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H

ållbar utveckling var temat
för Chalmers årsredovisning 2006, ett tema som
i högsta grad varit tongivande även under 2007
både inom Chalmers och
över hela världen. Inom Chalmers är det
glädjande att konstatera att hållbar utveckling slagit rot i själen av utbildning, forskning
och samverkan. Effekterna börjar märkas
på olika sätt, t ex inom examensarbeten,
forskningsprojekt och näringslivssamverkan men också genom den fysiska utvecklingen av Chalmers
båda campus och i
vår kultur där långsiktiga värden växer sig
starkare dag för dag.
I en tid när världens
stora utmaning är att
få harmoni mellan ett
rättvist välstånds
tekniska lösningar och jordens samlade
resurser, har vi ett Chalmers som är mycket
väl positionerat för att verka i framkanten av
denna utveckling.
Chalmers har excellens inom grundläggande ämnen såsom matematik, IT, fysik och
kemi samt i ingenjörskonst och tekniskt inriktad design. Denna excellens utgör grunden
i vår problemlösande och värdeskapande
tekniska utbildning och forskning. Tillsammans ger vår verksamhet positiva effekter i
samhället inom så vitt skilda områden som
energisystem, fordonssäkerhet, materialteknik, samhällsbyggnad, hållbar bosättning,
produktutveckling, informations- och kommunikationsteknologi, teknik för människan,
transportsystem, säkert och tryggt samhälle,
resurskretslopp och biologiska system. Jag
anser att ett tekniskt universitet som Chalmers har ett ansvar att ta en ledande roll i
samhällets utveckling. Nästa generations
tekniska lösningar ska utvecklas tillsammans med andra aktörer och medverka till
såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar
för ett hållbart samhälle.

Chalmers vision och
uttalade värdegrund

Det är en stor ära att få leda Chalmers mot
den nya visionen ”Chalmers – för en hållbar
framtid” som utformats under 2007 (för att
utgöra basen för Chalmers strategiska plan
2008–2015). Denna vision utstrålar den
långsiktighet, det ansvarstagande och den
tilltro som jag känner är värdig Chalmers.
Högsta möjliga kvalitet och internationell
konkurrenskraft kommer att krävas inom utbildning och forskning. Rekrytering av såväl
studenter som personal måste göras med
största omsorg när
det gäller mångfald,
jämställdhet och talang. Samtidigt finns
det en självklarhet i att
denna vision måste
delas av många och
att Chalmers måste
samverka transdisciplinärt för att främja hela samhällets engagemang för vår framtid.
Chalmers uppdrag är att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver konkurrenskraftig
forskning och utbildning kopplad till en
effektiv innovationsprocess. Under 2007
har en målbild för Chalmers med sikte på
2020 utvecklats som baseras på de gemensamma värderingar som är värda att
bevaras och utvecklas. Jag har valt att kort
beskriva dessa värderingar tillsammans
med några exempel.

”Det är en stor ära att
få leda Chalmers mot
den nya visionen.”

Gedigen grund och
internationell attraktionskraft

Chalmers ska vara en internationellt erkänd
förebild för utbildning, forskning och samverkan inom framtidens ingenjörsvetenskap,
arkitektur och sjöfart. Verksamheten är baserad på gedigen vetenskaplig grund och
ett både systematiskt och kreativt angreppssätt och syftar till utveckling av tekniska
lösningar för människans behov och för
världens hållbara utveckling.

Chalmers har, genom sin autonomi som stiftelsehögskola, jämförts med andra tekniska
universitet i Europa. Det konstaterades då
att autonomi i förhållande till statsmakten
gynnar verksamheten genom att det finns ett
ökat ansvarstagande och utrymme för olika
lösningar av de uppgifter som universiteten
behöver hantera. Det gäller t ex ledarskap,
verksamhetsomställningar, mötesplatser,
ekonomiska garantier, strategiska rekryteringar samt rådighet över den fysiska miljön.
Samtidigt måste autonomin utnyttjas och
utvecklas om den ska vara till nytta för en
fortsatt kvalitetsuppbyggnad.
Nyskapande och effektiva
lärandeprocesser

Chalmers ska attrahera och vara ledande i
lärandeprocesser för studenter, yrkesverksamma och egen personal. Förmåga till
gränsöverskridande och verklighetsintegrerade lösningar i den kommande yrkesrollen
ska vara målet för utbildningarna som bedrivs
i en rik miljö i nära samspel med forskning,
näringsliv och innovationsprocesser.
Chalmers studenter efterfrågar idag en
ökad arbetslivsintegrering i undervisningen.
Denna efterfrågan matchas av ett behov
från arbetsmarknaden och ett stort intresse
från Chalmers ledning att utveckla fler och
nya former av möten mellan studenter och
näringsliv, offentlig sektor samt forskning.
Näringslivets intresse för Chalmers studenter var särskilt synligt vid 2007 års upplaga av den välbesökta mässan CHARM,
C halmers arbetsmarknadsdagar, vilken
nådde nya rekord med 154 utställande
företag varav 18 utländska.
Teknik för människan
i hållbara system

Chalmers ska vara internationellt drivande
i utvecklingen av kreativa och skapande
processer och morgondagens tekniska lösningar. Chalmers ska bidra till nya teknologiska koncept i ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart system i balans med
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”Verksamheten är baserad på gedigen vetenskaplig
grund och ett systematiskt angreppssätt. Den syftar
till utveckling av tekniska lösningar för människans
behov och för världens hållbara utveckling.”

naturens förutsättningar och med hänsyn
till världens olika kulturer.
Under 2007 har ett flertal nya teknikområden utvecklats. Ett av dem startade vid AGS
(Alliance for Global Sustainability) årsmöte
i februari, då jag övertog ordförandeklubban från Koichi Kohiyama, rektor för Tokyo
universitet. Platsen var Barcelona och det
internationella mötet hade ett av sina fokus
på kopplingen mellan teknikvetenskapliga
problemlösande strategier för hållbar utveckling baserade på samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv. Tillsammans med
kompletterande initiativ från olika ämnesområden inom Chalmers har ett styrkeområde
börjat ta form under samlingsnamnet ”urban
futures” som beaktar detta synsätt när det
gäller städers utveckling. Här finns det
även starka kopplingar till samarbete med
Göteborgs universitet.
Dynamik i forskning
och innovation

Chalmers forskningsmiljöer ska vara öppna
och dynamiska mötesplatser i kontinuerlig
förnyelse. Chalmers ska mobilisera inre
drivkrafter och stimulera konkurrenskraftiga
yttre attraktionskrafter till mervärden för
alla som medverkar. Chalmers ska erbjuda
ett innovationssystem som effektivt förmår
nyttiggöra forskningens resultat.
Centralt för vetenskaplig framgång är att
skapa mötesplatser, t ex kring avancerad
forskningsinfrastruktur. Dessa utrustningar
är avgörande för forskningsfronten i många
av våra profilområden. Här har företrädare
för olika vetenskapliga discipliner möjlighet
att mötas och även samverka med forskningsinstitut, näringsliv och studenter över
olika typer av gränser. Avancerad forskningsinfrastruktur kommer i framtiden att
få en ökad betydelse som mötesplats. Ett
långsiktigt stöd till forskningsinfrastrukturer
är därmed en investering i framtida vetenskapliga möjligheter. Som ett första steg
har Chalmers identifierat och beskrivit sina
forskningsinfrastrukturer i en ”roadmap”
som underlag för mer målmedveten utveckling av dessa mötesplatser.
Chalmers och Göteborgs universitet har
beviljats ett åttaårigt projekt inom ramen
för VINNOVAs nyckelaktörsprogram för
att uppnå samverkande innovationssystem i Göteborg. Projektet ska bidra till att
öka samordningen med etablerade aktörer
som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling för att öka det gemensamma
lärandet. Ett starkare samspel kring utbild-
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ning, forskning och nyttiggörande byggs
upp i tre innovationsnoder – på Campus
Lindholmen, Medicinarberget respektive
Campus Johanneberg.
Utvecklingen av Campus Lindholmen har
fått en samordnad strategi där starka verksamheter inom Chalmers och Göteborgs
universitet nu samverkar med utvecklingsbolaget Lindholmen Science Park, fastighetsbolag, företag och offentliga aktörer för
att verksamhetsplaner och byggnadsplaner
ska förstärka varandra. Alla befintliga verksamheter av gemensamt intresse för utbildning, forskning, innovationsprocess och
näringsliv har identifierats och samordnas
nu i en gemensam strategisk plan. Detta
omfattar även områdets starkt industridominerade och undervisningsdominerade delar.
På detta sätt kan profileringen inom området
nå kritisk massa och dess mötesplatser bli
dynamiska.
Samspel i kunskap och
kompetens

Chalmers arbetsklimat ska kännetecknas
av öppenhet, tillit, glädje och kreativitet i en
läraktig och tydlig organisation som inbjuder
till samarbete över gränser såväl internt som
externt. Chalmers personal och studenter
ska aktivt kommunicera, informera om och
debattera teknik, vetenskap och etik.
Efter en resa till kaliforniska universitet under våren 2007 för att förbereda ett
”visiting”-program för Chalmers forskare, inspirerades jag att söka djupare insikt om teknikvetenskapens outforskade möjligheter.
Vid bland annat University of California at
Irvine hade man medvetet engagerat School
of Engineering att arbeta för gränsöverskridande samverkan inom universitetets olika
fakulteter. Det problemlösande förhållningssättet, och förmågan att förklara teknikens
möjligheter och faror, hade identifierats som
en unik fördel när det gäller att nå framgång,
förtroende och tillit.
Kommunikation i tid och rum

Temat i årsberättelsen är fordon, vilket är ett
självklart profilområde för Chalmers. Fordon
och andra farkoster är i kraftig omdaning när
det gäller bland annat drivmedel, säkerhet,
materialval, inbyggd smarthet och val av
transportslag samt omlastningslogistik.
Under 2007 har Chalmers lärare och forskare tagit stora steg framåt genom systematisk
samverkan över ämnesgränser för att möta
de krav och möjligheter som fordonsområdet erbjuder. Vår grundutbildning samverkar

inom en ”automotive academy” och erbjuder kompetensförsörjning för företag med
fokus på hållbar utveckling. Forskningen
omfattar allt från nanovetenskap och dess
användning i energirelaterade processer
till inbyggd aktiv säkerhet och utveckling
av alternativa drivlinor för fordon.
Ekonomiskt styrsystem

Chalmers införde under 2007 ett nytt ekonomiskt styrsystem med ökade möjligheter
för forskargrupper, institutioner, centrumbildningar med flera att disponera överskott,
men också ett ökat ansvar för underskott.
Förändringen har redan i bokslutet för 2007
resulterat i att överskott lyfts fram på ett sätt
som tidigare inte skett. Det ekonomiska
resultatet är det bästa sedan stiftelsebildandet. Därigenom skapas förutsättningar
för att använda överskott till nya satsningar
inom olika områden. Sådana satsningsområden redovisas också i institutionernas
femårsplaner. Ett exempel är insatser i samband med nyrekryteringen av en professur
i kemisk fysik.
Årets tack

Jag vill framföra ett varmt tack till alla fantastiska människor på Chalmers, unga och
gamla som förgyllt 2007 på så många olika
sätt och alltid med den speciella glimten i
ögat. Särskilt tack till alla som delat med
sig av sin tid och kraft till den positiva utvecklingen vi ser av Chalmers inre kultur
och miljö. Jag vill också speciellt tacka alla
lärare och administratörer verksamma på
Campus Lindholmen, som i en prövande
tid genomför ett beundransvärt arbete. Jag
sätter stort hopp till att en vändning sker
under 2008 där bland annat ett teknikvetenskapligt lärcentrum ger ny inspiration
och utvecklingsmöjligheter.
Avancez!
Karin Markides
Rektor

Studentkårens syn

U

nder 2007 startades tvååriga internationella masterprogram på Chalmers.
Det är positivt, eftersom
Chalmers har mycket att
vinna på den internationella
anpassning som det innebär. Det pågår
också en organisationsförändring av ledningen för grundutbildningen. Samarbetet
med Chalmers är överlag bra och våra åsikter ges stor vikt av Chalmers ledning.
Kvalitet har fått stor uppmärksamhet inom
högskolevärlden. Hösten 2007 tog Chalmers ett viktigt steg i sitt kvalitetsarbete
genom införandet av ett centralt kursutvärderingssystem. Från studentkårens sida
är vi mycket intresserade av anställningsbarhet som kvalitetsmått, så vi ser fram
emot resultatet av Chalmers satsningar på
”arbetslivsintegrerat lärande”, som nu börjar
ta fart.

sannolikhet resulterat i färre masterprogram,
med större möjligheter för oss studenter att
sköta en bra studentfacklig verksamhet.
Dessutom har flera masterprogram ekonomiska svårigheter på grund av bristande
studentunderlag.
Förändringar i
grundutbildningens
ledningsstruktur

När Sven Engström tillträdde som ny vice
rektor för grundutbildningen valde han att
skapa en ny ledningsgrupp i form av en
grundutbildningsnämnd med representanter från kursbeställare, kursutförare, Administration och Service samt studenterna.
Till nämnden knyts ett antal utskott, där
den löpande verksamheten kommer att ske.
Studentkåren välkomnar dessa förändringar
och hoppas att utskotten kan hjälpa till att
ge viktiga områden, som pedagogik och
arbetsintegrerat lärande, ett ökat fokus.

Bolognasystemet

Chalmers valde tidigt att anpassa utbildningsstrukturen efter den s k Bologna-deklarationen. Det fick genomslag när Chalmers höstterminen 2007 lanserade 44 nya
masterprogram. Studentkåren anser dock
att Chalmers inte var ute i tillräckligt god
tid för att implementera dessa program,
vilket har påverkat allt från ansökningar till
utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Att masterprogrammen är så många
till antalet har inte gjort det lättare. Grundutbildningens ledningsgrupp borde ha satt
ned foten och bestämt vilka masterprogram
som ska ges istället för att låta institutionerna avgöra det själva. Det hade med all

Rättssäkerhet

Under politikerveckan i Almedalen uppmärksammades att det finns brister i rättssäkerheten för studenter vid stiftelsehögskolor. Studentkåren har därför gjort en
kartläggning av studenternas rättssäkerhet
på Chalmers. Den visar att det finns brister,
t ex kan disciplinärenden inte överklagas
utanför Chalmers vilket studenter på statliga
högskolor har möjlighet till. Ledamöter i
högskolestyrelsen har uttryckt att de saknar
den kompetens som krävs för att avgöra
komplicerade fall. Chalmers har tagit till
sig av Studentkårens synpunkter och ser
nu över rättssäkerheten.

En annan aspekt av rättssäkerheten är
myndighetsutövandet vid examination. I
årsredovisningen 2006 fick högskolan kritik
för att implementeringen av anonyma tentor
gick för långsamt. Studentkåren ser med
glädje att processen tagit fart och att allt
fler studenter skriver anonymt. Dock har
vi en bit kvar tills alla skriftliga tentamina
sker anonymt.
Lindholmen

Diskussionen kring Campus Lindholmens
framtid har åter tagit fart mot bakgrund av
ekonomiska problem för högskoleingenjörsprogrammen inom data- och elektroteknik p g a för få studenter. Chalmers har
beslutat att avvakta en flytt av utbildningar
från Lindholmen i väntan på processen
”Campus Lindholmens utveckling”. För att
få hög utbildningskvalitet och bra service
för studenterna på Lindholmen krävs stora
satsningar. En del har gjorts, t ex ett kårhus
på Lindholmen, men andra satsningar har
inte genomförts i den utsträckning som lovats. Förutom en storsatsning från Chalmers
måste näringslivet investera i verksamheten
på Lindholmen, så att givande samarbeten
kan åstadkommas. Regionen måste också
satsa på infrastrukturen så att miljön blir mer
attraktiv, t ex genom en ny älvförbindelse. Vi
ser fram emot satsningar från alla aktörer
för att säkerställa studenternas framtid på
Lindholmen.

Från vänster: Robert Falck, Viktor Granbom, Sucana Bandalo,
Lobo Olsson, Magnus Våge, Jakob Stigson, Karin Glader,
Anders Hansson, Martin Irding (ordförande).
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Målet för grundutbildningen på Chalmers är att de utexaminerade
studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden och förberedda för 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. Arbetslivsintegrerat lärande utvecklas inom
grundutbildningen genom mentorprogram, gästföreläsningar, praktikperioder, projekt och inte minst examensarbeten.
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda eftertraktade
forskare och ledare som har förmågan att självständigt bedriva
vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett
mänskligt och hållbart samhälle. I forskarutbildningen sker integrering
med näringsliv och offentlig sektor genom externfinansierade forskningsprojekt och industridoktorander.

I VÄRLDSKLASS
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Utexaminerade chalmerister
ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och förberedda
för ett livslångt lärande

Grundutbildning

D

e kvalitativa målen för grundutbildningen är, enligt Chalmers strategiska plan för
2004–07, att de utexaminerade studenterna ska vara
attraktiva på arbetsmarknaden och dessutom förberedda för ett livslångt
lärande. Studierna ska vara bildande, d v s ge
studenterna ett kritiskt förhållningssätt till
kunskap och en möjlighet att sätta in den i ett
större sammanhang. Nedan redovisas några
av de åtgärder som Chalmers har vidtagit
under 2007 för att nå dessa mål.
Hög nivå på utbildningarna

”Chalmers ska driva utbildningen med hög
internationell nivå vad gäller såväl innehåll
som struktur och pedagogik samt tydliggöra
forskningsanknytningen på alla nivåer och
successivt anpassa den till studenternas
utveckling.”
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
in i studier på grundnivå (kandidatdel, 180
hp = högskolepoäng) och på avancerad
nivå (masterprogram, 120 hp). Studierna på
grundnivå leder till kandidatexamen. Kandidatdel och masterprogram tillsammans ger
civilingenjörs-/arkitektexamen samt masterexamen. Förändringen gäller för studenter
som påbörjat sin utbildning 2004 eller senare. Hösten 2007 nådde dessa studenter
masternivån och erbjöds sammanlagt 44
masterprogram. För tillträde till masterprogrammen krävs bl a att studenten utfört ett
kandidatarbete om minst 15 hp. Kandidatarbetet är ett viktigt inslag i utbildningen för att
fördjupa och integrera ämneskunskaperna,
för att träna vetenskaplig metodik och projektarbete i grupp, oftast i en uppgift med
anknytning till institutionernas forskning.
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Masterprogrammens inriktningar reflekterar den forskning som bedrivs vid Chalmers institutioner, vilket stärker samverkan mellan grund- och forskarutbildning.
Samtliga masterprogram är engelskspråkiga och öppna att sökas av studenter
från andra universitet, både svenska och
utländska. Chalmers erbjuder även fem
påbyggnadsprogram som leder enbart till
masterexamen.
I grundutbildningen förekommer näringslivskontakter i form av bl a mentorprogram,
gästföreläsningar, praktikperioder, Entreprenörskolan och examensarbeten. Co-op
inriktning är ett attraktivt utbildningsalternativ där studenterna varvar teori och praktik
under utbildningen. Arbetet att samordna
och utveckla arbetslivsintegrerat lärande i
utbildningen ska intensifieras.
Ett mentorprogram som riktar sig till studenter på Chalmers och IT-universitetet
på Campus Lindholmen ger möjlighet att
utveckla kontakterna mellan högskolan och
näringslivet. Mentorprogrammet har utvecklats på initiativ av Lindholmen Science Park
och har blivit mycket uppskattat av både
studenter och företagsrepresentanter.
CDIO står för Conceive, Design, Implement, Operate och är en modell för
ingenjörsutbildning som tagits fram i ett internationellt samarbete. Modellen bygger på
att produkters livscykel får ge utbildningen
sammanhang och tydliggöra kopplingen
mellan praktik och teori. Under 2007 har
masterprogrammen fått mål och struktur
enligt CDIOs principer.
Supplemental Instruction (SI) är en metod
där studenterna strukturerar och bearbetar
kursernas innehåll i workshopform, med
handledning av äldre studenter. SI bidrar till
att skapa gynnsamma studieförutsättningar
och stödjer studenterna så att de får bättre
förutsättningar att klara de första avgörande
matematiktentorna.

Civilingenjörsprogrammen i informationsteknologi, väg och vattenbyggnad, automation och mekatronik samt sjöingenjörs- och
sjökaptensprogrammen har under hösten
prövat SI för första gången. Utvärderingar
visar att studenterna anser att SI lärt dem
arbeta i grupp, förbättrat studietekniken och
studieresultaten samt lett till ökad förståelse
för ämnet.
Internationella miljöer

”Studenterna ska ges 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 och inom ramen
för IT-universitetet i synnerhet”.
En av målsättningarna med Chalmers
internationella program är att förbereda
studenter för yrkesverksamhet i internationella miljöer. Chalmers masterprogram
är öppna för sökande från hela världen.
Studenter på Chalmers civilingenjörs- och
arkitektprogram läser därmed sina två sista
år på engelska och samarbetar i projekt, fallstudier och laborationer med studenter med
annan utbildningsbakgrund. Denna mångfald bidrar till särskilt kreativa miljöer.
Utbytesprogram

Chalmers studenter erbjuds också ett brett
utbud av utbytesprogram. De mest flexibla
utbytena sker inom Sokrates/Erasmus där
Chalmers har ett utbud inom hela EU. Det
är i hög grad studentens eget val som avgör
utbytets former och inriktning. Endast en del
av alla utbytesplatser utnyttjas, vilket innebär
att prestationen vid Chalmers inte är avgörande för att delta i utbytet och att studenter
med olika förutsättningar kan delta.
Mer strukturerade program är World
Wide med de Nordiska programmen, UNITECH International, Asienprogrammet och

Bra program!
Cecilia Schotte tillhör den första årskullen som under 2007 läst det nya
masterprogrammet Innovative and Sustainable Chemical Engineering,
där ungefär hälften av studenterna kom från utlandet (Frankrike, Indien,
Indonesien, Japan, Holland, Mexico, Tyskland och Österrike).
”Det var första året programmet gavs, så det var ibland lite rörigt och
man kunde märka en del planeringsmissar. Men i stort sett var det väldigt
bra. Ett brett program med undervisning på engelska, vilket jag tycker
föreläsarna klarade av förvånansvärt bra. Det fanns mycket entusiasm
och en vilja att göra det bra. En fördel är att man väljer kurser man är
intresserad av, vilket jag tror motiverar lärarna lite extra”, säger Cecilia.
Hur var mötet med utländska studenter? ”Man lär sig att alla är olika.
Vi tänker och jobbar olika. Det innebär att lärandet kräver mer kraft och
tar längre tid för att alla ska hänga med. Men fördelarna överväger.
En berikande kulturkrock!”, avslutar Cecilia.
Cecilia Schotte, masterstudent.

