
– 10
21

2 158
723
88 %
12 %
1 435
28 %
72 %
2 203
54 %
16 %
1 522
2 105
695
– 45
31

2 107
730
87 %
13 %
1 377
29 %
71 %
2 142
55 %
16 %
1 455
2 050
729
– 35
76

2 072
671
86 %
14 %
1 401
27 %
73 %
2 112
52 %
17 %
1 454
1 986
691
– 40
111

GRUNDUTBILDNING

Antal helårsstudenter inkl. uppdragsutbildning
andel kvinnor
andel män
Antal helårsprestationer inkl. uppdragsutbildning
FORSKARUTBILDNING

Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
1
Antal aktiva doktorander totalt
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina
2

PERSONAL; LÄRARE

Antal lärare totalt (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal professorer (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
EKONOMI

Intäkter totalt (mkr) varav
Grundutbildning (mkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Kostnader totalt (mkr)
andel personal
andel lokaler
Lokalkostnader3 per kvm (kr)
Balansomslutning (mkr)
varav -oförbrukade bidrag
årets kapitalförändring/årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets kapitalförändring

1 Med aktiva doktorander avses under perioden 2002–2004 doktorander med en aktivitetsgrad om minst 10 % och för perioden 2005–2006
en aktivitetsgrad om minst 1 %.
2 Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
3 Enligt resultaträkningen.

Produktion Informationsavdelningen Chalmers
Redaktion Ulla Regestad, Informationsavdelningen,
Lena Larsson, Planering och uppföljning, Lennart Larsson, AB Centor S.A.
Foto Jan-Olof Yxell (där ej annat anges)
Layout Frank&Earnest
ISSN 0281-6229
Upplaga 3000 exemplar
Tryck Palmeblads Tryckeri AB, mars 2007
Papper Arctic Silk, miljövänligt
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CHALMERS I SIFFROR – 10 ÅR
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

1210
6034
5262
1021
290

2006

1200
5963
5134
948
398

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

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

680
1468
1225
304

Högskoleingenjörs- och
sjöfartsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

571
443

661
515

699
521

733
561

653
560

891
775

1118
982

1067
900

1171
983

1132
880

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

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

1027
186
306
154
152

Forskarutbildning
Forskarstuderande 1
varav nyantagna
Forskarexamina, varav
doktorsexamina
licentiatexamina

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

1440
727
2167

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 2
Teknisk och administrativ 2
Totalt

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

756
1411
990
2167
757

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

1

–3

– 52

– 83

– 58

– 40

– 35

– 45

–10

29

Resultat efter finansiella poster

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

57
15
21
5
2

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

1 1999–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.
2 En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal ökade med 57 heltidstjänster år 2000.
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