ERASMUS Mundus samt de utbyten som
sker med sikte på att få både svensk och
utländsk examen. Till World Wide (utbyten huvudsakligen utanför EU), UNITECH
International och Asienprogrammet söker
fler än antalet tillgängliga platser. Antagning sker i en väl sammanhållen process,
där prestationer och personliga egenskaper är avgörande. UNITECH International
och Asienprogrammet ger erfarenheter
utanför de heltidsstudier som ingår; t ex
genom företagspraktik, studiebesök och
annan omvärldsbevakning. Det ERASMUS
Mundus-program som Chalmers medverkar
i är helt integrerat i utbildningsstrukturen
och kvalitetssäkras genom kontinuerlig jämförelse med de andra universitet som ingår
i programmet.
Som en konsekvens av den nya utbildningsstrukturen har förutsättningarna för
utbyten som leder till dubbla examina ändrats. En modell för bilaterala avtal är den
överenskommelse som Chalmers tecknade
2007 med Groupe des Ecoles des Mines
i Frankrike. Med en noggrant utarbetad
struktur baserad på ömsesidigt erkännande
av varandras utbildningar kan överenskommelsen ligga till grund för liknande samarbeten med andra universitet, inte minst inom
nätverket TIME (Top Industrial Managers
for Europe).
Chalmers deltar också i andra program,
som visserligen är av mindre omfattning
men som bidrar till den bredd i utbudet
av utbytesmöjligheter som erbjuds både
studenter och lärare vid Chalmers. Några
exempel är Linnaeus Palme, som möjliggör utbyten med Malaysia och Indonesien,
praktik genom IAESTE och WITECH samt
möjligheter för studenter att själva organisera internationella samarbeten genom
IAESTE och BEST.
Samverkan med Göteborgs universitet

Chalmers utbud har en särskild bredd
genom samarbetet med Göteborgs universitet (GU). Samarbetsformerna utvecklas
ständigt och särskilt inom ramen för IT-universitetet finns ett antal program där Chal-

mers och GU samverkar. IT-universitetets
placering på Lindholmen ger studenterna
närhet till ett näringsliv i dynamisk tillväxt,
till stor del baserat på ny kunskap genererad i samarbete mellan Chalmers/GU och
näringslivet.
Studiesociala frågor

”Chalmers ska arbeta för att studenterna
ska trivas och känna glädje i studierna och
studentlivet”.
Under våren 2007 genomfördes en systematisk undersökning av den psykosociala
studiemiljön vid samtliga program. Resultatet av kartläggningen visar bl a att den psykosociala studiemiljön på Chalmers upplevs
som god i många avseenden. Studenterna
känner sig trygga och det finns många tillfällen att få vänner, vilket t ex Nollkommittéernas arbete bidrar till genom introduktionen
av de nya studenterna. Studenterna hade
svårare att presentera en tydlig mening med
studierna och att sätta in enskilda kurser i ett
större sammanhang. Studiernas slutresultat
(ingenjörs- och arkitektexamen) kändes
dock meningsfullt och motiverande. En
annan viktig fråga var hur studenterna klarar
studieåtagandet. Vid flera program var detta
ett problem och för den enskilde studenten
förenat med stress, olycklighetskänslor och
krisreaktioner. Kommunikationen med lärare
och administrativ personal upplevdes i huvudsak vara bra.
Vid majoriteten av program har kursutvärderingarna inte fungerat tillfredsställande.
Nya gemensamma kursutvärderingssystem
prövades i slutet av året. Resultaten har
sammanställts och presenterats för rektor,
programansvariga och Studentkåren och
kommer att ligga till grund för uppföljning
och fortsatta förebyggande åtgärder för
att förbättra studenternas studiesociala
arbetsmiljö.
En rad workshops och föreläsningar
med jämställdhetstema har genomförts i
samverkan med studenter och lärare på
Chalmers, både inom ramen för enskilda
program och på initiativ av olika kårföreningar. Jämställdhets- och attitydfrågor

Masterprogram, 120 hp
Advanced Engineering Materials
Applied Mechanics
Applied Physics
Architecture
Automotive Engineering
Automotive Industrial Design Engineering
Bioinformatics
Biomedical Engineering
Biotechnology
Business Design
Chemistry and Biosciences
Communication Engineering
Complex Adaptive Systems
Design and Construction Project
Management
Design for Sustainable Development
Electric Power Engineering
Engineering Mathematics and
Computational Science
Environmental Measurements and
Assessments
Foundations of Computing: Algorithms
and Logic
Fundamental Physics
Geo and Water Engineering
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology – for a Sustainable
Society
Innovative and Sustainable Chemical
Engineering
Integrated Electronic System Design
Interaction Design
Management and Economics of Innovation
Materials and Nanotechnology
Microtechnology
Microwave and Photonics Engineering
Nanoscale Science and Technology
Naval Architecture
Networks and Distributed Systems
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Radio and Space Science
Secure and Dependable Computer
Systems
Software Engineering and Technology
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building
Performance Design
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics

Övriga påbyggnadsprogram
Informationssystem i Logistik
Intelligent Systems Design
International Project Management
Människa–Datorinteraktion – Interaktions
design
Nordic Master in Maritime Management
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 ppmärksammades också vid de studieu
sociala skyddsronderna.
Chalmers har sedan den 1 september
2007 ett avtal med Kammarkollegiet om
personskadeförsäkring för studenter. Som
stiftelsehögskola har Chalmers tidigare inte
kunnat delta i denna försäkring utan har
försäkrat studenterna i ett privat försäkringsbolag med i princip samma villkor.
Studentmedverkan

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

både långsiktigt inspirationsarbete och ett
fokuserat kampanjarbete inför utbildningsvalet. I det långsiktiga rekryteringsarbetet
ingår tekniktävlingar för årskurserna 5, 6
och 8 i grundskolan samt aktiviteter inom
matematik, fysik och kemi på gymnasienivå.
Deltagandet i ”Vetenskapsfestivalen” är ett
viktigt led i inspirationsarbetet. ”Fysikaliska
leksaker” är en uppskattad utställning och
experimentverkstad, där såväl barn som
vuxna får en personlig handledning in i
naturvetenskapens och teknikens värld.
Ett ”Öppet hus” med programinslag för alla
åldrar har anordnats.
En viktig resurs i arbetet är studenterna i de programspecifika rekryteringsgrupperna. En utbildningsdag för ca 90
studenta mbassadörer har genomförts
och dessa har tillsammans med personal
deltagit på ett 40-tal utbildningsmässor,

Utbyte med andra länder
Chalmersstudenter
vid utländska lärosäten

2007
VT
HT

2006
VT
HT

2005
VT
HT

2004
VT
HT

2003
VT
HT

World Wide1
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt2
UNITECH International
Övrigt

53
67
0
34
10
–

56
49
9
29
9
1

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
—

164

153

151

153

166

127

130

156

146

116

Totalt
Utbytesstudenter
vid Chalmers

VT

HT

VT

HT

VT

HT

VT

HT

VT

HT

Internationella
masterprogram
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
UNITECH International
Övrigt

–
220
3
33
12
–

–
291
10
28
14
–

758
211
9
28
7
1

867
266
4
20
19
–

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
—

Totalt3

268

343

848 1 165

768

972

678 1 001

1 014 1 176

Breddad rekrytering

För att nå en bredare bas av presumtiva studenter är möten med elever från flera miljöer
viktiga. Via läxhjälp, som bl a anordnas på
Stadsbiblioteket i Göteborg, når Chalmers
ut till elever från olika skolor och program.
Under 2007 har utbildning genomförts för
att stödja de ca tjugo läxhjälpsstudenterna
i deras möten med gymnasieeleverna. Studentföreningen Intize, under året omvandlad
till ideell förening, arbetar målmedvetet för
att nå nya grupper av presumtiva studenter.
Föreningen har sitt ursprung i läxhjälpen och
satsar med stöd från Chalmers på att stärka
matematikintresset via ett mentorprogram
med förgreningar i både gymnasie- och
grundskola.
Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är en förutsättning

Utbildningar 300 HP*

Utbildningar 180 HP*

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

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

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

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

* Från och med 1 juli 2007 infördes ett nytt poängsystem för
högskoleutbildning. Ett läsår omfattar 60 högskolepoäng (hp).

1 Tidigare Sista året utomlands.
2 Ingick före BÅ 2005 i Sista året utomlands.
3 Därutöver fanns 947 st internationella masterstudenter HT07.

en ledamot till stiftelsens styrelse. Rektor
och vicerektorer har regelbundet informella
möten med Studentkåren.
Careers Service

Ett antal externa undersökningar under året
visar att studenterna kommer snabbare ut i
arbetslivet efter examen vid högskolor som
samarbetar mycket med arbetsgivare och direkt involverar studenterna i denna process.
Vid Chalmers finns Careers Service i vars
verksamhet studenter möter arbetsgivare
vid seminarier, workshops, frukostmöten,
kurser, träningsintervjuer etc.
Rekryteringsarbete

”Chalmers ska bredda basen för rekryteringen och därigenom berika studiemiljön och bidra till att de som utbildas vid
Chalmers bättre motsvarar sammansättningen av samhället i stort”.
Rekryteringen av nya studenter till Chalmers är mångfacetterad och bedrivs på
olika nivåer. I de reguljära insatserna ingår
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tagit emot studiebesök och deltagit i programspecifika arrangemang och även gjort
ett stort antal besök på gymnasieskolor.
Under våren anordnades en besöksdag
för presumtiva studenter. Vid produktionen av programk ataloger fokuseras på
att bilder och texter ska attrahera en så
bred målgrupp som möjligt. På Chalmers
webbplats kan ett nyhetsbrev beställas
som via e-post regelbundet informerar
om allt en presumtiv student kan tänkas
vilja veta inför sitt studieval. En förstudie
har påbörjats kring webbinformationen till
blivande studenter. Studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor har inbjudits till
en informationsdag.
Kvinnorna på Chalmers utgör ca 25 %
av studenterna och varierar stort mellan
de olika programmen. Det har gjorts flera
satsningar på denna målgrupp under 2007
i form av inspirationsdagar.
Programområdena data, elektro, IT och
kemi har gjort specialsatsningar på grund
av ett vikande söktryck.

för att nå Chalmers mål att 30 % av studenterna i masterprogrammen ska vara från
andra länder. Chalmers mångåriga erfarenhet av internationell rekrytering kan till stor del
utnyttjas i den nya strukturen sedan hösten
2007, men det ökade antalet masterprogram
och deras integrering i reguljär utbildningsstruktur ställer nya krav. För att programmen
ska fungera bra, och för att mervärdet med
utländska studenter ska uppnås, behöver
den internationella rekryteringen leda till att
de antagna har ännu bättre förkunskaper än
idag och att de kommer till kursstart. Den internationella rekryteringen bedöms ske bäst
genom samarbeten med lokala universitet.
För att klargöra vilka mekanismer som styr
utländska studenters val deltog Chalmers i
en rundresa till universitet i Kina. Samtalen
visade att Chalmers har en potential att utnyttja genom att utveckla samarbetet med ett
antal väl valda universitet. En fortsatt analys
kommer att ligga till grund för ett förslag om
internationell rekrytering i allmänhet och vilka
lokala anpassningar som behövs.

Reell kompetens och
alternativa urval

Studievägledningen och antagningsenheten samarbetar kring bedömning av reell
kompetens, d v s behörighet på andra meriter än formella betyg.
För utbildningsprogrammen Teknisk fysik
samt Arkitektur och teknik tillämpas sedan
2007 antagning upp till en tredjedel av platserna på grundval av ett särskilt prov, som
testar grundläggande kunskaper inom gymnasiets matematik- och fysikkurser. Tanken
är att bredda rekryteringen genom större
mångfald i meriteringsmöjligheterna och
att förfina urvalsprocessen.
Chalmers tillämpar också 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 konstnär-

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT

ANSÖKNINGAR,
ANTAGNA ÅRSKURS 1

70 %

Personer
3500

60 %

40 %

Antagningen på grundnivå

På nationell nivå minskade hösten 2007 antalet sökande till högskolestudier med 7 %
jämfört med året innan. Chalmers minskning
av antalet sökande via Verket för högskoleservice var totalt 6 %.
Söktrycket var fortsatt stabilt och intres-

ANDEL ANTAGNA KVINNOR
Civilingenjör/arkitekt
Högskoleingenjör
Master

40 %

Förstahandssökande arkitektoch civilingenjörsprogram

50 %
3000

30 %
20 %

30 %

10 %

20 %

2500

0%

10 %
0%

studerade 414 (370) inom organiserade utbyten och övriga – 943 (988) studenter – var
s k free-movers. Bland free-movers kom 631
(593) studenter – 67 % (60 %) – från länder
utanför EES-området och bland studenter
inom organiserade utbyten kom 39 (34) – 9 %
(9 %) – från länder utanför EES-området.
Chalmers har nått målet att 30 % av de
studerande på masterprogrammen ska vara
internationella studenter och planerar för
närvarande inte att ytterligare utöka den
internationella rekryteringen.

Under året har samarbetet med kommunerna utvidgats och omfattar nu Göteborg,
Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Partille,
Kungälv och Stenungsund. 43 klasser har
haft undervisningsdagar på Chalmers och
Göteborgs universitet under 2007. Femton
kommunala gymnasieskolor och fem fri
skolor finns med i samarbetet.
Fjorton av Chalmers institutioner var engagerade i olika undervisningsteman. Göteborgs universitet bidrar sedan hösten 2007
med ett biologitema på Medicinarberget
samt laborationer i kemi och fysik.
Kemiinstitutionen har fortsatt att arrangera VIP-kvällar för gymnasister, där eleverna
under trivsamma former träffar forskare och
kommer i kontakt med moderna problemställningar och avancerad kemiutrustning.
Sju matematiklärare från kommunala gymnasieskolor i Göteborg och Mölndal har
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centrum fick
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bland antagna studerande.
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lig 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.
Samverkan med
gymnasieskolan

”Chalmers ska stärka kontakten med
gymnasieskolan”.
Chalmers arbetar aktivt för att öka kontakterna med gymnasieskolan. Gymnasiecentrum, vars lokaler invigdes våren 2007,
fungerar som en plattform för samverkan
mellan Chalmers och gymnasieskolornas
lärare. Samtidigt ger aktiviteterna tillfällen
till möten mellan gymnasieelever och studenter. Syftet är att bidra till en smidigare
övergång från gymnasieskolan till högskolan
och att visa exempel på hur en fortsättning
som naturvetare eller tekniker kan se ut.
Inslag av näringslivsbesök ingår också i konceptet. Även Göteborgs universitet tar emot
studiebesök inom denna samarbetsform.

50

medelpoäng
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högskoleingjenjörsutbildningarna
vid Chalmers.

20
10
0

2003

2004

2005

2006

2007

Civilingenjörs-, arkitekt- och
högskoleingenjörsstuderande
antagna hösten 2003–2007.

deltagit i undervisning av studenter i första
årskursen på Chalmers, vilket uppskattats
från båda håll. Samverkan med gymnasieskolan om förslag till kursplaner inför gymnasiereformen 2009 har skett och kan på sikt få
betydelse för studenternas förkunskaper.
Under slutet av 2007 har en grupp lärare på Chalmers utarbetat en ansökan
till Skolverket inom ramen för regeringens
fortbildningssatsning, Lärarlyftet.
Kvantitativa mål

Chalmers interna kvantitativa mål för grundutbildningen år 2007 var 8 500 helårsstudenter med en prestationsgrad på lägst
85 %. Chalmers har också i ett avtal med
staten kommit överens om ett examensmål
om 3 570 civilingenjörs- och arkitektexamina för perioden 2005–08.
Internationella studenter på Chalmers

Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån
fanns vid Chalmers 1 357 (1 358) inresande
studenter läsåret 2006/2007. Bland dessa

Biträdande professor Lennart
Lundgren, Institutionen för
signaler och system, tilldelades Chalmers Stiftelses pris
2007. Han fick priset för att
han som tidig inspiratör och
sedermera projektledare har
möjliggjort att Gymnasie
centrum vid Chalmers kunnat
skapas med hög pedagogisk
nivå och i effektiv samverkan
med elever, lärare, skolledare
och kommunala instanser.

set högt för Chalmers utbildningar inom
arkitektur, design och industriell ekonomi.
Det var även bra söktryck inom samhällsbyggnadsområdet, framför allt inom högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik.
Intresset för utbildningar i elektroteknik,
datateknik, IT och mekatronik är fortsatt
svagt och Chalmers minskade därför antalet
platser på civilingenjörsprogrammen i elektroteknik, datateknik och IT med sammanlagt 90 platser inför antagningen 2007.
Chalmers fyllde platserna på samtliga civil
ingenjörsprogram. Bland högskoleingenjörsutbildningarna kunde platserna inte fyllas
på elektroingenjörs-, dataingenjörs-, kemiingenjörs- och sjöingenjörsprogrammen.
Sjökaptensprogrammet utökades med
50 platser på grund av förväntad brist på
sjökaptener orsakad av många pensionsavgångar de närmaste åren. Ökningen var
möjlig tack vare att fler praktikplatser kunnat
ställas till förfogande.
Till civilingenjörsprogrammet Teknisk
fysik antogs 142 studenter, varav 36 antogs
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i urvalsgruppen fysik- och matematikprov.
Bland 38 antagna till Arkitektur och teknik
antogs 8 studenter i urvalsgruppen. Bland
84 antagna efter andra urvalet till arkitektprogrammet höstterminen 2007 antogs 40
personer genom arkitektprovet.
Andelen kvinnor till nybörjarprogrammen
minskade något, 26 % kvinnor antogs jämfört
med 27 % hösten 2006. På civilingenjörs-/
arkitektprogrammen var det 27 % kvinnor
bland de antagna som påbörjade programmet, jämfört med 28 % förra året. En hög
andel kvinnor finns inom utbildningar i design,
arkitektur, kemi- och bioteknik, medan motsatsen gäller på flera program inom data-/
IT-området. På högskoleingenjörsprogrammen ökade andelen kvinnor bland nybörjarna
till 23 %, jämfört med 17 % under 2006.
Basårsutbildningen är attraktiv för dem
som vill komplettera sin behörighet och

konkurrera om de garantiplatser som finns
på Chalmers utbildningsprogram. Antalet
platser på basåret ökades för antagning
till hösten 2007 med 50 platser till 300. Av
förra årets studenter tackade 72 ja till erbjuden garantiplats på Chalmers civilingenjörsoch högskoleingenjörsutbildningar.
Antagningen på avancerad nivå

Studenter på Chalmers civilingenjörs- och arkitektutbildningar har för första gången ansökt
om antagning till masterprogram under sitt
tredje år. Hösten 2007 sökte 1 113 chalmersstudenter till masterprogram och 888 antogs,
av vilka 731 tackade ja till erbjuden plats.
Av 3 137 internationella sökande till masterprogrammen antogs 1 300. 858 av dem
tackade ja till platsen och 494 har påbörjat
utbildningen. De största grupperna av utländska studenter hade sin grundutbildning från

Belönat
examensarbete
Lina Karlsson, Avdelningen för
installationsteknik, och Anna
Holmström, Avdelningen för
konstruktionsteknik, har tilldelats VVS Tekniska Föreningens
Stora Stipendiepris på 50 000
kronor för sitt gemensamma
examensarbete ”Projekteringsförutsättningar för dagens
badanläggningar – en kartläggning av inomhusklimatet samt
dess påverkan på byggnadens
klimatskal och bärande system”.

Årets teknologer

Kina (108 studenter), Iran (84), Pakistan (36)
samt Turkiet och Indien (20). Av studenter
från övriga nationella högskolor inklusive de
högskolor som Chalmers har avtal med har
167 studenter antagits och tackat ja till platsen. Av dessa har 68 påbörjat utbildningen.
Andelen internationella studenter på varje
masterprogram varierar, eftersom intresset
bland chalmersstudenter och internationella
studenter är olika. Intresset bland de internationella studenterna är särskilt stort för programmen Communication Engineering samt
Networks and Distributed Systems med 390
respektive 166 förstahandssökande. Masterprogrammen med inriktning på industriell
ekonomi lockade alla kategorier av sökande.
Av de externa studenterna på masterprogrammen är andelen kvinnor 33 %.
Totalt påbörjade 1 284 studenter masterutbildning på Chalmers.

examina
Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella masterprogram
Kandidatexamen
varav delexamen
Magisterexamen
varav IT-universitetet
Masterexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Övriga examina
Totalt

2007

2006

2005

2004

2003

776
13
46
3

903

955

859

842

45

66

41

64

406
77
45
126
58
22
195
39
25
3

398
42

290
43

279
20

175
16

107
55

98
67

79
42

26
14

218
31
19
7

207
48
22
3

286
43
35
9

356
52
42
26

1 731

1 770

1 732

1 651 1 599

Tekniska Samfundets pris ”Årets teknolog” gick till fem studenter
vid Chalmers utbildningsprogram för Arkitektur respektive Vägoch vattenbyggnad. Jon Tibell, Björn Johansson, Edvin Lindberg
och Malin Carlson fick priset tillsammans med Johan Johansson,
som inte är med på bilden.

Efterfrågan i grundutbiLdningen
Förstahandssökande till hösten

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2
Påbyggnad
Masterprogram4
varav internationella studenter
Övriga3
varav internationella studenter7
Förutbildning
Tekniskt basår

Antagning till Nybörjarprogram

2007

2006

2005

437
1 885
515
73
345

441
2 215
507
94
324

584
2 226
522
59
444

2 8936

2 6916

403

304

428

98
1 280
387
40
230

100
1 277
411
60
189

97
1 357
382
55
179

4156

4726

246

241

4 299
2 894
367
243

Antagna5

Nybörjarprogram
Arkitekt1
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar2
Påbyggnad
Masterprogram4
varav internationella studenter
Övriga3
varav internationella studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

1 278
466
68
28
319

1 Inkl Arkitektur och teknik.
2 Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.
3 International Project Management, Nordic Master in Maritime Management,
Intelligent Systems Design.
4 44 masterprogram som är del av Chalmers civilingenjörs-/arkitektutbildning.
5 Antagna som påbörjat studierna inklusive antagna till högre årskurs.
6 Avser tidigare internationella masterprogram/magisterutbildningar.
7 Redovisas tidigare under masterprogram.
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Utbildningar 300 hp

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

Antagning på betyg
Registrerade studenters Lägsta antagningspoäng
medianvärde
efter VHS urval 2
2007
2007
2006
2006

19,95
19,91
19,38
17,40
16,99
19,62
19,56
17,70
17,19
18,87
17,87
20,00
18,20
17,46

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

19,74
19,80
17,92
10,73
alla
18,98
19,27
15,00
alla
13,55
16,30
19,79
16,98
14,53

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

17,15
16,91
14,95
18,87
15,78
15,16
16,26
15,20
13,41
15,94
14,80

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

16,10
15,73
alla
18,72
alla
alla
alla
alla
alla
14,90
12,60

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

Utbildningar 180 hp

Au
Bi
Di
Dp
Ei
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

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

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

Övrig antagning

Chalmers erbjuder i första hand program,
men i mån av plats kan behöriga studenter
antas till fristående kurser. Hösten 2007 antogs 309 studenter till fristående kurser.
Chalmers har även i mån av plats antagning till senare del på utbildningsprogram.
Hösten 2007 antogs 83 studenter till
senare del av utbildningsprogram.
Utfärdade examina

Under 2007 avlades totalt 1 731 (1 770)
grundutbildningsexamina, av vilka 445 var
kvinnor (andel 26 %). Det är en minskning
jämfört med 2006 och beror i huvudsak
på färre civilingenjörsexamina.
Från och med 1 juli 2007 infördes nya
examina i Sverige och ett nytt poängsystem
för högskoleutbildning. Ett läsår omfattar 60
högskolepoäng. Masterexamen har införts

erbjuds arbete då arbetsmarknaden för
närvarande är god. Av de examinerade civil
ingenjörerna/arkitekterna var 248 kvinnor
(andel 30 %). Chalmers har hittills utfärdat
22 teknologie masterexamen.
Antalet högskoleingenjörsexamina var
195 (218), varav 38 kvinnor (andel 19 %).
Det är en minskning jämfört med tidigare.
Under några år har dessa utbildningar haft
svag rekrytering, vilket är en nationell trend.
Chalmers examinerade även 3 högskole-,
77 kandidat- och 126 magisterexamina.
Bland kandidatexamina utfärdades 45 som
delexamen och bland magisterexamen fick
58 sin utbildning vid IT-universitetet.
Från de internationella masterprogrammen har Chalmers utfärdat 406 (398)
civilingenjörsexamina. Från sjöfartsutbildningarna har 39 (31) sjökaptener och 25
(19) sjöingenjörer examinerats.

Prestationer och resultat I grundutbildningen

Grundutbildning

Helårsstudenter
2007 2006 2005

Helårsprestationer
2007 2006 2005

Civilingenjörer och Arkitekter
Masterprogram1
Internationella masterprogram
60 poäng
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
Påbyggnad2
IT-universitetet
Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs3
Övrigt

4 620 5 302 5 382
1 093
661 652

4 032 4 542 4 698
933
592 564

Totalt

8 488 8 563 8 640

983 1 000 1 068
430 377 367
84
76
71 137 188
239 205 190
111
941
797 717

840
405
65
148
127
661

837
301
55
135
150

627

Individer bland
helårsstudenter 4
2007

908
302
66
174
121

6 420
1 858

1 452
714
113
487
200
3 758

622

7 211 7 239 7 455

12 166

1 Här ingår från hösten 2007 den avslutande delen på 120 hp av civilingenjörs- och arkitektutbildningen för antagna hösten 2004.
2 Påbyggnad är 2007 uppdelat på Masterprogram och övriga program.
3 Fristående kurs ingick tidigare år i Övrigt.
4 En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
Av helårsstudenter är 2007 25 % (25 %) kvinnor.

och för dem som påbörjar sin utbildning
efter detta datum omfattar civilingenjörs-/arkitektexamen 300 hp. Chalmers har erbjudit
studenter som antagits tidigare att förlänga
sin utbildning för att avlägga civilingenjörs-/
arkitekt- och/eller masterexamen. De som
antagits 2004 och senare har även möjlighet
att avlägga kandidatexamen som en delexamen till civilingenjörs-/arkitektexamen. 45
studenter avlade sådan delexamen, vilket
är betydligt färre än vad som förväntades.
Detta kan bero på att studenterna inte i
tillräcklig omfattning informerats om denna
möjlighet. Antalet utfärdade civilingenjörs-/
arkitektexamina omfattande 180 p var 822
(948), vilket är en kraftig minskning jämfört
med förra året. Därtill kommer 13 civilingenjörsexamina 300 hp och tre arkitektexamina 300 hp. Några orsaker till den kraftiga
minskningen av civilingenjörsexamina är att
något färre antagits till utbildningen, att en
del studenter valt att förlänga sin utbildning
för att få de nya examina samt att fler studenter som inte är klara med sin utbildning

i huvudsak använt dessa medel för delar
av kostnaderna för de simulatorer som
används i grundutbildningen (Radio, Maskin och Navigation). Även kostnader för
reparation och underhåll av övningsplattformen Aurora har till viss del täckts av dessa
medel.
För att stärka matematikutbildningen fick
Chalmers 1,2 mkr från staten under 2007,
en fortsättning i en treårig satsning. Dessa
medel har använts för att helt eller delvis finansiera fem projekt som ska stödja nybörjarnas
matematikstudier och därmed underlätta
övergången från gymnasium till högskola:
• utveckling av material för att stödja undervisningen i gymnasieskolan
• gymnasielärares deltagande i undervisningen vid Chalmers
• utveckling av webbaserad sommarkurs i
matematik

Intäkter (mkr)

2007 2006 2005 2004 2003

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

685
8
27
0
16
33
14

664
8
26
0
26
35
9

659
7
20
0
23
40
7

636
10
21
1
21
39
6

637
17
16
0
25
34
7

Summa intäkter

783

768

756

734

736

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2007
UPPGICK TILL 783 MKR
Finansiellt, 2 %
Övrigt, 4 %
Stiftelsen Chalmers, 2 %
Företag m fl, 3 %
Övriga statliga, 1%
Utbildningsdepartementet, 88 %

Under året examinerades 838 civilingenjörer och arkitekter. Examinationen sammanlagt under 2005–07 motsvarar 79 % av
målet för perioden 2005–08 enligt avtalet
med staten. Detta ligger något över linjär
utveckling mot målet.
Registreringar och prestationer

Resultatet för 2007 blev 8 488 helårsstudenter och 7 211 helårsprestationer. Det
interna målet 8 500 helårsstudenter har
i det närmaste nåtts. Prestationsgraden
uppgick till 85 % och Chalmers har därmed
uppnått målet.
Särskilda uppdrag

Chalmers har genomfört sitt särskilda uppdrag
inom kärnkemi (4,4 helårsstudenter), reaktorfysik (1,6 helårsstudenter) och fortbildning för
aktivt sjöbefäl (103,8 helårsstudenter).
För 2007 har Institutionen för sjöfart
och marin teknik tilldelats 1,7 mkr som
bidrag till kostnader för utrustning i sjöfarts
utbildningarna. Institutionen har under året

• stöd till nybörjare i form av supplemental
instruction
• Intize-projektet med bl a läxhjälp till gym
nasieelever
Ekonomiskt resultat

Resultatet för grundutbildningen uppgick till
21 (1) mkr. Intäkterna har ökat med 15 mkr
(2 %) jämfört med föregående år. Årets intäkter för genomförd grundutbildning underskred takbeloppet (maximala ersättningen
från staten) med 26 mkr, vilket tillsammans
med tidigare års utfall summerar till ett totalt
sparat takutrymme om 67 mkr.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 89 % av intäkterna, vilket
är en procentenhet mer än föregående år.
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Chalmers ska utbilda eftertraktade
forskare och ledare med förmåga
att bedriva forskning av internationellt
hög kvalitet

 Docent Marie Alminger och doktoranden
Anton Bengtsson på Livsmedelsvetenskap
diskuterar mätresultat.

Forskarutbildning

F

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

I Chalmers nya ledningsstruktur har vicerektor för forskarutbildningen ansvaret för
forskarutbildningen. Arbetet med vidare
utveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen fortsätter i den nya organisationen
i nära samarbete med doktorandsektionen
och med forskarutbildningsnämnden (FUN)
som rådgivande församling.
Kvantitativa mål

Chalmers forskarutbildning ska 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 förhållnings
sätt
• leda forskningsverksamhet.
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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
säkerställa forskarutbildningens kvalitet
• möjlighet att delta i kvalificerad forskning
vid den internationella forskningsfronten
• konkurrenskraftiga anställningsvillkor och
god arbetsmiljö
Enligt verksamhetsplanen för 2007 har
Chalmers för att nå målet i forskarutbildningen lagt särskilt fokus på
• att stödja institutionernas arbete med
att kvalitetssäkra forskarutbildningen
enligt högskolans arbetsordning och
policydokument
• att utveckla chalmersgemensamma kurser
för att licentiater och doktorer ska erhålla
den bredd i utbildningen som ger insikt om
en hållbar samhällsutveckling, kulturella
skillnader samt ledarskap
• att fortsätta arbetet som påbörjats under
2006 med att följa upp nyblivna doktorers
och licentiaters fortsatta yrkeskarriär och
därmed relevansen och kvaliteten hos forskarutbildningen vid Chalmers
• att se över former för kvalitetssäkring av
samarbeten kring forskarutbildning med
högskolor utan examinationsrätt för licentiat- och doktorsgrad, med näringsliv för
industridoktorander och med universitet
i andra länder
• att fortsätta utvecklingen av handledarutbildningen, där särskild vikt läggs på
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv
• att finna former för ökad rörlighet under
forskarutbildningskarriären.

utveckla breda, starka forskningsmiljöer med
synergier inom och mellan olika vetenskapsområden, vilket ska gagna doktoranderna.
Alla doktorander antagna efter den 1
januari 2005 ska tillhöra en Chalmersforskarskola. Varje sådan forskarskola motsvaras av ett forskarutbildningsämne. De
flesta forskarskolorna är organiserade inom
någon av Chalmers 17 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 vicerektor för forskarutbildningen 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 ska lägga grunden till en tydligare integration med de nya
masterprogrammen i grundutbildningen.
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 för den årliga uppföljningen av
doktorandernas studier och handledning.
Studierektor svarar också för att erforderligt
underlag finns för utvärdering av forskarskolans verksamhet. Vicerektor ansvarar för
kvalitetssäkringen genom återkommande
utvärdering av verksamheten.
Forskarutbildningsnämnden

Forskarskolor vid Chalmers

Forskarutbildningen vid Chalmers är sedan
2005 organiserad i forskarskolor för att vidare-

Vid Chalmers finns sedan den 1 januari
2005 en forskarutbildningsnämnd (FUN).
FUN är rådgivande organ i policyfrågor kring

Värdefull insats för hållbar utveckling
I samband med att Jan-Eric Sundgren slutade som rektor fick han i gåva
av Chalmers att dela ut ett bidrag till en doktorand som gjort värdefulla
insatser för hållbar utveckling. I maj 2007 fick Christina Lundéhn ta emot
bidraget för sitt doktorandarbete vid Vatten Miljö Teknik och sina insatser
inom Alliance for Global Sustainability. Hon har studerat vattenförsörjningsproblem på global nivå baserat på systemanalys, konsument
beteenden och ekonomiska metoder. Hon har också engagerat fört ut
sina vetenskapliga resultat i populärvetenskaplig form, bl a genom TV.
Årets forskarhandledare
NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNINGEN

EXAMINERADE
200

300
200

150
221

178

186

48

61

2005

2006

192

157

0

179 180
162
161
158
152 154
142

2003

2004

800

745
686

600

100
50

54

178
135

629

592

561

400

100
68

Utmärkelsen ”Årets forskarhandledare” har på förslag
av doktorandsektionen tilldelats professor Lars Davidson,
föreståndare vid Avdelningen för strömningslära vid
Institutionen för tillämpad mekanik.

ANTAL ANSTÄLLDA
DOKTORANDER

35 35

53
2007

Män
Kvinnor

47

37

50 47

45

32

46 49

0

200
0

2003

Licentiater
Doktorer

2004

Män
Män

2005

2006

Kvinnor
Kvinnor

forskarutbildningen och bereder förslag i
alla frågor av större vikt. I FUN ingår den
ansvarige för forskarutbildningen vid varje
institution, två doktorandrepresentanter
som utses av doktorandsektionen vid Chalmers studentkår samt den övergripande
ansvarige för Chalmers masterprogram.
Tvärinstitutionella forskarskolor kan ha en
representant efter beslut av vicerektor.
FUNs arbete under 2007 har bl a ägnats
åt att initiera ett nytt mentorprogram för
doktorander. Syftet är att öka kontaktytan
mellan industrin och doktorander och ge
ökad synlighet åt Chalmers forskarutbildning externt. Mentorprogrammet beräknas
starta hösten 2008.
FUN har också fortsatt arbetet med att
bredda utbudet av Chalmersgemensamma
valfria doktorandkurser, vilket har resulterat i nya kurser i ledarskap respektive
vetenskapsteori. För att ge doktoranderna
en samlad bild av de kurser som ges av
forskarskolorna har en Chalmersgemensam
webbsida för institutionernas doktorand
kurser upprättats.
En fråga som stått högt på dagordningen
är metodik för kvalitetsutvärdering. Här kommer ett arbete att startas under 2008.
Rekrytering

Nyrekryteringen under 2007 har varit god,
även om efterfrågan på forskarutbildning
varierar mellan de olika ämnesområdena.
Chalmers antagning av nya forskarstuderande begränsas främst av tillgången på
resurser för doktorandfinansiering.
Hösten 2007 fanns på Chalmers totalt
993 (1 027) forskarstuderande med en
registrerad aktivitet, varav 809 (845) med
en aktivitet på minst 50 %.
Under året antogs 192 (186) nya forskarstuderande, alltså en liten ökning jämfört
med 2006. Av de nyantagna var 53 (61)
kvinnor, vilket motsvarar 28 %. Chalmers
arbetar målmedvetet med att öka antalet
goda kvinnliga och manliga förebilder bland
lärare och forskare. Utbildning i genuskunskap ges kontinuerligt för olika grupper
på Chalmers. Tyngdpunkten har lagts på

2007

219

210

196

199

176

2003

2004

2005

2006

2007

Män
Kvinnor

handledare och annan personal som omger
doktoranden. Målet är att skapa en arbetsmiljö med samma förutsättningar för alla,
oavsett kön. På sikt hoppas man förändra
attityder och värderingar så att fler kvinnor
väljer och trivs med doktorandstudier vid
Chalmers.
Exponeringen av lediga doktorandtjänster har ökat genom att samtliga tjänster
nu annonseras på webbsidor samt ofta
också i 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
början av 2000-talet antagits till studier
enbart för licentiatexamen. Denna andel
har dock minskat under senare år. 2007 var
det 34 personer eller 18 % som antogs till
licentiatstudier. Chalmers har också skärpt
arbetsordningen vad gäller antagning till
licentiatexamen.
Flera av de nyantagna har sin grundutbildning från annat lärosäte än Chalmers. 46
personer kom från annat svensk lärosäte, 42
hade grundexamen från utländskt lärosäte
och ytterligare 13 hade sin bachelornivå
från utländskt lärosäte och därefter examen från internationellt masterprogram vid
Chalmers.

Forskarskolor
Följande forskarskolor finns vid Chalmers:
Arkitektur
Beräkningsteknik
Biovetenskap (tvärinstitutionell)
Bygg- och miljöteknik
Datalogi
Datorteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Fysik
Högspänningsteknik
Kemi
Kemiteknik
Komplexa system
Maskin och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap ( tvärinstitutionell)
Mikroteknologi och nanovetenskap
Miljövetenskap ( tvärinstitutionell)
Människa-Teknik-Design ( tvärinstitutionell)
Produkt- och produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk akustik
Teknisk mekanik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informationsteknik

Studiemiljö

Chalmers arbetar aktivt för att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö. I den
enkät om sexuella trakasserier som genomfördes på Chalmers 2005 framkom att doktoranderna var en utsatt grupp. Ett särskilt
åtgärdsprogram för doktorander har därför
tagits fram och genomförts under 2006 och
2007. Alla doktorander ska gå på en obligatorisk introduktionsdag där de informeras
om sina rättigheter och skyldigheter. De ska
också erbjudas medarbetarsamtal. Förtida
avslut av forskarutbildningen ska dokumenteras vid institutionerna och sammanställas
centralt för att skapa en överblick.
Under 2007 har alla handledare inbjudits
till en obligatorisk utbildning om konflikthantering, beroendesituationer och kommu
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nikation. Utbildningen ska utvärderas och
resultatet ska ligga till grund för fortsatta
insatser för handledare och doktorander.
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 kommer igång
med sin forskningsuppgift. Minst en gång
per år ska doktorand, huvudhandledare och
studierektor för forskarskolan träffas för en
uppföljning av doktorandens studieplan.
Vid detta tillfälle ska också kvaliteten på
handledningen följas upp. Institutionerna

hade 136 (125) tidigare avlagt licentiatexamen. Denna examination ger 177 examensekvivalenter, vilket tillsammans med
2005 och 2006 års examination innebär
att Chalmers har uppnått 90 % av det
tidigare nämnda fyraårsmålet. Eftersom
examinationen under de tre första åren av
fyraårsperioden legat runt 30 % av målet
per år, kommer det uppsatta målet om 590
examensekvivalenter att nås med marginal. Av de examinerade doktorerna var 28
(21) % kvinnor och för licentiaterna var
motsvarande andel 34 (30) %.
Studietid

Medianstudietiden för doktorsexamen har
de senaste åren varit relativt konstant. För
doktorsexamen är nettostudietiden 4,1 (4,2)
år och för licentiatexamen 2,7 (2,7) år. Det
krävs alltså i snitt något mer än den nomi-

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 med syftet att ytterligare
minska antalet stipendiater och istället inrätta doktorandtjänster.
Chalmers strävar aktivt efter att öka sin
samverkan med näringslivet bl a genom
forskarutbildningen. Samverkan genom industridoktorander har varit framgångsrik.
Dessa doktorander fortsätter att vara anställda i sitt företag eller motsvarande och
genomför forskarstudier på hel- eller deltid.
Under 2007 har antalet industridoktorander
ökat till 191 (166). Ökningen har skett under
de senaste två åren.
Arbetet med att stärka samarbetsformerna i forskarutbildningen med högskolor
utan examensrätt har fortsatt under 2007.

Det går framåt – Avancez!
”Under 2007 har vi tryckt på för att få individuella studieplaner för alla forskar
studerande”, säger doktorandsektionens ordförande Johan Piscator. ”Studieplanen är
ett bra verktyg för att i tid fånga upp saker som behöver rättas till. Varje doktorand måste
få gå igenom planen tillsammans med handledare och studierektor så att man ser att allt
täcks in, från själva forskningen till kurser och institutionstjänstgöring. Idag jobbar de
flesta institutioner aktivt med detta.”
Andra framsteg under 2007 var beslutet om ett mentorprogram med mentorer inom
industrin samt ett beslut om en ny 3-poängskurs i ledarskap och projektledning med
start våren 2008. ”Under 2007 arrangerade vi även ett mycket välbesökt företagsseminarium, där tre stora företag (AstraZeneca, AB Volvo och Saab Microwave Systems)
gav sin syn på disputerade och deras kompetenser, karriärvägar och andra möjligheter.”
”Systemet med en doktorandombudsman som tar sig an problem har fungerat
väldigt bra. Han har fått mindre att göra under 2007, men förhoppningsvis beror det på
att hans och andras arbete resulterat i ett minskat behov, vilket i så fall är glädjande”,
avslutar Johan.
Johan Piscator, doktorandsektionens ordförande.

ska erbjuda handledarna möjligheter till
kontinuerlig utveckling och förbättring av
sin handledarkompetens.
Årets forskarhandledare

Chalmers utser ”Årets forskarhandledare”
för att markera värdet av god handledning
gällande såväl forskningsresultat som doktorandens personliga utveckling. Kandidat till
stipendiet föreslås av doktorandsektionen.
Utmärkelsen gick år 2007 till professor Lars
Davidsson, Institutionen för tillämpad mekanik. Genom aktivt engagemang lyckas han
skapa en god och avstressad arbetssituation
för sina doktorander. Han uppmuntrar dem att
delta i konferenser och att göra forskningsvistelser utomlands. Han ser till att doktoranderna har god kontakt med kollegor i andra
forskargrupper och är mån om deras fortsatta
karriär efter avslutade forskarstudier.
Examina

Under året examinerades 178 (154) doktorer och 135 (152) licentiater. Av doktorerna
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nella 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 avsevärt. Flertalet
doktorander undervisar eller utför annat
institutionsarbete upp till 20 % av tiden. När
detta inkluderas tillsammans med eventuella
tjänstledigheter blir medianstudietiden för
doktorsexamen 5,1 (5,4) år och för licentiat
examen 2,9 (3,0) år.
Studiefinansiering

Chalmers policy är sedan länge att alla
forskarstuderande som inte är industridoktorander ska ha doktorandtjänst. Under
hösten 2007 hade 622 personer vid något
tillfälle doktorandtjänst vid Chalmers. Det
är en minskning från år 2006, då det fanns
659 doktorandtjänster. Antalet stipendiater
var 51 (62). Det är huvudsakligen internationella doktorander som uppbär stipendium.
Villkoren för stipendiater har förbättrats de

Chalmers har inga doktorander som finansieras med utbildningsbidrag. Stipendiater i forskarutbildningen och på
post-doc-nivå omfattas av Chalmers stu
derandeförsäkring.
Doktorandombudet

Doktorandombudet utses av och rapporterar till doktorandsektionen. Ombudet ger doktoranden professionellt stöd
i diskussion med handledare, examinator
och proprefekt/prefekt. Doktorander har i
relativt hög grad kontaktat ombudet för att
få stöd vid problem. Ombudets närvaro vid
samtal mellan doktorand och examinator/
handledare, samt i andra fall där åtgärder
har vidtagits, har varit mycket uppskattad
av de berörda doktoranderna. Ombudets
närvaro har i flera fall på ett konstruktivt
sätt resulterat i lösning av problem för inblandade parter. Under 2007 har antalet
doktorandombudsfall minskat, något som
förhoppningsvis är ett resultat av förbättrad
arbetssituation för doktorander.

Samarbeten

Chalmers har 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 såväl
doktoranderna som för de samarbetande
högskolorna och Chalmers.
FUN har under 2007 arbetat med att ta
fram tydliga avtal mellan högskola och extern
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 vetenskapligt
hög kvalitet.
Chalmers verkar för internationalisering
genom att stödja doktorandernas delta-

värd för en forskarskola i materialvetenskap
och till partnerhögskolor utsågs Karlstad
universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan
i Borås och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Nätverket utvidgades sedan genom
samarbeten med Göteborgs universitet och
Linköpings universitet. Huvudsyftet med
forskarskolan är att stärka forskningsmiljön
och utbildningskvaliteten för doktorander
inom materialvetenskap. Forskarskolan har
också ett särskilt uppdrag att stödja doktorander som är anställda vid de högskolor som
inte har examensrätt i forskarutbildningen
samt att förbättra rekryteringsunderlaget för
materialvetenskaplig forskarutbildning och
bidra till att öka samarbetet mellan landets
universitet och högskolor.
Fram till utgången av 2007 har forskarskolan direkt finansierat 40 doktorander, varav
några ännu inte är examinerade. Andelen

av den gamla forskarskolan i materialvetenskap inom SSF (Stiftelsen för Strategisk
Forskning) övertogs vid årsskiftet 2006/07
av den nationella forskarskolan. Ambitionen
är att kontinuerligt arbeta med att utveckla
och förnya utbudet av forskarkurser.
ProViking – Forskarskola
i produktframtagning

Chalmers är värdhögskola för den nationella forskarskolan ProViking, som startade
2003.
Partnerhögskolor är Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet
samt Lunds universitet.
Skolan är en del av det SSF-finansierade industrinära forskningsprogrammet ProViking.
Målet är att tillämpa akademisk forskning
inom produktframtagning för applikationer i

Antal personer i forskarutbildningen
Därav antal kvinnor inom parentes.
…därav till lic1
2007
2006

Påbörjat forskarutbildning…
2007
2006
2005

Dr

Examina 2007
därav lic2

Lic

Dr

Examina 2006
därav lic2

Lic

Dr

Examina 2005
därav lic2

Lic

Humaniora
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

0
0
0
9 (2)
7 (2)
9 (2)
14 (7)
10 (3)
18 (9)
169 (44) 169 (56) 151 (37)

0
0
1 (0)
0
1 (1)
2 (0)
32 (11) 32 (15)

0
0
1 (0)
11 (3)
10 (2)
5 (1)
14 (4)
7 (2)
6 (3)
153 (42) 119 (31) 123 (42)

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

1 (1)
1 (1)
0
5 (2)
5 (2)
9 (0)
15 (5)
9 (4)
4 (0)
140 (39) 117 (31) 167 (50)

Totalt

192 (53) 186 (61) 178 (48)

34 (12) 34 (15)

178 (49) 136 (35) 135 (46)

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

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

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

2 Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

STUDIEFINANSIERING

Medianstudietid för forskarstuderande

Antal personer som vid något tillfälle under höstterminen 2007 innehaft studiefinansiering.
Därav antal kvinnor inom parentes. Samma person kan ha fler än en finansieringsform.
Humaniora

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

1
0
0
0
1
0
0

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

Matematik

33
0
2
3
0
1
6

(9)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)

gande i internationella samarbeten, vistelser
utomlands och genom att bjuda in utländska gästforskare. Under 2007 vistades 76
studenter utomlands i sina forskarstudier
och 41 utländska studenter gjorde del av
sin forskarutbildning på Chalmers.
För att befrämja internationellt samarbete
har Chalmers under året utarbetat en avtalsmall för s k ”Double degree”, något som
ger möjlighet att bedriva forskarstudier vid
såväl Chalmers som ett utländskt lärosäte
och få en doktorsexamen från båda.
Möjligheterna till och intresset för utlandsstudier varierar mellan ämnesområdena.
Kemi- och bioteknik har överlägset flest utresande och besökande forskarstuderande.
Den nationella forskarskolan
i materialvetenskap

Regeringen beslutade hösten 2000 om att
inrätta 16 nationella forskarskolor, vardera
uppbyggd kring ett nätverk bestående av
en värdhögskola och ett antal partnerhögskolor. Chalmers fick uppdraget att vara

Natur
vetenskap

Teknikvetenskap

Totalt

42 (16)
4 (1)
12 (6)
11 (4)
0 (0)
6 (1)
1 (1)

546 (160)
68 (24)
37 (10)
177 (58)
40
(8)
65
(8)
55 (15)

622 (186)
72 (25)
51 (16)
191 (62)
41
(8)
72
(9)
62 (17)

2007

2006

2005

2004

Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,7

2,7

2,5

2,7

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,1

4,2

4,1

4,1

kvinnliga doktorander är 30 %. Vid utgången av 2007 har 13 doktorander presenterat
sina doktorsavhandlingar och ytterligare
sju planerar att presentera under första
halvåret 2008. Av de resterande 20 väntas
18 fullfölja under resten av 2008 och 2009
och därmed bör satsningen så här långt ge
38 nya doktorer inom materialvetenskap (två
doktorander har valt att avsluta sina studier
efter lic-examen). All rekrytering har skett i
en tvåstegsprocess. Först en ansökningsomgång där projektledare fått möjlighet
att forma ett nätverksprojekt för att kunna
erbjuda en utökad handledarmiljö, därefter
har beviljade nätverk fått hjälp med annonsering på nationell bas för att säkerställa god
rekrytering. Förfarandet säkerställer kvalitet
men ger en viss fördröjning i rekryteringsprocessen. Söktrycket har genomgående
varit mycket högt.
Forskarskolan har ett kursutbud tillgängligt för studenter från både värdhögskola och
partnerhögskolor. Ansvaret för en fortsatt
drift av det kursprogram som utvecklades

svensk industri. ProViking forskarskolas mål
är framför allt att utbilda doktorer för arbete i
industrin. Alla doktorander som finansieras
via ProVikingprogrammets olika forskningsprojekt är med i forskarskolan och läser
dess kurser. Doktorander från andra svenska universitet och högskolor som forskar
inom området produktframtagning är också
välkomna att delta i verksamheten. Skolan
anordnar årliga träffar med syftet att doktoranderna ska träffas och bilda nätverk. 2007
års doktorandträff inom ProViking genomfördes i industrimiljö, hos lastvagnstillverkaren
Scania i Södertälje. Vid slutet av 2007 hade
ProViking forskarskola ca 80 inskrivna doktorander, varav många är knutna till Chalmers.
51 licentiatexamina och 28 doktorsexamina
har hittills avlagts inom skolan. ProViking och
dess forskarskola har varit framgångsrika och
SSF har därför beslutat att verksamheten ska
fortsätta fram till 2013.
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Poänggivande uppdragsutbildning
Antal
Helårsstudenter

156

intäkter Avgiftsbelagd fortbildning
mkr

Drygt 200 av General Motors
ingenjörer har läst en webbbaserad utbildning levererad
av Industrihögskolan. Diane
Landsiedel (t v), ansvarig för
GMs tekniska utbildnings
program, besökte under hösten
Chalmers för planeringsmöte
med den ansvarige på Industrihögskolan, Tuula Bergqvist.

Chalmers satsar
på en långsiktigt hållbar
uppdragsverksamhet

Chalmers
Träffpunkt sjöfart
15,2
Industrihögskolan
9,9
Sida
3,5
CHAMPS (Technology Management)
CIT

34,9

Totalt

67,2

27,1
5,2

intäkter STATSFINANSIERAD fortbildning
mkr
Fristående kurser
Fortbildningslinjer

18,6
1,3

Totalt

19,9

Fortbildning

C

halmers satsar på en långsiktigt hållbar uppdrags
verksamhet där kontakter,
leveranser och betalningsrutiner sköts professionellt.
Samproduktionen av lärande med yrkesverksamma ger relevanta frågeställningar som ger upphov till betydande
mervärden för Chalmers grundutbildning.

och verksamhetsutveckling för chefer och
ledare med fokus på Technology Management. Under 2007 har CHAMPS genomfört
seminarier och utbildningsprogram med
3–25 dagars omfattning i Sverige, Danmark,
England, Tyskland, Frankrike, Italien, USA,
Japan och Kina med sammanlagt mer än
1 000 deltagare. Flera företagsinterna program har genomförts på uppdrag av svenska
och internationella industriföretag.

Chalmers Industrihögskola

Chalmers Industrihögskola kompetensutvecklar yrkesverksamma ingenjörer och
skräddarsyr utbildningar för näringsliv och
samhälle.
Under 2007 har Industrihögskolan levererat två nya kurser till University of Michigans
och General Motors ”Master of Engineering
in Global Automotive and Manufacturing
Engineering”. Sedan starten 2002 har drygt
200 av GMs ingenjörer läst en webbaserad
utbildning levererad av industrihögskolan.
Industrihögskolan har även medverkat
i Volvo Cars interna konstruktörsprogram
och utbildningar för bl a AB Volvo.
Industrihögskolan driver i samverkan med
Swerea/IVF programmet ”Produktions
lyftet”, som riktar sig till medelstora svenska
företag inom traditionell tillverkningsindustri
för att stärka deras konkurrenskraft och
skapa tillväxt. Ca 180 personer har påbörjat en 7,5-poängs utbildning i ”Lean produktion”, varav 80 från Produktionslyftets
målgrupp. Produktionslyftet finansieras av
VINNOVA, KK-stiftelsen och Nutek.
Med stödfinansiering från Byggkostnadsforum och Boverket har en satsning gjorts
2007 för att bredda verksamheten mot
bygg- och anläggningssektorn.
CHAMPS

CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs AB) är ett helägt dotterbolag till Chalmers och erbjuder kompetens-
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Träffpunkt Sjöfart

Träffpunkt sjöfart (TPS) bedriver kursverksamhet, som 2007 omsatte ca 15 mkr och
hade runt 5 000 deltagare. Antalet kort
kurser ökade från cirka 40 till 55. Utbudet
spänner över många kunskapsområden
vilket innebär ett stort inslag av externa
experter, från t ex räddningstjänst, säkerhetspolis och kustbevakning.
TPS ansvarar även för institutionens nya
bryggsimulator och träningsanläggningen
Sjösäkerhetscentrum samt öppna seminarier och konferenser inom aktuella ämnen.
Ledarskap, miljö, arbetsmiljö och närsjöfart
var några av rubrikerna under 2007.
CIT

Stiftelsen Chalmers Industriteknik med dotterbolag fokuserar på verifiering av forskningsnära utvecklingsprojekt i samarbete
med näringslivet, bl a genom konferenser,
workshops och ”state of the art”-kurser.
Under 2007 genomfördes:
• en internationellt uppmärksammad konferens inom IP-området med nära 200 deltagare från ett sjuttiotal länder i samarbete
med Center for Intellectual Properties
• en årlig internationell kurs, Computational
Fluid Dynamics in Industry, med cirka femton deltagare från åtta länder
• ett tjugotal medelstora tillverknings- och
processföretag i Västra Götaland trimmades i energieffektivisering

• deltagare från ett tjugotal svenska kommuner, förvaltningar och statliga verk fick
inblickar i de senaste instrumenten för strategisk långtidsplanering inom VA-området
• inom ramen för Bygga-Bo-dialogen fortbildades omkring 250 fastighetsansvariga i byggnaders energieffektivisering i
driftsskedet.
Under året har näringslivets fokus på energi
effektivisering skärpts, vilket lett till ökad
försäljning av egenutvecklade programvaror
för byggnaders energieffektivisering.
CIT är medlem i IRIS, Industrial Research
Institutes in Sweden.
Statsfinansierad
utbildning 2007

Fortbildningslinjen Projektledning (30 högskolepoäng) hade under våren 25 yrkesverksamma deltagare. 20 personer började på
höstens kurser inom projektledning och 10
personer på fortbildningslinjen Industriell
marknadsföring och inköp.
Ca 1 000 personer läste fristående kurser
som fortbildning under 2007. Gruppen
består av personer med Chalmersexamen
samt av studenter som inte tidigare läst på
Chalmers. De internationella studenterna
räknas inte till denna grupp.
Omfattningen av den statsfinansierade
fortbildningen ligger på ungefär samma
nivå som 2006.
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 Sidafinansierat program för sökande med universitetsexamen och minst fem års yrkesverksamhet från utvecklingsländer i Asien,
Afrika och Latinamerika.

Kvalitetsansvaret följer ansvaret
för varje verksamhet för att uppnå
kvalitet i förbättringsarbetet på
alla nivåer

Kvalitetsarbete

C

halmers har under 2007
förfinat och vidareutvecklat sin modell för verksamhetsplanering och
verksamhetsuppföljning.
Verksamhetsplaneringen
sker sedan flera år under hösten. Nu har
inledande diskussioner införts redan under
våren för att samordna institutionernas långsiktiga perspektiv med den övergripande
strategiska planeringen. Det innebär att
strategiska inriktningsbeslut tas i slutet av
våren efter en längre förberedelse. Syftet
är att förbättra möjligheterna till strategiska
beslut och en mera ändamålsenlig styrning
av verksamheten.
Samtidigt har verksamhetsplaneringen
utvecklats till att omfatta femåriga planer
för såväl högskolan i sin helhet som för institutionerna. Planerna ska revideras årligen
i dialoger mellan ledning och institutioner.
Planering och uppföljning ska vara en inter
aktiv process mellan forsknings-, utbildnings- och serviceverksamheter, budget
arbete, ansökningar om externa medel etc.
Målet är att skapa ett dynamiskt Chalmers
som bedriver en verksamhet som svarar mot
samhällets och omvärldens behov.
Kandidatarbeten utvärderades

Examensarbetet för kandidatexamen, kandidatarbetet, genomfördes för första gången
under vårterminen 2007. En utvärdering av
kandidatarbetskursens planering, genomförande och resultat visade att studenterna
uppskattade kursen trots en del inledande
problem. Utvärderingsrapporten gav en
rad förbättringsförslag och ett förbättrings
arbete har inletts.
Ny process för
kursutvärderingar

Kursutvärderingar är ett led i det ständiga
arbetet med att förbättra kurser och pro-

gram. En gemensam process för kursutvärderingar har införts fr o m läsåret 2007/08
för att utveckla kursernas mål, innehåll och
pedagogik med fokus på studenternas
lärande.
Chalmers värd
för nätverk för svenska
ingenjörsutbildningar

Samtliga 23 svenska högskolor som har
civil- och högskoleingenjörsutbildningar
har 2007 bildat nätverket ”Ingenjörsutbildningarna” för att i samverkan utveckla
utbildningarnas kvalitet. Chalmers har varit
nätverkets första värdhögskola. Nätverket
har finansierats av NSHU (Myndigheten för
nätverk och samverkan i högre utbildning).
Arbetet har fokuserat på att stödja införandet av den nya utbildnings- och examensstrukturen. Nätverket har varit uppskattat
och har skapat en god plattform för framtida
samarbeten mellan högskolorna.
Kvalitet i forskarutbildningen

Metodik för kvalitetsutvärdering är en prioriterad fråga i Forskarutbildningsnämnden.
Vid Institutionen för tillämpad mekanik har
en utvärdering av forskningen och de tre
forskarskolorna genomförts. Underlaget
för utvärderingen av forskarutbildningen bestod av resultatet från en enkätundersökning
bland doktoranderna samt av forskarskolornas studieplaner och övriga styrdokument.
De konstruktiva förbättringsförslag som har
kommit fram tas nu tillvara för utveckling av
institutionens forskarutbildning. Erfarenheterna av sättet att utvärdera ska sedan
kunna spridas till andra institutioner och
deras forskarskolor.
År 2006 påbörjades ett arbete att metodiskt följa upp nyblivna doktorers fortsatta
yrkeskarriärer som en del i att bedöma
forskarutbildningens relevans och kvalitet.
En enkät har skickats till 341 examinerade

åren 2000, 2002 och 2004. Av de 229
som svarade angav 65 % att de i sin första
sysselsättning efter disputationen hade
arbetsuppgifter som låg helt eller till största
delen inom ämnesområdet för forskarutbildningen. Drygt hälften ansåg att arbetsuppgifterna krävde en doktorsexamen och drygt
två tredjedelar att de ställde krav på minst
en licentiatexamen. Av de doktorander som
efter studierna sökt sig utanför Chalmers
kom mer än var fjärde i kontakt med sin första
arbetsgivare via institutionen eller andra
Chalmerskontakter. Den genomsnittliga
sysselsättningsnivån1 under det första året
efter disputationen låg på 89 % för examinerade år 2000 och på 79 % för examinerade
år 2002. Det fjärde året efter disputationen
hade den genomsnittliga sysselsättnings
nivån stigit till 96 % för examinerade år 2000
och 94 % för examinerade 2002.
Utvärderingen av
omorganisation tas tillvara

Utvärderingen 2006 av Chalmers omorganisation har dels initierat utveckling av
grundutbildningens ledningsorganisation,
dels tillvaratagit kritik mot internkommunikationen genom ett nyligen påbörjat projekt.
För att få större bredd i ledningen av
grundutbildningen har ledningsorganisationen utökats med representanter från
utförare (institutioner) och administrativa
stödfunktioner. Den nya Grundutbildningsnämndens (GUNs) främsta uppgift är att
säkerställa att så många perspektiv och
erfarenheter som möjligt beaktas och tas
tillvara i verksamhetsutvecklingen.

1 Med sysselsättningsnivå avses summerad total tjänste
omfattning av anställning hos arbetsgivare resp. arbete
som postdoktor. Genomsnittlig sysselsättningsnivå är det
aritmetiska medelvärdet för alla individer förutom dem
som är verksamma som företagare.
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Pedagogisk utveckling

C

halmers har ett gott rykte
när det gäller pedagogisk
fortbildning för anställda
där Chalmers centrum för
kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning
(CKK) ger kurser som vilar på vetenskaplig
grund.
CKKs uppdrag för 2007 var att ge åtta
kurser för sammanlagt 180 deltagare och
examinera motsvarande nio helårsstudenter.
Under 2007 var söktrycket på doktorandkurserna i pedagogik och etik samt handledningskursen för anställda som sökte befordran till docent så stort att CKK utökade
antalet kurstillfällen. Detta resulterade i att
CKK examinerade motsvarande 27 helårsstudenter och utfärdade 544 intyg. Alla
CKKs kurser ges på engelska eftersom
inte alla kursdeltagare pratar svenska och
för att många kurser på Chalmers nu ges
på engelska.

medveten pedagogik på högskola. Vid de
psykosociala skyddsronderna har frågor om
jämställdhet, attityder och könsfördelning
inom de olika programmen diskuterats. Alla
lärare inbjöds under 2007 till ett seminarium
om kön och utbildning som hölls av genusvetaren Fredrik Bondestam.

och är mer inriktad på hur lärarna kan förstärka sina kurser genom att utnyttja den
internationella omgivningen och engelskan
som undervisningsspråk. Kurserna skapar
också ett nätverk av lärare som nu kan
stödja varandra i fortsatt utveckling och
genomförande.

IMPACT

Utvecklingsinsatser
i kandidatarbetet

IMPACT är ett projekt finansierat av Chalmers stiftelse. Det stödjer utvecklingen
av konkurrenskraftiga masterprogram vid
Chalmers och har under 2007 med framgång genomfört 24 utvecklingsprojekt av
olika karaktär och inriktning, t ex kompetensutveckling av lärare i undervisning på
engelska och ett projekt där heterogena
studentgrupper förbereds för masterstudier
genom olika utbildningsmoduler baserade
på individuella förkunskaper. Kontinuerliga
uppföljningar av IMPACT och dess projekt
sker bl a genom workshops och rapportering via IMPACTs hemsida.

Genusaspekter

Doktorandernas situation har stått i centrum
för flera riktade jämställdhetsinsatser under
2007. En introduktionsdag anordnades för
alla nyantagna doktorander där information
om jämställdhet och Chalmers nollvision
avseende sexuella trakasserier ingick. Alla
handledare bjöds in till en utbildning om
konflikthantering, beroendeställning samt
reflektion kring handledarrollen. Alla doktorander som avslutade sin forskarutbildning
i förtid följdes upp genom en enkät som frågar efter anledning till avslut och önskemål
om förebyggande åtgärder. Under året har
även ett tiotal seminarier om möteskultur
och härskartekniker på Chalmers genomförts bland doktoranderna.
På grundutbildningsnivå kan studenterna
välja att läsa en kurs i Genus och teknik. Alla
programansvariga har fått en bok om köns-

Engelska som
undervisningsspråk

Arbetet med att förbereda Chalmers lärare
inför uppgiften att undervisa på engelska
intensifierades under 2007. Kurserna,
som bygger på en stor frivilliginsats från
deltagarna, genomfördes av Centrum för
fackspråk och kommunikation som ett led i
IMPACT-projektets utveckling av masterprogrammen. Kursen ”Teaching in English 1”,
som är språkfärdighetsorienterad, gavs två
gånger under året. Cirka 60 lärare sökte till
de 40 platserna. Deltagarna behövde lägga
mycket tid på övning och uppskattade därför
det individualiserade upplägget och möjligheterna att arbeta online även utanför schemalagd tid. Fortsättningskursen ”Teaching
in English 2” gavs två gånger under hösten.
Den har mindre av språkfärdighetsträning

Under våren genomfördes ett pedagogiskt
utvecklingsarbete av de programansvariga i i samband med kandidatarbetet.
Det resulterade i gemensamma riktlinjer,
ett tillvägagångssätt för utvecklingen av
generella kompetenser samt ett handledarseminarium hos Centrum för fackspråk
och kommunikation. Ca 120 handledare
och examinatorer diskuterade skrivande,
handledning, utformning och bedömning
av kandidatarbeten. De många presentationerna som kopplades till avslutningarna av
kandidatarbetena erbjöd goda mötesplatser, där handledare och studenter i större
utsträckning än normalt kunde mötas över
ämnes- och disciplingränser och därmed
bli många erfarenheter rikare.

Utbildningen på Chalmers
ska ständigt sträva efter
förbättringar som tillgodoser
studenternas långsiktiga
behov

Kurser i pedagogisk utveckling
Kurs

Pedagogiskt Projekt (6 hp)
Undervisning, Lärande och Utvärdering (3 hp)
”Philosophies of Learning” (3 hp)
Forskarhandledning (3 hp)
Lärande och Digitala Media (3 hp)
”Theory and Practice of Science” (3 hp)
Populärvetenskaplig Kommunikation (3 hp)
Etik, Vetenskap och Samhälle (3 hp)
Totalt antal deltagare

Lärare

15
22
10
59
6
16
1281

Högskolepedagogiskt Diplom
Utfärdat när 15 högskolepoäng har erhållits
och en reflektion över kurserna skickats in.
1 Antal individer är 80 stycken och utgör 13 % av Chalmers lärare.
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Doktorander

Totalt

3
10
18
169

15
231
17
59
9
10
34
169

416

544

209
7

10

Pedagogiskt pris
Malin Kjellberg, Nikola Marcovic,
Krister Ström, Lena Peterson och
Alessandro Romeo belönades för
sina insatser, sin entusiasm och
sitt engagemang i studenterna,
undervisningen och i de projekt
de driver på Chalmers.

CHALMERS CAMPUS

E

n ny plan för Chalmers campusmiljöer innehåller fokusering på hållbar utveckling
och innovationsmiljöer samt
en fortsatt utveckling av den
yttre miljön. Chalmers har
verksamhet på Johanneberg, Lindholmen,
Medicinarberget och Onsala.

Campus Lindholmen

Campusutveckling
– några utmaningar

Chalmers lokalkostnadsmål

Campusutvecklingen baseras på Chalmers
strategi. Chalmers campus ska vara täta, livaktiga och sociala miljöer där verksamheter
funktionellt kopplas samman. Ett antal mål/
utmaningar har definierats:
• att knyta samman campus med staden
genom tydliga entréer och samutnyttjande
av service och kulturutbud
• att skapa tydliga stråk och noder som verksamheterna kan koncentreras kring
• att stärka student- och forskarmiljöerna
genom att erbjuda öppna mötesplatser
• att göra campus tryggt och säkert
• att synliggöra Chalmers engagemang och
vision; Chalmers – för en hållbar framtid.
Dessa utmaningar har varit vägledande
för förslagen i framtidsstudien ”Chalmers
campus 2020”. Hela denna utvecklingsplan finns på Chalmersfastigheters
hemsida.
Campus Johanneberg

Norra delen av Campus Johanneberg (Vasaområdet) ska utvecklas från det gamla
sjukhusområdet till en modern och funktionell universitetsmiljö. Campusutvecklingen ska drivas av behovet av nya mötesplatser. Den yttre miljöns betydelse för
kreativa möten ska inte underskattas. En
ny parkyta mitt på området i kombination
med förändring av byggnadsbeståndet ska
åstadkomma detta.

En verksamhetsutvecklingsprocess har initierats som syftar till att våren 2008 fatta
beslut om utvecklingen av Campus Lindholmen. Tillsammans med Lindholmen Science
Park och Älvstranden Utveckling AB har ett
arbete inletts med att knyta samman byggnaderna kring Lindholmsplatsen.

kommer att prioritera åtgärder som bidrar
till en hållbar utveckling.
I syfte att uppnå en effektivare lokalplaneringsprocess och en starkare länk mellan
institutionerna och fastighetsavdelningen,
har en organisation med fyra lokalsamordnare indelade på lika många geografiska
områden bildats. Lokalsamordnarna ska
också bidra till att avlasta institutionerna
vid lokalförändringar.

Chalmers har som målsättning att kostnaden för lokaler från år 2010 varaktigt ska
understiga 14 % av högskolans omsättning.
Under året har ett intensivt arbete pågått för
att möjliggöra denna målsättning.
Genomförda förändringar
under 2007

I samarbete med Göteborgs Stad har vissa
förbättringar gjorts kring infarten till Campus
Johanneberg från Gibraltargatan. Entrén har
gjorts tydligare och trafiksäkerheten och
trivseln har förbättrats. Chalmers Tvärgata
har förvandlats till en ”gårdsgata” där bilar
får köra, men bara på fotgängarnas villkor.
”Miljöhuset” längst ner på Vasaområdet
har fått sin fjärde hyresgäst, Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum, som ägs och
drivs av Chalmers och Göteborgs universitet i samverkan.
Totalt tio källsorteringsstationer har ställts
ut på campus i samarbete med Göteborg
Stad som en del i strategin att synliggöra
utvecklingen mot ökad hållbarhet.
Vasa Konsthall vid Chalmers har varit
igång ett år. Den har blivit väl mottagen
av såväl chalmerister som övriga göteborgare. Detta är i linje med intentionerna om
att bättre knyta samman Chalmers och
staden.
Under hösten blev Chalmersfastigheter
miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta
medför i sin tur att bolaget fortsättningsvis

Fakta Chalmersfastigheter
2007 (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: 426 mkr (421 mkr)
Ägda lokaler: 154 000 kvm
Inhyrda lokaler: 132 000 kvm
Total uthyrningsbar yta: 286 000 kvm
(286 000 kvm), varav uthyrt till
- Chalmers: 208 000 kvm (210 000 kvm)
- Övriga kunder: 78 000 kvm (76 000 kvm)
Bokfört fastighetsvärde per 31/12:
2 281 mkr (2 281 mkr)
Investeringar i eget ägda lokaler:
29 mkr (56 mkr)
Chalmers lokalkostnad för 2007 uppgick till
308 (316 mkr).

Chalmers Tvärgata, Campus Johanneberg

”Chalmers – campus med
internationell lyskraft” är målet
för utvecklingen av Chalmers
campusmiljöer
Campus Lindholmen
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Mänskligheten och vårt samhälle står inför stora
utmaningar. Långsiktigt hållbara lösningar kräver ny
forskning över de traditionella disciplingränserna.
Forskningen vid Chalmers utvecklas mot att i ökad
omfattning koppla ihop djup vetenskaplig forskning
med systemforskning och gränsöverskridande forskning. På så vis bidrar Chalmers forskning och utbildning till en hållbar framtid. Chalmers forskning är en
väl integrerad del av det internationella forskarsamhället och våra resultat presenteras i de ledande internationella tidskrifterna och på de bästa konferenserna.
Forskningens relevans för näringslivet och andra
aktörer i det omgivande samhället belyses av att två
tredjedelar av Chalmers forskningsmedel är externa
medel som har vunnits i konkurrens.

ÖVER GRÄNSERNA
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 Carolina Pettersson, doktorand vid oorganisk miljökemi,
studerar ett stålprov i ett av högtemperaturkorrosionslabben. Forskningen bedrivs vid Kompetenscentrum för
högtemperaturkorrosion (HTC) vid Chalmers.

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

Forskning

U

niversitetsvärlden har en
viktig roll i att söka ny kunskap och att omsätta den i
utbildning och användning.
Mycket av den nya kunskapen finns i gränsytan mellan olika traditionella vetenskapliga discipliner. Chalmers vill ligga i den internationella
forskningsfronten inom utvalda områden.
Samtidigt som universitetets traditionella
värde i att söka vetenskapliga djup måste
bevaras, så behövs ständig utveckling av
sättet att organisera forskning och utbildning för att bättre svara mot behoven i det
omgivande samhället. Mänskligheten och
samhället står inför stora utmaningar, vilkas
hållbara lösningar kräver ny forskning där
djup förståelse av naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap kombineras
med andra vetenskapliga discipliner och
med förståelse för hur stora och komplexa
system fungerar. För att svara mot denna
ökade komplexitet lanserades under 2007
”Chalmers initiativ”. Målet är att anlägga
olika perspektiv på tvären över Chalmers
verksamhet och därigenom stimulera mer
gränsöverskridande forskning och kombination av kompetenser. De tre perspektiven
sammanfattas med ordparen Material och
Bio, System och Miljö samt Industri och
Kommunikation. Det första ordet i varje
ordpar är brett och inbegriper stora delar
av Chalmers verksamhet, medan det andra
ordet är spetsigare och uttrycker en ambition som bör genomsyra all verksamhet.
Att öka mängden tvärdisciplinär och
gränsöverskridande forskning kräver inte
bara interna förändringar på universiteten.
Den svenska forskningsfinansieringsmodellen innebär att huvuddelen av forskningens
finansiering (för Chalmers 70 %) är baserad
på kortsiktiga externa forskningskontrakt
med svenska finansiärer, EU-kommissionen
eller näringslivet. Finansiärerna stödjer en-
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dast i begränsad omfattning tvärdisciplinär
forskning, vilket har en konserverande effekt
på den existerande uppdelningen i traditionella discipliner. För framtiden är bristen
på balans mellan basfinansiering, som kan
användas fritt, och kortsiktiga projektorienterade och disciplinärt orienterade externa
medel det största hindret för utvecklingen
av Chalmers forskningsprofil.
Chalmers forskning, och den därtill
kopplade ständigt pågående kompetensutvecklingen hos Chalmers forskare och
lärare, utgör grunden för kvaliteten och
aktualiteten i utbildningen av ingenjörer,
sjöbefäl och arkitekter. På masternivån är
den direkta kopplingen av programmen till
Chalmers starka forskningsmiljöer själva
kärnan i utbildningen.
Basen i naturvetenskap
och matematik

Det finns i historien många goda exempel
på hur resultat av grundforskning, som först
bara betraktats som inomvetenskapliga och
utan tillämpningar, efter relativt kort tid format basen för breda tillämpningar och stora
industriella verksamheter. Chalmers värnar
sin starka grundforskning inom matematik,
datalogi, fysik, radioastronomi och kemi.
Forskare vid Institutionen för fundamental
fysik är aktiva inom det stora internationella
projektet FAIR (Facility for Antiproton and
Ion Research) beläget i Darmstadt. I november 2007 skrev Sverige tillsammans med
fjorton andra europeiska länder under ett
avtal om anläggningens uppbyggnad.
Chalmers breddar den grundläggande
forskningen mot vissa delar av biovetenskapen. Under året har tre nyckelrekryteringar
inom kvantitativ systembiologi gjorts med
stöd av Chalmers stiftelse och ett större
bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Professorerna Jens Nielsen (systembiologi) och Lisbeth Olsson (bioprocesstek-

nik) har rekryterats från Danmarks Tekniske
Universitet och Fredrik Höök (biologisk fysik)
från Lund. I samtliga fall följer delar av deras
nuvarande forskargrupper med till Chalmers,
vilket ger en snabb konsolidering av Chalmers verksamhet inom dessa områden.
Gränsöverskridande
forskning

Chalmers forskning utvecklas mot att i ökad
omfattning koppla ihop den djupa vetenskapliga forskningen med systemforskning
och gränsöverskridande verksamhet. Det
tydliggjordes under den interna processen när Chalmers kandidater skulle utses
till Linnéansökningarna, som lämnades
in till Vetenskapsrådet (VR) i november.
Forskning och lärande för hållbar utveckling är ytterligare ett bra exempel på hur
detta sker. Göteborgs Miljövetenskapliga
centrum (GMV) är ett nätverk av ca 450
miljöforskare vid Chalmers och Göteborgs
universitet. Med denna breda styrka är
Chalmers idag drivande inom Alliance for
Global Sustainability (AGS) tillsammans
med MIT (Boston), ETH (Zürich) och University of Tokyo. Chalmers är även med i
UN-habitat och UNESCO-nätverk. Under
2007 fortsatte utkristalliseringen av breda
områden med tydlig hållbarhetsprofil som
bygger på Chalmers vetenskapliga styrkor:
Uthållig produktion, Urban Futures, Framtidens fordon, Framtidens energisystem och
Miljöanalys.
Chalmers bedriver mycket stark forskning
i gränslandet mellan fysik och kemi. Denna
samverkan har t ex resulterat i två kompetenscentrum finansierade av Energimyndigheten (Kompetenscentrum katalys, KCK,
och Kompetenscentrum i högtemperatur
korrosion, HTC) samt ett VINN Excellencecentrum (Supramolecular biomaterials –
structure dynamics and functions, SUMO).
Den har lett till en ny VR-forskarskola i

Miljonanslag till
klimatprojekt

Pris för solvärmeteknik
Jan-Olof Dalenbäck, bitr professor
i installationsteknik, har tilldelats
Stora Enso-priset 2007 på 100 000
kronor för sitt arbete med forskning,
utveckling och implementering av
större solvärmesystem i samarbete
med företag, bostads- och energibolag.
Belönad
energiforskning
Matnyttigt pris
Professor Ann-Sofie Sandberg,
Livsmedelsvetenskap på Chalmers,
mottog Dr Pers forskningspris på
250 000 kronor för fortsatt forskning
inom området biotillgänglighet av järn.
Priset ges till framgångsrika forskare
inom områden som bedöms vara av
störst betydelse för de stora folksjuk
domarna, särskilt inom områden där
födan är av betydelse för sjukdoms
utvecklingen eller behandlingen.

mjuka material och den är grunden för två av
Chalmers Linnéansökningar 2007.
Under 2007 tog institutionerna Dataoch informationsteknik, Mikroteknologi och
nanovetenskap samt Signaler och system
ett initiativ som syftar till att öka samverkan
över institutionsgränserna då man söker
stora nationella och europeiska anslag.
Flera konstellationer bakom stora nationella
ansökningar under 2007 kan direkt spåras
till denna process.
Forskning i samverkan
med näringslivet

En stor del av Chalmers forskning bedrivs
i nära samverkan med näringslivet. Industridoktorander, adjungerade professorer, partnerskap i projekt, andra bidrag
och samfinansierade projekt, t ex VINN
Excellence-centrum och direkta uppdrag,
förekommer frekvent. Chalmers lyckades
säkra fyra VINN Excellence-centrum som
startade under 2007:
• The GigaHertz Centre, föreståndare: docent Jan Grahn
• Supramolecular biomaterials – structure
dynamics and functions (SUMO), föreståndare: professor Anne-Marie Hermansson
• Chalmers Antenna Systems Excellence
Centre (CHASE), föreståndare: Ingmar
Karlsson
• Wingqvist Laboratory – Excellence Centre
for Efficient Product Realization, föreståndare: professor Rikard Söderberg.
Dessa centrum intar en särställning
genom sin långsiktighet (tio år) och genom
sin samfinansieringsmodell, där VINNOVA,
industrin och Chalmers alla bidrar. GigaHertz Centre och CHASE syftar båda, med
stark support från medverkande industri, till
ny avancerad trådlös informationsteknik,
men fokuserar på olika delar av sådana system. Inom CHASE utvecklas t ex avancerade
simuleringsverktyg för s k multiple input/
multiple output system där flera antennsystem samverkar. Inom GigaHertz Centre är
fokus på komponent och kretsteknologier,
t ex utveckling av nya lågbrusiga förstärkare.
Båda dessa centrum finns i en miljö som

Gunnar Engströms ABB-stiftelse
uppmärksammar och belönar
yngre, framgångsrika forskare
för insatser inom svensk energi
forskning. För 2007 har två
stipendier på vardera 50 000
kronor delats ut. Ett av dem gick
till docent Yuriy Serdyuk, Material- och tillverkningsteknik, för
hans arbete med att modellera
elektrofysikaliska fenomen i isolationssystem för högspänning.

redan har andra stora centrum med mer
grundläggande fokus, t ex det av Styrelsen
för Strategisk Forskning (SSF) finansierade
CHARMANT (föreståndare: professor Mats
Viberg) och High Frequency Electronics
and Photonics (föreståndare: professor
Herbert Zirath).
Inom GigaHertz Centre och CHASE
testar Chalmers en ny modell för ägande
av resultat från forskningen. Chalmers äger
alla samproducerade resultat, medan industriparterna får en kostnadsfri och ickeexklusiv licens till resultatet. Det innebär att
alla forskare som är aktiva i centrumen har
avtalat bort sina rättigheter till resultaten
(det s k lärarundantaget).
Chalmers forskning inom fordonsteknik
och trafiksäkerhet är omfattande och berör
allt ifrån katalys, förbränning, alternativa
energikällor, fordonskonstruktion, elektronik, IT och produktframtagningsfrågor
till trafiksäkerhetsfrågor. Två exempel på
kompetenscentrum finansierade av Energi
myndigheten och industrin är CERC (Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik)
och KCK (Kompetenscentrum katalys).
Målet med verksamheten inom CERC är
att kraftigt sänka bränsleförbrukning och
skadliga avgasemissioner från förbränningsmotorer. Forskningsresultaten från
KCK ska medföra reducerade utsläpp från
bilar och industrier samt effektivare energiomvandling. Chalmers är värdhögskola för
Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC), som
i första fasen (2007–2010) har fått stöd från
Energimyndigheten på 32,5 mkr. Syftet är
att utveckla nya hybridfordonskoncept med
fokus på bränslereduktion.
Chalmers och svensk fordonsindustri
samarbetar inom SAFER, ett säkerhetscentrum placerat i Lindholmen Science
Park och med VINNOVA som huvudfinansiär. Forskningen omfattar säkerhetsfrågor,
både fordons egenskaper och personsäkerhet. Avancerade kommunikationssystem spelar en stor roll och anknyter till
projektet Test Site Sweden, som syftar
till att realisera en avancerad testbädd för
fordonstransporter.

Inom ramen för forskningsprogrammet
”Internationell klimatpolitik” har Energi
myndigheten beslutat om anslag på
totalt 26 mkr till sex olika projekt. Ett av
dem är chalmersprofessorn C hristian
Azars projekt ”Strategiska frågor rörande framtida klimatavtal efter Kyoto
avtalet” som fått ett anslag på 7 mkr.

EURASIP-pris
The European Association for Signal
Processing (EURASIP) tilldelade
professor Mats Viberg och Signalbehandlingsgruppen vid Chalmers
2007 års ”European Group Technical
Achievement Award” för deras bidrag
till statistisk signalbehandling inom
radar-, kommunikations- och fordonsapplikationer.

Modellering av interaktionen mellan hjul
och räls för reduktion av buller och slitage
studeras inom Kompetenscentrum för järnvägsmekanik (CHARMEC).
Lighthouse verksamhet omfattar logistik
och transportfrågor i maritim miljö i samarbete mellan Institutionen för sjöfart och
marin teknik vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Avancerad
modellering, analys och optimering av hydro
dynamiska förhållanden, liksom effektiva
processer för konstruktion och produktion
av fartyg är några starka områden.
Professor Paul Gatenholm beviljades
i början av 2007 ett anslag ur programmet Medicinsk teknik för bättre hälsa, som
finansieras av SSF, VR och VINNOVA.
Målet med detta samarbetsprojekt mellan
Chalmers och Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet är att utveckla kärl av
cellulosa som kan användas som ersättning
när patientens egna kärl inte duger. Kärlen
ska framställas med ny och innovativ teknik,
av bakterier som spinner rör av cellulosa.
Regional och nationell
samverkan

Det sker en omfattande samverkan med
grupper vid Göteborgs universitet både vad
gäller grundläggande forskning inom naturvetenskap och matematik samt forskning
inom många tillämpade områden. Under
2007 startade ett samverkansprojekt riktat
mot de ”Molekylära vetenskapernas didaktik”. Det är Hasselbladstiftelsen som finansierar sex halvtidsdoktorander placerade
vid Chalmers och universiteten i Karlstad
och Göteborg.
I Skagerrak finns 261 kända vrak identifierade som potentiella miljöhot. De flesta är
från andra världskriget, många är sönderrostade och en del har redan börjat läcka olja.
Teknik för att sanera vraken finns, men den är
dyr och ingen lagstiftning finns som reglerar
ansvaret för de förebyggande åtgärder som
krävs för att förhindra framtida oljeutsläpp.
På Chalmers har en förstudie gjorts för att
ge en översikt av befintlig kunskap rörande
vraksanering. Det finns ett stort behov av att

27

utarbeta en långsiktig handlingsplan som
inkluderar en tydlig ansvarsfördelning för
bedömning och sanering. Chalmers rektor
har föreslagit att det inrättas en fond för
vraksanering och forskning kring detta.
Internationella samarbeten

Under 2007 deltog Chalmers i totalt 132
EU-forskningsprojekt. De flesta (122) ingår i
det fyraåriga Sjätte Ramprogrammet (6RP),
som avseende ansökningar formellt är avslutat, men som fortfarande ligger i en projektmässigt aktiv fas. De flesta projekten
ligger inom delområdena Sustainable Development (38 projekt), Information Society
Technologies (26) och Nanotechnology,
materials and new production processes
(14). Chalmers deltar/har deltagit i totalt
139 projekt inom 6RP. Av dessa är 36
Integrated Projects (IP), 21 Networks of
Excellence (NoE) och 43 Specific Targeted
Research Projects (STREP). Inom det nya
7RP, som officiellt öppnade i början av 2007,
är Chalmers med i hittills 40 godkända
projekt, varav två startade under året, och
ytterligare minst åtta kommer att starta den
1 januari 2008. Chalmers deltar dessutom
med nio projekt i andra liknande program,
t ex två projekt i Research Fund for Coal
and Steel och två projekt i Intelligent Energy
Europe. Chalmers är koordinator för 13 av
de projekt som pågick under 2007.
Flertalet projekt, 111 stycken, är ”industriinriktade” projekt inom de tematiska
programmen. Deltagare i dessa projekt är
i de flesta fall såväl universitet som forskningsinstitut och företag. Företag deltar i 95
av de 111 projekten (86 %). En stor andel
(94 %) av företagen är icke-svenska, vilket
medför att Chalmers får god exponering i
den europeiska industrimiljön.
Intäkterna från EU för 2007 uppgick till
98 mkr för alla EU-projekt sammantaget, vilket är en ökning med 5 % från 2006. Under
slutfasen av 6RP var antalet ansökningsomgångar mycket begränsat, varför endast sju
projekt startade under 2007. Att intäkterna
hållit sig konstanta, trots att totala antalet

aktiva projekt har minskat, sammanhänger
med att intäkterna per projekt i genomsnitt
är ca 60 % högre i 6RP jämfört med 5RP.
Under 2007 säkrade Chalmers en donation från the Barbro Osher Pro Suecia
Foundation i USA på 1 miljon dollar, med
syftet att finansiera en ökad samverkan
mellan Chalmers och forskargrupper vid
utvalda universitet i Kalifornien. Programmet
kommer att delfinansiera chalmersforskares
vistelser vid dessa universitet.
Forskningsinfrastruktur

Tillgången till avancerade vetenskapliga
instrument, mjukvara och databaser är avgörande för Chalmers möjlighet att bedriva
internationellt framstående forskning. Avancerad forskningsinfrastruktur kommer att
få en ökad betydelse som mötesplats för
olika vetenskapliga discipliner där akademi,
forskningsinstitut, näringsliv och studenter
kan samverka över olika gränser. Chalmers
förfogar över avancerade forskningsinfrastrukturer, t ex nanotekniklaboratoriet vid
MC2, simulatorcentrum i Lighthouse, materialanalyscentrum vid Chalmers (MACH)
och den nationella anläggningen Onsala
rymdobservatorium.
Nanotekniklaboratoriet och Onsala rymdobservatorium har båda status som anläggningar öppna för europeiska forskare genom
s k ”transnational access”-program finansierade av EU-kommissionen. Nanotekniklaboratoriet ingår också i ett nationellt nätverk
”Myfab” tillsammans med motsvarande laboratorier vid KTH och Uppsala universitet.
Under 2007 stärktes integrationen inom
Myfab ledd av en tydlig föreståndarfunktion.
Nätverket finansieras av VR, SSF, VINNOVA
och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
med totalt 20 mkr/år av vilket 40 % gick till
Chalmers under 2007. Ambitionen är att
utveckla Myfab till en integrerad anläggning
på tre platser i landet, öppen för svensk och
europeisk akademi samt näringslivet. De
tre olika laboratorierna i nätverket är i en
process att utveckla olika profileringar för
att svara mot olika behov.

Under 2007 inleddes ett arbete med att formera en gemensam strategi för hur Chalmers
dyrbara forskningsinfrastrukturer ska göras
tillgängliga både för Chalmers forskare och
för externa aktörer samt hur man ska kunna
skapa en gemensam syn på nödvändiga
uppgraderingar i existerande infrastruktur
och på angelägna nysatsningar.
Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse

Under 2007 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat följande anslag som
kommit Chalmers till del:
• K TH, Uppsala universitet och Chalmers
har tillsammans fått 74,5 mkr för inköp av
utrustning till de tre mikrofabrikationslaboratorierna Electrumlaboratoriet, Nanotekniklaboratoriet vid MC2 och Ångströmlaboratoriet. Av dessa medel har 28 mkr
allokerats för Chalmers
• i en satsning på materialfysik har KTH,
Stockholms universitet och Chalmers beviljats 8,0 mkr för inköp av en ultra-högupplösande fotoelektronspektrometer.
Kommunikation av
forskningens resultat

Forskningens resultat rapporteras till det
internationella vetenskapssamhället främst
genom artiklar i internationella tidskrifter
och rapporter vid internationella konferenser,
men också i form av licentiat- och doktorsavhandlingar. Chalmers forskare har hittills
rapporterat 1 488 (1 593) vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag som publicerats
i refereegranskade tidskrifter under 2007.
Rapporteringen sker kontinuerligt till Chalmers Publication Library (CPL), så det kan
finnas en naturlig eftersläpning 2007, d v s
osäkerhet om ett arbete publicerats före eller
efter årsskiftet. Publiceringarna har minskat under senare år. Under fyraårsperioden
2004–07 var publiceringsvolymen ungefär
1 600 refereegranskade publikationer i snitt
per år, vilket var ca 150 färre per år än snittvärdet för 2000–03. Detta kan förklaras av en
motsvarande nedgång i antalet anställda dok-

Utmärkelse till Bengt Nordén
Professor Bengt Nordén, Fysikalisk
kemi, har valts in i den norska veten
skapsakademin, klassen kemi. När 2007
års anslag för natur- och teknikvetenskap
från Vetenskapsrådet tillkännagavs
tilldelades han mest av alla, 5,4 mkr
för en treårsperiod. Bengt Nordén har
utvecklat en teknik för att med hjälp av
polariserat ljus studera tredimensionell
struktur hos biomolekyler som bl a används för att undersöka
hur DNA växelverkar med proteiner och andra molekyler i cellen.
REfereegranskade publikationer
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Summa
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2007

2006

2005

2004

881

1 004

962

956

607

589

647

781

1 488

1 593

1 609

1 737

IVAs guldmedaljer 2007
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, belönar varje år framstående svenska
uppfinnare, forskare och entreprenörer. Tre av IVAs fyra guldmedaljer 2007 har beröring med
Chalmers. Bengt Kasemo, professor vid Kemisk fysik, har belönats med IVAs stora guldmedalj
för sina synnerligen framstående och omfattande insatser som forskare och forskningsledare
vid C halmers. Guldmedaljer har även tilldelats Anne-Marie Hermansson, SIK, professor
på Chalmers och föreståndare för det nya VINN Excellence-centrumet SuMo Biomaterials,
Stenas ABs VD Dan Sten Olsson, hedersdoktor på Chalmers 2007, samt astronauten
Christer Fuglesang.

torander (i snitt 730 för perioden 2000–03,
jämfört med 610 under 2004–07). Doktorandernas publikationer är normalt grunden
för deras avhandlingar och man kan anta att
en doktorand publicerar i snitt en artikel per
år under sin doktorandtid. Publiceringstraditionerna inom vissa områden håller också
på att förändras. Visst material publiceras i
nätbaserade tidskrifter vilka vanligen inte är
refereegranskade. Hur dessa förändringar
kommer att påverka publiceringsstatistiken
framöver är för tidigt att säga.
Lika viktigt är att forskningens resultat
överförs till nyttiggörande i existerande
och nya företag och i den offentliga sektorn samt att den breda allmänheten får en
möjlighet att skapa sig en bild av olika nya
forskningsresultat inom teknik och naturvetenskap. Chalmers bedriver en omfattande
verksamhet för kommunikation av forskning
till en bredare publik.
Under året har Chalmers lanserat en
ny form för interaktion, kommunikation
och diskussion med aktörer i omvärlden.
Den nya formen kallas initiativseminarier
och lanseras under namnet ”Initiativ Chalmers”. I november 2007 hölls det första
initiativseminariet på temat ”Material för
framtiden” med professor Eva Olsson som
seminarieledare.

med 25 mkr (–27 %), främst beroende på
erhållet aktieägartillskott 2006. Bidrag från
EU har ökat med 5 mkr (5 %). Chalmers tio
största forskningsfinansiärer svarade för
75 (73) % av intäkterna till forskning och
forskarutbildning.

Från vänster: Cynthia Mitchell, Dan Sten Olsson, Richard N Zare, Helmut Neunzert.

HEDERSDOKTORER 2007
Cynthia Mitchell, professor och forskningsledare vid Institute for Sustainable Futures,
University of Technology Sydney i Australien, är miljöforskare med fokus på vatten,
energi och bebyggelse. Hon promoverades till hedersdoktor för sitt utforskande av
förutsättningar och möjligheter för tvärvetenskap på miljöområdet.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för forskning och forskarutbildning uppgick till 66 (28) mkr. Intäkterna
har ökat med 40 mkr (3 %) jämfört med
föregående år. Statliga intäkter har ökat med
50 mkr (6 %), vilket främst avser intäkter
från Utbildningsdepartementet med 15 mkr
(4 %), Energimyndigheten med 21 mkr
(38 %), VINNOVA med 12 mkr (14 %)
och Vetenskapsrådet med 9 mkr (6 %).
Övriga statliga intäkter har minskat med
7 mkr. Bidrag och uppdrag från företag och
andra organisationer har minskat med 5 mkr
(–2 %). Bidrag från de offentliga stiftelserna
har ökat med 6 mkr (6 %), där Stiftelsen
för Strategisk Forskning står för ökningen.
Bidrag från Chalmers stiftelse har minskat

Forskarutbildning och forskning
Intäkter (mkr)

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

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
EU
VINNOVA
SSF
Energimyndigheten
Stiftelsen Chalmers
Formas
Wallenbergstiftelsen
Vägverket

Andelen forskning och forskarutbildning
som finansieras med bidrag, uppdrag och
övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2007 till 70 (70) % av intäkterna. Andelen
fakultetsmedel från Utbildningsdepartementet uppgår därmed endast till 30 (30) %.

Dan Sten Olsson, VD och koncernchef i Stena AB, promoverades till hedersdoktor för
sin stora insats som en framstående, innovativ och entreprenöriell industriledare. Han
har på ett unikt sätt engagerat sig i Chalmers forskning och undervisning, bl a inom
företagsutveckling, fartygskonstruktion, miljöteknik, offshoreteknik och bioteknik.
Richard N Zare, professor i naturvetenskap vid Stanford University i USA, är känd för
sin forskning inom laser-fysikalisk kemi. Hans studier av molekylkollisioner ligger bakom
flera genombrott inom förståelsen av kemiska reaktioner på atomär nivå. Han promoverades till hedersdoktor för sin betydelse som mentor vid olika vetenskapliga utbyten
mellan Chalmers och Stanford och såsom ett föredöme som teknikutvecklare.
Helmut Neunzert, professor emeritus vid Universitetet i Kaiserslautern och ledande
industrimatematiker sedan tre decennier, promoverades till hedersdoktor för att han har
visat att den mest teoretiska av vetenskaper, matematiken, i och med datarevolutionen
alltmer framstår som en nyckelteknologi för industrin. Han har stött Chalmers inom
både undervisning och forskning och det centrum för industrimatematik som skapats
av Chalmers och det tyska Fraunhofersällskapet är i hög grad hans verk.

Antal EU-forskningsprojekt vid Chalmers
2007

2006

2005

2004

2003

436
427
215
104
98
69
55
35

421
392
220
98
93
94
59
22

410
384
214
107
70
88
65
19

405
425
199
129
58
114
80
14

394
354
222
118
54
136
79
14

1 439

1 399

1 357

1 424

1 371

2007

2006

2005

2004

2003

436
149
98
94
90
75
69
29
28
18

421
140
93
82
82
54
94
30
29
15

410
145
70
60
89
70
88
30
33
13

405
150
58
85
105
70
114
29
31
6

394
127
54
53
89
67
136
29
30
6

2007 2006 2005 2004 2003

Industriinriktad forskning
inom 15 program, t ex
SustDev, IST och NMP
Forskarrörlighet & infrastruktur,
t ex Marie Curie och Intas
Varav koordinerade av
Chalmers
Totalt antal projekt
Intäkter från EU-kommissionen
(mkr)

111

120

117

109

94

21

24

22

25

26

13

17

18

15

9

132

144

139

134

120

98

93

70

58

54

TOTALA INTÄKTERNA ÅR 2007
UPPGICK TILL 1439 MKR
Finansiellt, 2 %
Övrigt, 4 %
Stiftelsen Chalmers, 5 %
EU, 7 %
Offentliga stiftelser, 7 %
Företag m fl, 15 %
Övriga statliga, 30 %
Utbildningsdepartementet, 30 %

29

TEMA:

30

Utbildning och forskning inom fordonsområdet
har under många år varit centralt för Chalmers
och har bedrivits i nära samarbete med fordonsindustrin. Inriktningen har under senare år allt
mer kommit att fokuseras på miljö-, säkerhets-,
kvalitets- och effektivitetsfrågor. Ambitionen är att
Chalmers ska utveckla sin roll som en utmanande
och drivande kraft i utvecklingen av framtidens
fordon och fordonstillverkning.
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TEMA: Fordon

Fordonsområdet
viktigt för Chalmers
Fordonsindustrin sysselsätter cirka 140 000 personer i Sverige och är
den största exportnäringen med ett exportvärde på 157 miljarder kronor,
vilket motsvarar 14,5 % av den totala varuexporten. Västsverige är den
dominerande regionen inom området och har mer än 50 000 personer
och omkring 200 företag som är verksamma inom området. Utbildning
och forskning inom fordonsområdet är av central betydelse för Chalmers
och bedrivs i nära samarbete med fordonsindustrin.

Chalmers Automotive
Academy

C

halmers har under många år
byggt upp en omfattande
utbildning inom fordonsområdet och många ingenjörer i fordonsindustrin har
sin utbildningsbakgrund på
Chalmers. Av de 44 masterprogram som
sjösattes under 2007 har inte mindre än 17
koppling till fordonsindustrin. En satsning

på att fördjupa samarbetet mellan högskolan och fordonsindustrin påbörjades
under året med arbetsnamnet ”Chalmers
Automotive Academy”. Detta ska leda till
utveckling av det arbetsintegrerade lärandet och till att studenterna får möjlighet att
utveckla relationer till företagen redan under
utbildningstiden.

Masterprogram med koppling
till fordonsområdet
Advanced Engineering Materials
Applied Mechanics
Automotive Engineering
Automotive Industrial Design Engineering
Electric Power Engineering
Engineering Mathematics and Computational
Science
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology – for a Sustainable Society
Interaction Design
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering and Technology
Sound and Vibration
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics

Chalmers viktigt för svensk fordonsindustri
”Chalmers är viktigt för oss, eftersom det är Göteborgsbaserat och betydelsefullt när vi rekryterar ny
personal”, förklarar Malin Persson, president och CEO för Volvo Technology, som jobbar med innovation
och teknikutveckling på lång sikt inom Volvokoncernen. ”Vi har ett nära samarbete med Chalmers och
sedan flera år många kontakter på olika nivåer. Vi ser naturligtvis gärna utvecklingsarbete ihop med Chalmers, men samtidigt är Volvokoncernen global och söker hela tiden spetskompetens, oavsett var i världen vi
hittar den. Ett glädjande exempel är Kompetenscentrum i katalys (KCK), som jag besökte tillsammans med
flera av våra tekniska chefer. En excellent forskarmiljö på Chalmers i absolut världsklass. Klart imponerande!”
Hur är då samarbetet inom utbildningen? ”På forskningssidan har vi ramavtal med Chalmers och vi sitter
med i flera av högskolans beslutsorgan där vi framför industrins behov. Chalmers ’Automotive Academy’
är ett av flera initiativ, där Chalmers visar att man satsar på fordonssidan”, förklarar Malin.
Kan samarbetet bli bättre? ”På Volvo Technology är vi duktiga på att dra in forskningsanslag och
EU-pengar, så där kan nog vi bidra. Rent generellt tror jag att det går att få ut mer från båda sidor.
Ett stort gemensamt bekymmer är att intressera dagens ungdomar för naturvetenskap. Det är viktigt både
för akademins och för svensk industris framtid.”
Malin Persson, president och CEO för Volvo Technology.
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Industrisamverkan inom
fordonsområdet

G

enom Chalmers starka
närvaro i Västsverige har
lyskraften för högskolan
förstärkts kontinuerligt.
Det finns idag en stark
vilja inom den s k ”triplehelix”-strukturen (företag – akademi – offentliga organisationer) att marknadsföra
fordonsområdet mer aktivt. Chalmers har ett
nära samarbete med Invest in Sweden, Exportrådet, Business Region Göteborg och
Västra Götalandsregionen, vilka alla verkar
för att stärka västsvensk industri och svensk
fordonsindustri, bl a att genom att positionera Göteborg som ett av Europas starkaste
kunskapscentrum inom fordonsområdet.
Chalmers tog under hösten ett steg mot
detta mål genom att gå in som en av 17 organisationer i det fordonsinriktade projektet
GAST (Green and Safe Road Transport).
GAST ingår i EUs nya kunskaps- och innovationscentrum EIT (European Institute of
Technology), vars budget för åren 2008–13
är tänkt att uppgå till drygt 2 miljarder euro.
Syftet är att EIT ska stärka utbildning, forskning och innovation inom några av EUs
nyckelområden. Verksamheten koncentreras i s k Knowledge and Innovations Communities, där EUs bästa forskargrupper ska
samverka med ledande industriföretag för
att utveckla nya produkter. Chalmers ingår
i ledningsgruppen för GAST, liksom universiteten i Karlsruhe och Eindhoven samt
det österrikiska konsultföretaget AVL. Volvo
Technology, inom Volvokoncernen, deltar
som svenskt företag.
Chalmers historia om samverkan med fordonsindustrin går tillbaka på framgångsrika
verksamheter inom fordonssäkerhet redan

på 1970-talet. Inom krocksäkerhet (skadeförebyggande eller passiv säkerhet) har
Chalmers intagit en världsledande position,
som i flera fall legat till grund för mycket
effektiva skyddssystem. Under senare tid
har verksamheten breddats, inte minst tack
vare tillkomsten av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER, till att även innefatta
olycksförebyggande säkerhet (aktiv säkerhet), där t ex en stor internationell verksamhet håller på att byggas upp för analys av
hur fordon körs under normala och kritiska
betingelser.
Tillsammans med Volvo Cars och AB Volvo
ingår Chalmers i ”Volvo Ramprogram”. Det
är ett forskningssamarbete där Chalmers
och Volvoföretagen tillsammans initierar och
söker forskningsmedel. En försiktig målsättning vid samarbetets start var att inom områdena fordonssäkerhet, miljö och fordonselektronik utbilda 30 doktorander. I dagsläget
ingår 60 doktorander i programmet.
Chalmers goda samarbete med GM fortsätter, bl a ingår Chalmers som ett av 30 universitet i GMs och University of Michigans
utbildning ”Master of Engineering in Global
Automotive and Manufacturing”.
Test Site Sweden

Ännu en fordonsrelaterad verksamhet är
Test Site Sweden, som ska bli en demonstrations- och provningsarena i världsklass
inom säkerhet, miljö och ITS (Intelligenta
Transport System). VINNOVA har uppdragit åt Lindholmen Science Park att leda
och utveckla Test Site Sweden under åren
2006–10. Det administrativa ansvaret ligger
på Lindholmen Science Park AB, medan
den funktionella styrningen utgörs av en

strategisk styrgrupp med representanter
från VINNOVA, AB Volvo, Saab Automobile, Volvo Cars, Scania AB, Vägverket
och Västra Götalandsregionen. Det är ett
nationellt projekt och en neutral mötesplats för gemensamma forskningsprojekt
inom säkerhet, miljö och ITS som syftar till
att främja kunskapstillväxt och utveckling
av ny teknik inom området. Genom Test
Site Sweden ska Sveriges fordons- och
trafikmiljökunnande profileras internationellt. Verksamheten kan delas in i tre olika
demonstrations- och testmiljöer:
• verklighetslabbet, som består av demonstrationsmiljöer med ITS-infrastruktur och
där tester kan göras för t ex fordonståg,
autopiloter, automatisk hastighetsreglering, system för nedsatt körförmåga och
bränsleförbrukningsmätningar
• fullskalelabbet, vari ingår Active Safety
Test Area, en provbana där fordonsindustrin och dess leverantörer kan utveckla
och testa system inom aktiv säkerhet som
inte är mogna för den verkliga trafiken. I
kommunikationskammaren kan nya telefoni-/telematiksystem och radioprovning
testas praktiskt i en isolerad miljö
• virtuella labbet, som är en unik kör- och
trafiksimulatormiljö som kan kopplas ihop
med olika fordonselektronikplattformar.

 I ett forskningsprojekt vid Tillämpad mekanik studeras strömningsfältet efter kylaren, i syfte att optimera kylluftsinsläppet.
Luftströmmen som passerar genom de olika kylöppningarna
bidrar till stor del till fordonets luftmotstånd och därigenom
mängden CO2 som släpps ut.

 Katalysatorstruktur av metall som används i tillämpningar
med speciella krav på effektivitet och kompakthet. Strukturen
beläggs med material som är katalytiskt aktivt för avgasrening.
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Dagens fordonsforskning

E

n stark plattform för Chalmers
samverkan med fordonsindustrin finns idag genom fem
starka forskningscentrum:
• CERC (Kompetenscentrum
i förbränningsmotorteknik)
• KCK (Kompetenscentrum i katalys)
• SAFER (Fordons- och trafiks äkerhets
centrum)
• SHC (Svenskt Hybridfordonscentrum)
• Wingquist Laboratory.
Dessa centrum är uppbyggda genom
ett delat engagemang mellan industrin,
Chalmers och staten, vilka finansierar dem
med tredjedel var. Från statens sida deltar
VINNOVA och Energimyndigheten. Centrumen har initierats av industrins behov av
forskning inom respektive område, vilket
även matchar Chalmers kompetens och
behov av långsiktig kunskapsbyggnad.
CERC

CERC är ett forskningscentrum som stöds
finansiellt av Energimyndigheten, industrimedlemmar från motorindustrin och
C halmers. CERC har drivit forskningsprojekt inom förbränningsmotorer i tolv år.
Den nuvarande perioden slutar 2009 men
redan nu har starka löften om fortsättning
i ytterligare en fyraårsperiod erhållits av
medlemmarna. Detta är mycket betydelsefullt eftersom ett doktorandprojekt i regel
omfattar fyra år och CERC har hela tiden
haft ungefär tio rullande doktorandprojekt.
Under 2007 har en licentiatexamen och två
doktorsdisputationer genomförts och två
nya forskningsprojekt har startats.
CERCs motorprojekt fokuseras på bränslesprejen och förbränningsprocessen, men
intresset för alternativa bränslen har ökat
varför även sådana studier till viss del kommer
att ingå i de båda nya projekten. Modellering
av förbränningsprocessen och sprejen samt

prov i flödesriggar och motorprov i bädd ger
en helhetsbild som ökar förståelsen för den
komplicerade förbränningsprocessen, där
låg bränsleförbrukning och minimala skadliga
emissioner är det förväntade resultatet.
CERC samarbetar med motsvarande
kompetenscentrum i Stockholm och Lund.
Gemensamma styrelsemöten under året har
bidragit till ökat samarbete och värdefullt informationsutbyte mellan de tre centrumen.
CERC hade sitt årliga seminarium i maj
månad, dit även två internationella experter
inbjudits för att bedöma CERCs forskning
från ett internationellt perspektiv.
KCK

Kompetenscentrum katalys (KCK) är en
excellent forskningsmiljö på Chalmers finansierad av Energimyndigheten, Chalmers
och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV
AB, Volvo Cars, GM Powertrain Sweden AB,
Rymdbolaget och Haldor Topsøe A/S. Från
Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik,
Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi.
KCK bedriver högkvalitativ forskning inom
områdena katalytisk emissionsrening och
katalys för uthålliga energisystem. Under
året har forskningen inom KCK varit fokuserad på tre huvudområden:
• katalytisk reduktion av kväveoxider i syre
överskott
• katalytisk oxidation av kolväten och sot
• energirelaterad katalys.
En ökad medvetenhet om klimatpåverkan,
ett ökande transportbehov samt en framtida
minskande oljeproduktion driver utvecklingen
mot energieffektiva transporter. Efterbehandling av avgaser i samband med energieffektiv
förbränning av konventionella och alternativa
fordonsbränslen är exempel på områden
där KCK har varit särskilt aktivt under året.
Effektiv energiomvandling i bränsleceller, där
kombinationen nanoteknologi och elektro-

kemisk katalys förenas i sökandet efter nya
effektiva elektroder, är ett annat exempel.
Sedan starten 1996 har KCK successivt
utvecklats till ett ledande forskningscentrum
inom sitt verksamhetsområde. Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver
KCK en rad projekt med finansiering från EU,
Vetenskapsrådet och andra statliga organ
eller från industrin vilket ytterligare breddar
och fördjupar centrumets verksamhet.
SAFER

SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre
at Chalmers är ett institutionsövergripande
centrum med nitton parter utöver Chalmers.
Inom Chalmers är följande institutioner
engagerade: Tillämpad mekanik, Data- och
informationsteknik, Signaler och system
samt Produkt- och produktionsutveckling.
Forskningen inom SAFER bedrivs inom
följande forskningsportföljer:
• P re Crash Safety (om att förhindra
olyckor)
• Crash Safety (om att minimera skadorna
vid en olycka)
• Post Crash Safety (om att minimera konsekvenserna av en olycka)
• Traffic Safety Analysis (om att förstå olyckans uppkomst genom olycksanalys, naturalistiska studier och Field Operational
Tests, FOT).
Forskarna inom SAFER bygger upp kompetens inom nio områden som utgör den
vetenskapliga grunden för forskningsprojekten. 21 förstudier och projekt har startats
under 2007. Ett av de forskningsområden
som växt snabbast under året är Naturalistiska studier och FOT – metoder för
att studera förarens beteende vid normal
bilkörning och fånga in händelseförlopp
vid krissituationer. SAFER har en viktig roll i
flera EU-projekt och engagemanget är stort
från alla parter inom centrumet.

Besök av USAs sverigeambassadör
När USAs sverigeambassadör Michael Wood besökte
Chalmers i februari 2007 var fokus bl a ”Plug-in Hybrid
Electric Vehicles”, ett nydanande koncept när det gäller
framtida bilmotorer och alternativa drivmedel. Under
besöket diskuterades även storskalig energiförsörjning
och forskningens betydelse för lyckad omställning av
transportsektorn.
Ambassadören meddelade också att man beslutat
erbjuda Chalmers en nyinrättad Fulbright-professur
inom alternativ energi. Fulbright-professuren finansieras med totalt 350 000 dollar fördelat på två år genom
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Fulbrightprofessuren innebär att två gästprofessorer från USA
kan komma till Sverige ett år var för att undervisa, forska
och skapa samarbeten inom energiområdet. Även studenter från Chalmers kommer att erbjudas möjligheten
att studera tre år i USA på Fulbright-stipendium.
 Michael Wood i samtal med Hannes Kannisto och
Hanna Sjövall, doktorander på KCK.
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Under 2007 har SAFER utvecklats till en
uppskattad mötesplats för parternas forskare. Närheten till andra utvecklingsmiljöer på Lindholmen underlättar samarbetet
och informellt kunskapsutbyte. Därtill har
SAFER arrangerat ett flertal uppskattade
seminarier med kända forskare från hela
världen. SAFER lägger nu kraft på att utveckla samarbeten inom EU, framförallt
med syfte att ta del i intressanta projekt
inom Sjunde ramprogrammet.
SHC

Svenskt hybridfordoncentrum (SHC) är
ett ”Centre of Excellence” startat 2007
av Energimyndigheten med tre svenska
universitet och sex internationellt verkande
svenska företag som partners. Chalmers är
värd för SHC.
SHC ska vara en strategisk kunskapsoch kompetensbas för utbildning, forskning
och utveckling inom området elhybridfordon. SHC ska också utgöra ett ramverk för
samverkan mellan industrin och akademin.
Huvudmålen är:
• att nå kunskap och förståelse för de fundamentala processerna inom hybridfordonsteknologin genom experiment, simulering
och modellering
• att definiera och undersöka nya teknologier
och hybridfordonskoncept som kan leda
till mer bränsleeffektiva fordon.
Forskningens fokus kommer att ligga på
ett systemperspektiv, med tyngdpunkt på
integration och interaktion av komponenter
och subsystem, inom tre huvudområden:
• systemstudier och verktyg (metoder för
virtuell utveckling, algoritmer för modellering etc)
• elektriska maskiner och drivenheter
• energilagring.

duktionsutveckling på Chalmers. Laboratoriet bedriver i samverkan med industrin
framgångsrik forskning som effektiviserar
de industriella processerna för att ta fram
nya produkter och produktionslösningar.
Forskningen ska stärka Sverige som nation
i den globala konkurrensen.
Det beviljade VINN Excellence kompetenscentrumet som ingår i Wingquist Laboratory och som invigdes i november 2007
kommer att integrera tre strategiskt viktiga
områden för att skapa en mer kostnads
effektiv produktframtagningsprocess:
• systematisk konstruktion och informations
hantering
• geometrisäkring och robust konstruktion
• virtuella fabriker och flexibel automation.
I det beviljade kompetenscentrumet,
där VINNOVA satsar 70 mkr, ingår även
Fraunhofer-Chalmers Research Centre for
Industrial Mathematics (FCC) och Industrial
Research and Development Corporation
(IVF). De industriella parterna består av
Volvo Cars, Saab Automobile, AB Volvo,
Nobel Biocare, SKF, ABB, Flexlink m fl.
Stor tonvikt kommer att ligga på att ta fram
datorstöd och simuleringsverktyg som
underlättar beslutsfattandet i tidiga faser.
Forskningen kommer att ha stark koppling
till fordons- och verkstadsindustrin i Sverige
men kan beröra även andra branscher.
Förutom forskningen inom Chalmers kompetenscentrum (i VINNOVAs eller Energimyndighetens regi) utförs en betydande
del av fordonsforskningen inom följande
områden:
• fordonselektronik
• materialteknik
• akustik
• management.

Wingquist Laboratory

fordonselektronik

Wingquist Laboratory startade 2001 som
ett strategiskt centrum för tvärdisciplinär
forskning inom virtuell produkt- och pro-

Aktiva säkerhetssystem anses ha den
största potentialen för att minska dödsfall och skador i trafiken. Trådlösa kom-

munikationssystem kommer att vara en av
flera nyckelteknologier i framtida säkerhetssystem. Vid Avdelningen för kommunikationssystem forskar man på effektiva
metoder för s k punkt-till-multipunkt kommunikation, realtidskommunikation med
stränga tids- och tillförlighetskrav samt
på positionering (lägesbestämning) av
kommunikationsenheter.
Forskare vid Institutionen för data- och informationsteknik har studerat metoder för att
förbättra tillförlitlighet och säkerhet i datoriserade bromssystem. I aktiva säkerhetssystem
används mikroprocessorer och avancerad
programvara för att bestämma den bromskraft som i varje ögonblick ska appliceras på
ett hjul. Bromsarna är den enskilt viktigaste
säkerhetsfunktionen i ett fordon, så ett datoriserat bromssystem måste göras mycket
tillförlitligt. I ett projekt studeras hur man kan
skydda ett datoriserat bromssystem mot
tillfälliga störningar orsakade av joniserande
partikelstrålning och elektromagnetisk interferens (sådana störningar kan förvränga en
eller flera bitar i ett digitalt värde). Projektet
är inriktat på att undersöka hur man med
enkla förändringar i systemets programvara
kan minska sannolikheten för att sådana
störningar får allvarliga konsekvenser, som
t ex att ett hjul bromsas vid fel tillfälle eller
att bromskraften väsentligt avviker från den
korrekta. Projektet har visat att programvarubaserad felhantering är en effektiv metod
för att reducera sannolikheten för att fysiska
störningar får oönskade konsekvenser.
Signalbehandlingsgruppen arbetar främst
med statistiska metoder för att extrahera information från olika typer av mätsignaler. En mindre del rör inomvetenskaplig metodutveckling
och analys, men tyngdpunkten ligger på tilllämpningsnära forskning i samarbete med industrin. Gruppen arbetar med ett brett spann
av tillämpningsområden, från kommunikation
(adaptiva antenner, kanalestimering etc) och
radar (högupplösande metoder, tracking etc)
till fordonselektronik (motorstyrning och aktiv

Ett säkert samarbete
Ett gott exempel på samarbetet mellan fordonsindustrin och akademin är fordonssäkerhetsområdet. ”Chalmers
är mycket duktiga inom säkerhet och samarbetet med Volvo har pågått länge”, säger Ingrid Skogsmo som under
flera år var chef för Volvo Cars Safety Center, vilket också är ”Center of Excellence” inom säkerhet för hela Fordkoncernen. Utöver de 170 direkt anställda har Volvo Cars ett stort antal personer inom produktutveckling som
arbetar med säkerhet. Under 2006–07 satt Ingrid även med i styrelsen för det nya kompetenscentrumet SAFER.
”Det om något är ett bra exempel på den goda samverkan mellan högskolan och industrin. Från industrin trummade vi verkligen för att SAFER skulle komma till stånd, bl a genom flitig diskussion med VINNOVA. Vi var mycket
angelägna om att genom SAFERs tillkomst kunna stärka säkerhetsområdet. Att förlägga detta centrum till Chalmers
var naturligt, eftersom kompetens redan fanns där och Västsverige är centrum för fordonsindustrin”, berättar Ingrid.
Det fortsatta arbetet med att utveckla SAFER har handlat om att initiera forskningsprojekt och att hitta spetskompetens inom säkerhet. ”Här gäller det bl a att knyta till sig duktiga forskarstuderanden och industridoktorander.
Jag tror att vi i industrin skulle behöva öka vår förståelse för vad dagens Chalmers kan erbjuda i rekryteringshän
seende. Många gånger lever vi med en gammal bild av vad Chalmers står för. Lättillgänglig, snabb, enkel och tydlig
information behövs både för dem som rekryterar till industrin, men även till blivande studenter, för att ge realistiska
förhoppningar och optimal matchning.”

Ingrid Skogsmo, chef för strategiavdelningen vid AB Volvo.
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säkerhet). Forskningen inom aktiv säkerhet
har pågått sedan 2005 och är främst inriktad på analys av externa sensordata såsom
radar och video (sensorfusion). Syftet är att
bestämma positioner och egenskaper hos
omgivande föremål liksom vägens fortsatta
utsträckning. Från 2008 kommer man också
att arbeta med situationsanalys och riskbedömning i ett nytt projekt.
Mekatronikgruppen forskar kring hur
signaler från nya sensorer och ny kommunikationsteknik kan användas för olika aktiva
säkerhetsfunktioner i fordon. Ett projekt fokuserar på hur sådana signaler kan utnyttjas
för att undvika kollisioner i vägkorsningar.
I ett annat projekt utvecklas algoritmer för
att undvika avkörning baserat på signaler
som anger var vägen går. Ett tredje projekt
handlar om framtagning av metoder för att
verifiera aktiva säkerhetssystem bl a så att
de inte avger felaktiga larmsignaler.
MATERIALTEKNIK

Utseendet hos plastkomponenter i en bil är
nära förknippat med kvalitetsintrycket. Samspelet mellan ytstruktur, färg och glans har
avgörande betydelse. I ett forskningsprojekt
studeras hur plastens avbildning av formverktyget bestämmer produktens optiska
egenskaper givna av färg och glans.
I ett nystartat projekt studeras uppkomsten av synliga defekter vid formsprutning
av större plastkomponenter, t ex kofångare.
Defekterna yttrar sig visuellt i form av ett regelbundet randmönster. Här behövs bättre
kunskap om de bakomliggande mekanismer
som styr uppkomsten av defekterna under
flödesförloppet samt en bättre karakterisering av defekterna.
I projektet ”Krocksäkerhet” studeras olika
materials och materialkombinationers förmåga att ta upp energi vid krocksituationer,
där lokala delar av fordonet känner av stora
deformationer. Vitala frågor är temperaturoch deformationsberoende hos de mekaniska egenskaperna vid krocksituationer.

Framtagna data ger även underlag för kontinuummekanisk modellering av krocksituationer hos hela bilkarosser.
Utmattningsegenskaperna hos smidda
komponenter har studerats i detalj vad gäller
inverkan av tillverkningsbetingad riktningsberoende (anisotropi), speciellt mangansulfiders, förekomst och fördelning. Inte
bara utmattningsegenskaperna utan även
brottbeteendet är mycket känsligt för sådan
anisotropi. Kunskapen är nödvändig för effektiv och viktbesparande dimensionering
av exempelvis kugghjul och vevaxlar.
I projektet ”Restspänningars inverkan
på utmattningsegenskaperna vid spektrumbelastning” behandlas frågan hur
restspänningar som skapas genom kulpening påverkar utmattningsbeteendet vid s k
spektrumbelastning. Här finns både låga
och höga lastpåkänningar. I det senare
fallet kan eventuellt den positiva inverkan
av tryckspänningar i ytan helt omintetgöras
om höga lastamplituder förekommer tidigt i
utmattningsförloppet, resulterande i förkortade livslängder hos komponenten.
Restspänningar kan även uppkomma under
pressgjutning av motorblock av aluminium
med ingjutna gjutjärnsfoder på grund av skillnader i termisk expansion. Detta kan leda till
problem med orundhet vid bearbetning av
cylinderloppen. De mekaniska egenskaperna
hos aluminium har analyserats och implementerats i materialmodeller. Simulering med finita
element av uppbyggnaden av restspänningsfält och deras förändring under bearbetning
har gjorts. Beräknade restspänningar och
orundheter har jämförts med uppmätta värden. Att nå god formprecision och kunna
bevara den under motorns livslängd bidrar
till minskad bränsle- och oljeförbrukning.
akustik

Ljud- och vibrationsegenskaper är viktiga
aspekter på fordons komfort och säkerhet.
I det pågående projektet ”Quality of interior
sound and vibrations in trucks” vid Avdel-

ningen för teknisk akustik fokuseras på
vilka faktorer som bidrar till den uppfattade
ljud- och vibrationskvaliteten. Tre huvudsakliga faktorer undersöks: formen (nivå,
spektrum m m), ljud- och vibrationsinnehåll
samt förarens reaktion på ljud och vibrationer. I lyssningsförsök får försökspersoner
bedöma ljuden och sina känslomässiga
intryck. Ljuden jämförs med visuella intryck
(t ex färg eller design) för att avgöra ljudens
plats i helhetsintrycket av produkten.
Ett annat viktigt område är utvändigt
fordonsbuller. I samarbete med Saab Auto
mobile AB undersöks möjligheterna att
reducera det externa bullret från dieseldrivna personbilar. Det utstrålade ljudet
från en dieselmotor är stark beroende av
egenskaperna hos motorutrymmet, som är
tätt packat och för vilket standardmetoder
inte är direkt applicerbara. Därför utvecklas
beräkningsmodeller för att täcka ett frekvensområde från 100 Hz till 8 kHz.
Däckbuller är en av de största externa
bullerkällorna hos fordon. I samarbete med
holländska och tyska partners har mjukvaran
”SPERoN” tagits fram. Den kommer snart
att finnas tillgänglig för ingenjörer samt
däcks- och vägbanetillverkare.
managemenT

Fordonsindustrirelaterad managementforskning sker vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation i samarbete
med AB Volvo, Volvo Cars, GM, deras
underleverantörer m fl. Det handlar bl a om
forskning rörande:
• innovations- och produktutvecklingsprocesser, t ex studier av konceptbilsutveckling, omvärldsbevakning och arbete med
kundtillfredsställelse
• arbetsorganisation, organisatoriskt lärande
och kvalitetsutveckling
• underleverantörsrelationer, underleverantörsval och Supply Chain Management.
Vid några avdelningar drivs flera projekt
med inriktning på materialförsörjning samt

 Redan ett par minuter efter det att ett larm om
en trafikolycka kommer in till SOS Alarmering,
larmas också forskargruppen på Chalmers som
genast kör ut till olycksplatsen med en speciell
utryckningsbil. Forskarna, sida vid sida med
polisen, dokumenterar olycksplatsen i detalj.
De mäter, fotograferar och videofilmar.
Senare intervjuas de inblandade i olyckan.
Det insamlade olycksmaterialet ger ett
underlag för att prioritera åtgärder för ökad
trafiksäkerhet.Olycksdata hjälper också till
att förstå de faktorer och mekanismer som
påverkar varför en olycka inträffar och varför
olika typer av personskador uppstår.
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material- och produktionsstyrning inom
ramen för VINNOVAs MERA-program.
Nätverket Produktion i Väst (PiV), som
startade 2006 som ett samarbete mellan
fyra högskolor, har också fordonskoppling.
Ett av fyra fokusområden inom PiV är produktionslogistik, där institutionen har en
stark position i samverkan med motsvarande
forskning i Jönköping.
I samverkan mellan akademin, regionen
och industrin har beslut tagits om att, som
komplement till de mer tekniskt orienterade
inriktningarna, starta ett forskningsinstitut

inriktat på fordonsindustrins policy- och
ledningsfrågor.
Chalmers har byggt upp en framgångsrik
fortbildning som stöder fordonsindustrins
satsningar inom produktionsområdet, bl a
en kurs i Lean produktion, vars tjugonde
kursstart är inplanerad. Inom det s k Produktionslyftet, som Chalmers är huvudman för
tillsammans med IVF och som riktar sig till
medelstora tillverkningsföretag, planeras en
serie fortbildningskurser drivna av Chalmers
industrihögskola. Sedan många år drivs
även en fortbildningskurs i logistik tillsam-

mans med Volvo Logistics. Inom ramen för
CHAMPS öppna program finns en ledarkurs inom Supply Chain Management. Vid
CHAMPS finns även andra fordonsrelevanta program, t ex produktutveckling, produktionsledning och kvalitetsutveckling.
Institutionen har under flera år även haft
internationella samarbeten med fordonsforskare, bl a vid MIT och University of California
i USA, École des Mines de Paris i Frankrike,
University of Palermo och Frederico II Universitetet (Neapel) i Italien samt Erasmus
University, Rotterdam i Holland.

Framtidens fordon

H

ittills har mekaniska drivlinor
med en fossilbränsledriven
förbränningsmotor dominerat transporterna, förutom
för spårbundna transporter
som järnväg och spårväg
där elektrifiering varit ett alternativ. Transporter är vitala för den industrialiserade
världen och både när det gäller personoch varutransporter är det nära nog ett
linjärt förhållande mellan tillryggalagd
distans per capita och BNP per capita.
Vägfordon använder mer än 16 % av den
globalt konsumerade energin (mer än 30 %
inom EU). På grund av den snabba globala befolkningstillväxten och ekonomiska
utvecklingen beräknas antalet fordon öka
från dagens 800 miljoner till över 1 miljard
kring år 2020. En stabilisering av klimatet
och koldioxidhalten (CO2 ) i atmosfären
innebär att CO2-utsläppen globalt måste
ner till mycket låga nivåer per energienhet
(ton CO2/GJ). Möjligheter till effektivisering
av energianvändningen blir viktiga för att
underlätta omställningen, liksom tillförsel
från CO2-neutrala energikällor. En möjlig
utveckling är då energieffektiva drivsystem
som helt eller delvis består av en elmotor

som drivkälla och som får sin el genererad ombord och/eller från ett batteri eller
annat lager för elenergi. En elmotor kan ge
drivenergi med mycket hög verkningsgrad
jämfört med dagens förbränningsmotorer,
något som också utnyttjas i de hybridfordon
som nu finns på marknaden. Den elektriska
drivlinan ger också möjlighet att utnyttja
olika energikällor. Energi kan tillföras koldioxidneutralt på tre sätt:
• el från elnätet eller lokal elproduktion där
fordonet är parkerat
• väte som fylls på och lagras i bilen och som
via en bränslecell ger el
• biodrivmedel (kolväten) som ger el via
en förbränningsmotor och generator. En
ytterligare möjlighet är att via reformering
av bränslet generera vätgas som sedan
används i en bränslecell.
Resursmässigt uthålliga energikällor som
potentiellt kan leverera dessa energibärare
storskaligt är solenergi (el och väte), kärnenergi i form av fusions- eller fissionsteknik
(el och väte), biobränslen (kolväten, väte,
el) och eventuellt under en utsträckt övergångsperiod fossila bränslen med CCS
(el och väte). En utmaning blir att utveckla
kostnadseffektiva komponenter och system

för fordon i olika miljöer som personbilar,
bussar och olika typer av arbetsfordon och
integrera fordonen i framtidens CO2-snåla
energisystem.
Förutom den forskning som genomförs
inom Svensk hybridfordonscentrum (SHC)
har Chalmers även aktiviteter inom ”gröna”
fordonsbränslen. Inom ramen för ett inledande forskningssamarbete mellan Preem
och Chalmers har Chalmers Energicentrum
genomfört förstudier med syfte att kartlägga möjligheter att energieffektivisera
och minska utsläppen, främst koldioxid,
vid Preems raffinaderier. Vidare studeras
möjliga lösningar för att öka andelen förnyelsebara komponenter i tillverkningsprocesserna och därmed få miljövänligare
fordonsbränslen. Mätdata har hämtats från
befintliga förhållanden vid Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil. I förstudierna
görs en sammanställning av kunskapsläget
inom dessa områden och behov av ytter
ligare forskning och utveckling identifieras
med det långsiktiga målet att nå framtidens
koldioxidfria raffinaderi. Arbetet har i huvudsak genomförts och slutrapportering med
förslag till en större huvudstudie planeras
ske i början av 2008.

Pris för nytt nackstöd
Nordiska Ergonomisällskapets årliga pris för bästa
högskolearbete inom ergonomiområdet delades
i år ut till chalmersstudenterna Emma Södling,
Pernilla Lindskog, Martin Lindblad och Johannes
Henriksson, Maskinteknik samt Emma Gustafsson
och Marcus Leidefeldt, Teknisk design. Gruppen
har, i den industribaserade kursen ”Produktutveckling” inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik,
utvecklat en ny lösning på nackstöd för Volvo Cars.
Det nya nackstödet ger mindre störning av sikten
för passagerare i baksätet och bättre komfort och
säkerhet för dem i framsätet.

 Matthias Scholz och Penka Dinkova på
Teknisk akustik studerar med bl a laserteknik
hur vibrationer uppstår och fortplantas i
lastbilsdäck. Med denna kunskap räknar man
med att kunna minimera däckljud, vilket står
för en stor del av det störande trafikljudet.

37

I SAMVERKAN MED
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Chalmers ska ständigt stimulera till och skapa forum för dynamisk
samverkan med det omgivande samhället och bidra till att forskningsresultat utnyttjas effektivt och innovativt. Med globaliseringen ökar
behovet av integrerad samverkan mellan industri, akademi och samhälle för att öka svensk konkurrenskraft. Chalmers innovationssystem
bidrar till tillväxt genom att nyttiggöra upptäckter och forskningsrön
inom såväl befintlig industri som nystartade företag.
Chalmers starka varumärke och god kommunikation skapar förtroende och utvecklar goda relationer. Det ökar viljan att arbeta eller
studera på Chalmers, att samarbeta med oss och att finansiera vår
verksamhet.
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Innovationskraft
och entreprenörskap

C

halmers har fortsatt arbetet
med att utveckla och införa
strategier kring samverkan
och entreprenörskap. Ett
projekt påbörjades 2005 i
syfte att identifiera och förankra en profil för entreprenörskap, innovationssystem och nyttiggörande av kunskap
för Chalmers. Styrelsen beslutade i januari
2007 att rapporten ska användas i den
fortsatta utvecklingen av entreprenörskap
på Chalmers. Rapporten kan sammanfattas
i följande punkter:
• profilera Chalmers mot hållbar samhällsutveckling genom ett ansvarsfullt nyttiggörande av kunskap inom Chalmerskoncernen
• s ystematisera och öka förmågan till
varumärkesbyggande
• profilera Campus Lindholmen som det
”näringslivsintegrerade campuset” med
fokus på tillämpad IT samt nya lär- och
samverkansformer
• profilera Campus Johanneberg som ”campuset med ämnesbredd och ämnesdjup i
nya innovativa samspel”
• integrera entreprenörskap, samverkan och
nyttiggörande i det dagliga ledningsarbetet
på alla nivåer
• främja centrumbildande och därtill kopplat
nyttiggörande.
Chalmers innovationssystem

Chalmers i samverkan med Göteborgs universitet blev i mars 2007 en av fem utvalda
miljöer inom VINNOVAs åttaåriga nyckelaktörsprogram. Programmet fokuserar på
att utveckla två samverkande innovationssystem och deras professionella förmåga
att bidra till innovationsutveckling i tidiga
forskningsintensiva faser. Nyckelaktörs

programmets dryga sex miljoner kronor
per år utgör, tillsammans med Innovationsbron Västs och Västra Götalandregionens
satsningar på seniora innovationsrådgivare,
ett kraftfullt resurstillskott för innovation i
tidiga faser.
Sammantaget kan konstateras att de
operativa resultaten fortsätter att utvecklas
positivt inom innovationssystemet, samtidigt
som krafttag tas för att öka samverkan och
samspelet inte bara vid Chalmers utan inom
hela det högskolenära innovationssystemet.
Sverige och Italien är nu de enda länderna
inom Europeiska unionen där ansvaret för
nyttiggörande av forskning formellt faller
på den enskilde forskaren under det så
kallade lärarundantaget. Vid de nya centrumbildningarna GigaHertz Centrum inom
höghastighetselektronik och CHASE inom
antennteknik har Chalmers under 2007
genom avtal lokalt kunnat ersätta lärarundantaget till förmån för en mer professionell och samspelt innovationshantering.
GigaHertz Centrum och CHASE är VINN
Excellence-centrum.

inom områdena säkerhet, miljö och effektiva
transporter. En förstudie har även gjorts om
skapandet av en forsknings- och provningsanläggning för aktiv säkerhet.
Lindholmen som område utvecklades
starkt under 2007. Nyetableringar innefattar bl a SVT/SR, Backa Teater samt flera
mindre företag. Inflyttningen bedöms ha
omfattat drygt 1 000 personer. Med SVT/
SRs etablering finns nu förutsättningar att
skapa en Media Arena för forskning och
utveckling. Ett viktigt steg i Lindholmens
fortsatta utveckling togs i slutet av året, då
Älvstranden Utveckling AB beslutade om
expansion av Navet-huset, där inflyttning
ska kunna ske våren 2010.
I oktober startade rektor en ny process
kring utvecklingen av Campus Lindholmen.
Uppdraget omfattar att utveckla nya samverkansformer inom och mellan verksamheterna på Lindholmen. Skapandet av öppna
kreativa mötesplatser där människor från
akademin, studenter, lärare och forskare
otvunget kan möta människor från näringslivet är den bärande tanken.

Nya mötesplatser

CIP Forum

Verksamheten inom centrumbildningarna
SAFER och Lighthouse har utvecklats väl
under 2007. Arbetet med nya centrumbildningar har fortsatt, där Northern LEAD (logistik) är inne i rekrytering av föreståndare.
Vid Lindholmen Science Park bedrivs stora
samverkansprojekt, bl a inom Open Arena
Lindholmen, där Security Arena och Test
Site Sweden har utvecklats positivt. För
Security Arena slöts ett treårigt avtal med
Krisberedskapsmyndigheten. Avtalet omfattar drygt 40 mkr, varav 12 mkr till forskning.
Test Site Sweden har fått tydliga strukturer

I maj genomförde CIP (Centre for Intellectual Property) vid Chalmers och Göteborgs
universitet ett fjärde CIP Forum med temat
”Intellectual Property and Entrepreneurship”. Forumet hade mer än 400 deltagare
och medverkan av erkänd internationell
expertis och företagsledning.
CIP-avknoppningen CIP Professional
Services, ett dotterbolag till Chalmers
Industriteknik, hade under sitt

Chalmers ska stimulera till samverkan
med det omgivande samhället
och bidra till att nyttiggöra
forskningsresultaten
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andra verksamhetsår en omsättning på
drygt 9 mkr, främst baserad på konsultation
inom affärsutveckling för stora internationella företag.
Chalmers Industriteknik

Stiftelsen Chalmers Industriteknik har under
2007 ökat omsättningen till 59 mkr. Antalet
kommersiella företagskunder uppgår till
drygt 300, varav ett nittiotal är utländska. De
kommersiella företagskundernas uppdrag
svarar för 75 % av intäkterna. Resterande
intäkter kommer från arbeten för ett tjugotal
svenska kommuner, myndigheter och offentliga organ samt EU.
Chalmers Industriteknik, Chalmers eget
forsknings- och utvecklingsinstitut, expanderar sin verksamhet bland annat genom att
erbjuda ledningsresurser till nya centrum,
som förutom forskning också har fokus på
nyttiggörande. Chalmers Industriteknik har
under 2007 drivit en mängd verifieringsprojekt som finansieras av medel från VINNOVA
och Innovationsbron Väst. Verifieringsmedel
är relativt nya medel som används för att
fastställa kommersiell potential och minimera teknisk risk i tidiga faser.
Chalmers Innovation

Under 2007 var företagsinkubatorn Chalmers Innovation med och startade åtta nya
företag. Omsättningen hos företag som
verkat eller verkar i inkubatorn ökade 2007
till 287 (216) mkr. Chalmers Innovation
och Chalmers Industriteknik ligger bakom
Protaurius, förstapristagaren i den första
nationella Venture Cup-finalen. Företaget
säljer ett patenterat ballistiskt skydds
material. Chalmers Innovation har under
året bl a bidragit till att ta hem stora order
från internationella företag samt till att attrahera utländskt kapital.
Det nystartade och chalmersdelägda
riskkapitalbolaget KTH Chalmers Capital gjorde under året en av sina första
investeringar i Xylophane, ett företag vid
Chalmers Innovation som tagit fram ett
nytt förnyelsebart och bionedbrytbart

barriärmaterial för förpackningar som bl a
förlänger hållbarheten på livsmedel.
Chalmers entreprenörskola

Vid Chalmers Entreprenörskola drevs sju
projekt parallellt under 2007. Flertalet kommer att bolagiseras under 2008. Flera av
projekten byggde på forskning från Chalmers, bland annat två projekt kring nya
miljövänliga material från Antal Boldizar vid
Institutionen för material och tillverkningsteknik, men det fanns även projekt som
drevs i samarbete med företag som Stora
Enso och Smith & Nephew.
Minesto är ett projekt från 2006 som
utvecklar ett undervattenskraftverk med ursprung från Saab. Minesto kom på andra plats
i den nationella affärsplantävlingen Venture
Cup och erhöll kort därefter riskkapital.
Andra kullen av entreprenörsstudenter
inom GIBBS (Gothenburg International
Bioscience Business School) har examinerats. Under 2007 drevs fyra projekt inom
GIBBS i samma miljö som Chalmers entreprenörskola. GIBBS drivs tillsammans
med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet och finansieras delvis genom
VINNVÄXT-programmet Biomedicin i
Västsverige.
Chalmersinvest

Chalmersinvest har under året fortsatt med
att vidareutveckla och förädla bolagen i den
befintliga portföljen. Tilläggsinvesteringar
har gjorts i de mest intressanta innehaven.
Aktier i portföljbolag har avyttrats för cirka
12 mkr och Chalmersinvest redovisar ett resultat om cirka 5 mkr. Vid avyttring av aktierna
i Ecsibeo AB erhöll Chalmersinvest aktier i
det noterade bolaget LC-Tec Holding i vilket
Chalmersinvest nu är näst största ägare.
Stiftelsen Drivhuset

Drivhuset i Göteborg, som arbetar med att
stimulera entreprenörskap bland studenter,
har under 2007 hjälpt till att starta 132
nya företag (jämfört med 114 under 2006,
120 under 2005 och 86 stycken 2004).

Cirka 3 000 studenter har varit aktiva i
verksamheten genom olika aktiviteter och
evenemang, t ex diplomerande projektledarseminarier, bokförings- och säljkurser samt
starta eget-kurser.
Under 2007 har Drivhuset tillsammans
med bland annat Venture Cup Väst 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 fem företagare under sex
månader. Andelen kvinnor som startade
företag med hjälp av Drivhuset var 65 %
under 2007.
Under året gjordes en undersökning
av 120 företag som har fått hjälp av Driv
huset. Under 2006 omsatte dessa företag
75 mkr och hade 219 anställda/verksamma
personer.
Venture Cup

Affärsplantävlingen Venture Cup arrangerades för nionde året i rad med Chalmers som
en av arrangörerna. Intresset för Venture Cup
var stort och under tävlingsåret 2006/07
lämnades 400 unika affärsidéer in till Venture Cup Väst där 74 stycken härstammade
från Chalmers. Av de tre pristagarna hade
samtliga anknytning till Chalmers där förstapristagaren Ventotech och tredjepristagaren
Protaurius finns på Chalmers Innovation,
medan andrapristagaren Minesto har sin
bakgrund på Chalmers entreprenörsskola.
Connect Väst

Connect Väst tillför genom frivilliga insatser
från ca 1 500 mentorer, direkt och i nätverk,
kommersiell kompetens och erfarenheter till
nytta för små och nystartade bolag. Connect
Väst har en process som på ett naturligt
sätt tar vid eller kompletterar övriga aktörer
i Chalmers innovationssystem. Finansieringsforum, så kallade Språngbrädor, som
Connect Väst initierar är mycket viktiga för
bolagen genom att det där skapas kontakter
med riskkapitalister och andra finansiärer.
Under året har 122 Språngbrädor och 51
nätverksmöten arrangerats.

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
Careers Service
Venture Cup Väst
Connect Väst
 Johan Söderberg, Protaurius, vann första pris i den första nationella Venture Cup-finalen. Johan har tagit fram ett nytt ballistiskt
skyddsmaterial för personskydd, ett unikt system bestående av
keramiska kulor som ger hög prestanda och viktbesparing jämfört
med plåt. Teknikutvecklingen och bolagsbildandet har skett i samarbete med Chalmers Innovation och Chalmers Industriteknik.
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Vikten av goda
relationer

M

ed god kommunikation
skapas förtroende och
utvecklas goda rela
tioner såväl internt
som med omvärlden.
En enhetlig och tydlig
bild av vad Chalmers står för påverkar i
sin tur t ex viljan att arbeta eller studera
hos oss, att samarbeta med oss eller att
finansiera vår verksamhet. Medarbetare,
studenter och alumner kommer alltid att
vara viktiga ambassadörer för Chalmers.

skapa en bättre e-postkultur inom Chalmers
togs i december ett beslut om rekommendationer för användning av e-post.
Chalmers i media

Nyhetsförmedling går allt snabbare och
sker på många håll samtidigt. På senare
år har webbtidningar fått större betydelse
och elektroniskt publicerade artiklar sprids
snabbt bl a via olika nyhetsbrev. Sedan 2004
har chalmers.se utvecklats och nyhetsrapporteringen på webben har kompletterats

Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen är ett viktigt forum för
Chalmers att nå ut till allmänheten. Årets festival tilldrog sig som alltid ett stort intresse.
I samband med invigningen gästades Chalmers av astronauten Christer Fuglesang och
hans team från rymdfärjan Discovery. Direkt
efter den välbesökta föreläsningen bar det
av till Vetenskapsfestivalens flaggskepp
Experimentverkstan, där teamet överraskade barnen och deras lärare. Temat för
Vetenskapsfestivalen 2007 tog avstamp

Pris för forskningskommunikation
Christian Azar, professor i Hållbara energi- och materialsystem,
fick 2007 års Tage Erlanderpris från Kungliga Vetenskaps
akademien för sitt sätt att kombinera forskning inom klimatfrågor
med förmåga att föra ut sina resultat till allmänhet, näringsliv
och beslutsfattare.
Han fick också tillsammans med Bert Bolin, f d professor
vid Stockholms universitet, ta emot Lars Salvius-priset för att
långsiktigt och med föredömlig kraft ha spritt viktiga vetenskapliga rön på miljöområdet, framförallt beträffande klimatfrågorna.

Deras samlade bild av verksamheten är
avgörande för framtidens Chalmers.
Förbättrat
kommunikationssystem

Under 2007 genomfördes en översyn av
internkommunikationen på Chalmers för
att få ökad kunskap om hur de anställda
uppfattar den interna kommunikationen
och hur den stödjer verksamhetens olika
processer. En viktig arbetsuppgift har därefter varit att utveckla det interna kommunikationssystemet. I förbättringsarbetet
läggs stor vikt vid chefernas roll som kommunikatörer, eftersom närmaste chefen
upplevs som den viktigaste kanalen för
intern kommunikation.
Intranätet är också en viktig kanal för
intern kommunikation. Ett utvecklingsprojekt
påbörjades under senhösten för att åstadkomma ett intranät, där det är naturligt och
enkelt för varje medarbetare att söka och
hitta den information han eller hon behöver
för att utföra sitt dagliga arbete. För att
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Från rymden till Chalmers
Astronauten Christer Fuglesang och hans besättning från rymdfärjan Discovery höll en välbesökt
föreläsning på Chalmers i samband med Vetenskapsfestivalen i april. Moderator var astronomen
Marie Rådbo från Chalmers och Göteborgs universitet, längst till vänster.

med ett externt och internt nyhetsbrev.
Pressmeddelanden om forskningsnyheter och andra händelser skickas till media
löpande under året. Det finns också ett
fortsatt engemang i Vetenskapsrådets
Expertsvar, en hjälp till journalister att hitta
rätt forskare.
Frågor om hållbar utveckling, särskilt
klimataspekter, har dominerat i media under
2007. I stort sett varje pressmeddelande
från Chalmers med anknytning till klimat
och koldioxidutsläpp resulterade i välskrivna
artiklar. Forskarna fick verkligen chans att
visa sig och fullgöra sitt uppdrag gentemot
allmänheten inom detta område.
För att möta det stora intresset, ordnade Chalmers och Göteborgs universitet
genom GMV (Göteborgs Miljövetenskapliga centrum) i maj ett gemensamt journalistseminarium. Seminariet hade rubriken
”Skrivkramp och klimatångest?” och blev
mycket välbesökt. I fokus var lösningar på
klimatproblemen, med särskild tyngdpunkt
på transporter.

i biologins värld och kallades ”Passion,
pistill och personlighet”. Andra exempel
på återkommande publika verksamheter
som Chalmers driver eller medverkar i är
William Chalmersföreläsningen, Fysikens
dag, Forskarfredag, Fysikaliska leksaker,
Alltinget och Universeum.
Nobelföreläsning

Professor Gerhard Ertl, 2007 års nobelpristagare i kemi, besökte Chalmers den
13 december och höll en föreläsning med
titeln ”Reactions at solid surfaces: From
atoms to complexity”. Ertl är en tidig gräns
överskridare mellan fysik och kemi och hans
forskning har många beröringspunkter med
Chalmers forskning och forskare, bl a inom
katalys, biokemi och fysikalisk kemi. Han är
hedersdoktor på Chalmers sedan 2003.
Ambassadörsbesök

Den amerikanske Sverigeambassadören
Michael Wood besökte i februari 2007
Chalmers och fick tillfälle att träffa och

diskutera alternativ energiförsörjning med
Chalmers ledning, forskare, forskarstuderande och studenter.
Det första ”initiativseminariet”

Chalmers nya elektronmikroskop Titan var
navet för initiativseminariet ”Material för
framtiden” som hölls i november. Seminariet
bestod av tre delar – invigning, vetenskapliga föredrag och populärvetenskap.
Titan är ett av de vassaste vetenskapliga instrument som finns och Chalmers
är det tredje universitetet i världen som
har ett sådant. Mikroskopet stärker såväl
högskolan och forskarna som attraktiva
samarbetspartners och öppnar dörren till
nya forskningsområden.
Initiativseminarierna uppmärksammar
spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och

lanserades under 2007, Chalmers Alumninät, en mötesplats på Internet. Det är en
efterfrågad tjänst, där alumner kan söka
efter aktuella kontaktuppgifter på sina chalmerskamrater. Kår- och sektionsföreningar
kan söka efter sina tidigare medlemmar och
bjuda in till återträffar. Över 5 000 registrerade sig under 2007, majoriteten födda på
1970-talet. Chalmers Alumninät kommer i
framtiden att vara den viktigaste kanalen
för Chalmers att kommunicera med och
engagera sina alumner.
Chalmers har även kontakt med alumnerna genom tidskriften Chalmers magasin,
som ges ut med fyra nummer per år. Magasinets främsta målgrupp är tidigare Chalmersstudenter, men tidskriften når också
andra externa grupper såsom media och
olika samarbetsparters. Även anställda tar
del av magasinet.

utbildning, forskning och teknikutveckling
ska komma samhället till del. Chalmers
samverkan med näringslivet har, liksom de
senaste åren, fortsatt att utvecklas positivt
under 2007 och har resulterat i både nya
satsningar och vidareutveckling av redan påbörjade uppdrag. Samverkan omfattar flera
viktiga områden: energiteknik, industriell
återvinning, sjöfart, fordons- och transportteknik, produktions- och tillverkningsteknik,
kommunikation samt materialvetenskap.
Några exempel:
• för sjöfartssatsningen Lighthouse har simu
latorkapaciteten förstärkts med ytterligare
en lastsimulator och antalet utbildningsplatser har utökats för att möta den stora
efterfrågan från näringen
• inom energiforskning för ett framtida hållbart samhälle har arbetet inom AGS (Alliance for Global Sustainability) utvecklats

Oförglömligt!

William Chalmers
föreläsningen
Jan Jörnmark höll årets
William Chalmersföre
läsning. Han beskrev
utvecklingen av närings
livet i Göteborg under de
senaste trettio åren ur ett
historiskt, politiskt och
tekniskt perspektiv.
”Företag kan inte räkna
med att allt ska bli som
förr. Det som gäller är
förändring och innovation”,
menade han.

Lei Zhan med kandidatexamen från Zhejiang University läste masterprogrammet Digital Communications på Chalmers 2006 och arbetar
nu för Ericsson i Beijing, där han har en svensk flagga på skrivbordet.
Hans minns: ”Chalmers är oförglömligt – stora klassrum, staden
med spårvagnar på gatorna och människorna med sin gulliga accent.
Svenskarnas levnadsstil gjorde nog det största intrycket.
De är så avspända men samtidigt seriösa, välplanerade och systematiska. Erfarenheterna från Chalmers har varit berikande och det
var lätt för mig att få jobb på Ericsson. Jag känner det som en plikt att
fortsätta vara en länk mellan Chalmers och Kina. Jag hjälpte till vid
2007 China Education Fair, men det finns så mycket mer att göra
– alumnaktiviteter och universitetssamarbeten, inte minst med tanke
på Beijingolympiaden 2008. Möjligheterna är gränslösa!”
 Lei Zhan tog examen på Chalmers 2006 och arbetar
idag på Ericsson i Beijing, Kina.

omvärld. De är en plats där oväntade möten
sker och nya idéer växer fram. Initiativsatsningen utgår från att Chalmers spelar en
aktiv roll i samhällsutvecklingen och visar
vägen mot visionen: ”Chalmers – för en
hållbar framtid”.
Donationsfonden Chalmers vänner stödjer seminarierna.
Alumnverksamheten

Chalmers har idag över 43 600 alumner
(tidigare studenter). Under mottot ”en gång
chalmerist alltid chalmerist” håller Chalmers
kontakt med sina alumner. En viktig roll i
detta arbete har Chalmersska Ingenjörsföreningen, som under 2007 genomförde
ett fantastiskt 100-årsjubileum och bildade
två nya lokalavdelningar, Kina och Väst.
Högskoleingenjörernas alumnförening blev
åter aktiv under året.
Chalmers försöker underlätta för chalmeristerna att behålla och utveckla det
nätverk av kontakter som de skapat under
studietiden. Ett kraftfullt verktyg för detta

Avdelningen för alumni och marknadskontakter söker även aktivt efter stöd till Chalmers verksamhet. Under 2007 hade den
nystartade fonden ”Chalmers Vänner” (en
fond för Chalmers framtid och utveckling)
sin första utdelning. Över 2,9 mkr delades
ut, bl a som resebidrag till studenter och
forskarstuderande men även som stöd till
Chalmers initiativseminarier.
Rune Anderssons stipendier för tvärvetenskapliga studier inom ekonomi/juridik
delades ut till Anna Karlsson, Emil Ahlberg
och Tekin Cerci.
US Friends of Chalmers finns sedan 2002
i Kalifornien och bidrog under 2007 med
en donation för att stödja forskartbyte mellan universitet i Kalifornien och Chalmers.
Till detta donerade the Barbro Osher Pro
Suecia Foundation en miljon dollar, den hittills största enskilda donationen från USA.
Näringslivssamverkan

Chalmers har i många år arbetat strategiskt
för att utveckla samverkansmodeller så att

positivt och fler industriella aktörer har knutits till den svenska delen av samarbetet
• den viktiga fordonsforskningen har utvecklats, bl a genom skapandet av Svenskt
Hybridfordonscentrum (SHC)
• inom kommunikationsforskning har samverkan tagit ett stort steg framåt genom
bildandet av två industriforskningscentrum,
GigaHertz Centrum och CHASE.
Intäkter från näringslivet

Chalmersgruppen, omfattande Chalmers
tekniska högskola AB med dotterbolag
samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik
hade under 2007 intäkter från näringslivet
på 248 (229) mkr.
Den redovisade verksamheten omfattar
forskarutbildning, uppdragsforskning, vetenskapliga konsultationer, kompetensutveckling och fortbildning. Chalmers största
samarbetspartners under 2007 var Vattenfall
AB, Volvo Car Corporation, Sveriges Redare
förening, AB Volvo, Svensk Kärnbränslehantering och Saab Automobile AB.
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MÄNNISKOR MED

Chalmers drivs av människors kompetens och deras vilja
att utveckla sina kunskapsområden och Chalmers som
högskola. Långsiktigt hållbar kunskapsutveckling ställer
krav såväl på djup och bredd som på vetenskaplig och
samhällelig relevans. Ett långsiktigt hållbart arbetsliv
bygger på mångfald, jämställdhet, delaktighet, integritet,
glädje och ekologiskt hållbara ramar. Att förena hållbar
kunskapsutveckling med ett hållbart arbetsliv är det övergripande målet för Chalmers kompetensförsörjning och
arbetsmiljö. En strategi för att nå detta mål är att bredda
och utveckla det akademiska ledarskapet.
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Arbetslivet måste vara långsiktigt hållbart
Lisbeth Birgersson är Chalmers vicerektor med ansvar för kompetensförsörjning,
d v s rekrytering och befordringsgångar. Hon tycker att Chalmers, likt resten av universitetsvärlden, kräver mer och mer av sina medarbetare: ”Människorna upplever sig vara
fragmenterade och har svårt att fokusera när de tvingas stressa mellan undervisning,
ansökningar, forskning och olika sammanträden och möten. Högskolan präglas av
korta projekt med bara ett par års varaktighet. Tendensen är att allt blir kortsiktigt och
att det ska vara direkt mätbart. Det ligger en stor risk i detta. Det hållbara får för lite
utrymme då andra brådskande saker måste göras först. Den vision Chalmers har att
stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle kräver reflekterande medarbetare och
utvecklande diskussioner över gränserna. Fördelningen av medel bör ge tid för sådan
reflektion samt uppmuntra och ta tillvara goda initiativ nerifrån. Akademin har unika
styrkor. Vi måste fortsätta att främja ett kritiskt förhållningssätt, ett globalt tänkande
och att skapa samverkan baserad på jämställdhet och mångfald. Först då kan vi få en
kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar akademi, där kunskapssökande
och kunskapsproduktion är i fokus.”
Lisbeth Birgersson, vicerektor med ansvar för strategisk rekrytering.

Stort Samlat kunnande

C

halmers tekniska högskola
AB hade 2 222 anställda
den 31 december 2007.
Det motsvarar 2 137 heltidstjänster, en minskning
med 30 tjänster jämfört
med 2006. Både dotterbolaget Chalmersfastigheter och Chalmers stiftelse hade
samma antal anställda som 2006, d v s 19
respektive 4 anställda.
Antalet doktorander minskade under
2007 med 31 personer (22 kvinnor och 9
män). Andelen manliga doktorander var vid
2007 års utgång 69 %. Även antalet forskarassistenter minskade totalt under 2007 med
6 personer (2 kvinnor och 4 män). 7 forskarassistenter slutade innan förordnandetidens
utgång och gick till verksamheter utanför
Chalmers. 8 forskarassistenter befordrades
efter prövning till docent/universitetslektor.
Samtidigt anställdes under året 15 forskarassistenter (4 kvinnor och 11 män).
En minskning av antalet anställda totalt på
Chalmers är avsiktlig. Nedgången i antalet
forskarassistenter och doktorander är dock
problematisk då den reducerar Chalmers
rekryteringsbas för att möta framtida pensionsavgångar, se bild åldersfördelning.
Den administrativa personalen uppgick
till 384 personer, en ökning med en person
sedan 2006. Ambitionerna att rekrytera
jämställt har ökat antalet män med 4 (1 %
ökning).
IT-personalen utgjordes av 93 personer,
vilket är en minskning med 16. Förändringen förutsågs i omorganisationen av
IT-verksamheten 2006.
Den tekniska personalen bestod av 246
personer, en minskning med 13 jämfört
med 2006. Också detta är en planerad
förändring p g a verksamhetens förändrade
stödbehov.
Personalomsättningen under 2007 uppgick till 4,7 % av antalet fast anställda, vilket är
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en minskning mot föregående år. Av dem som
slutade avgick en tredjedel med pension.
Rekrytering

Under 2007 tillsattes en vicerektor med
ansvar för strategisk rekrytering. Hon ska
föra en dialog med Chalmers ledning och institutionerna om hur Chalmers ska rekrytera
och befordra för framtidens behov.
En förändring av processen att anställa och
befordra forskande och undervisande personal genomfördes vid halvårsskiftet 2007.
Antalet anställningskommittéer minskades
från tre till en sammanhållen central kommitté
med två grupperingar under en gemensam
ordförande. Förändringen medförde att antalet lärarrepresentanter ökade från två till tre
och att rekryteringsansvarig prefekt kan ha
med sig två företrädare för institutionen när
institutionens ärenden behandlas.
Ett arbete med att ta fram kompetenskriterier för ledarskap (”ledarskapsportfölj”) har
startat. Ledarskapsportföljen ska vara ett
instrument för att utveckla ledarskapet inom
Chalmers och att vägleda anställningskommittén i dess arbete att bedöma sökanden
i befordrans- och rekryteringsärenden.
Miljö

Enligt Chalmers vision om en hållbar framtid blir det om möjligt ännu viktigare att
det interna miljöarbetet fungerar som ett
föredöme med många goda exempel som
återspeglar Chalmers ambitioner. Flera fortbildande och motivationshöjande insatser
har genomförts.
Samtliga miljödiplomerade verksamheter
vid Chalmers har blivit omdiplomerade av
Göteborgs miljöförvaltning.
Sista etappen av projektet att införa källsorteringsmöbler på Chalmers är nu klar. En
utförlig avfallsinventering har genomförts
för att få fram bättre statistik och förbättra
rutiner och avtal.

Miljösamordnaren och inköpsavdelningen
har arbetat aktivt med att ställa miljökrav
i flera ramavtalsupphandlingar, bl a inom
IT-området och för tjänstebilar, som det fastställts miljö- och säkerhetsföreskrifter för.
”Hållbart campus” är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och högskolans fastighetsägare, där ett arbete påbörjats med att
synliggöra satsningen på hållbar utveckling
på Chalmers båda campus, Johanneberg
och Lindholmen.
Miljö och hälsa

Under våren inleddes ett samarbete mellan
friskvårdskommittén och miljösamordnaren. Det ledde till att anställda fick delta i
Cykelutmaningen eller Korpens stegtävling
samt en gemensam trafik- och friskvårdsdag
i september som lockade många besökare. Genom att uppmuntra anställda och
studenter att ta sig till Chalmers på annat
sätt än med bil gynnas i regel både hälsa
och miljö.
Arbetsmiljö

Rutinerna för arbetsmiljöarbetet har uppdaterats under året. Information har givits till
flera ledningsgrupper på institutionsnivå och
till programansvariga om hur systematiskt
brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete
ska bedrivas. Sedan all information nu samlats på ett ställe har chefer och medarbetare
information om rehabiliteringsfrågor som är
både lättillgänglig och överblickbar.
Inom Chalmers pågår ett arbete med
att förtydliga ansvar och befogenheter för
arbetsmiljön, bl a inom byggverksamheten. Tydligheten kommer att underlätta det
systematiska brandskyddsarbetet för gemensamma ytor och samordningen mellan
Chalmers och den omgivande verksamheten inom arbetsmiljö/säkerhet.
Under året har ett arbete påbörjats om
att förtydliga samordningsansvaret mellan

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2007

Personal, antal
Totalt (därav kvinnor)

2006

2007

Undervisande och forskande personal
Professorer
175 (13)
Bitr. professorer
57
(8)
Docenter
143 (28)
Universitetslektorer
99 (18)
Forskarassistenter
71 (16)
Tekniklektorer
45
(4)
Universitetsadjunkter
32
(7)
Doktorander
557
(174)
med doktorandtjänst
Annan undervisande/forskande 254 (64)
personal

(13)
(7)
(28)
(16)
(18)
(4)
(7)

158
65
133
111
78
45
37

(13)
(8)
(24)
(16)
(17)
(3)
(9)

159
64
124
119
88
52
41

2004

200

(13)
(7)
(22)
(21)
(16)
(4)
(8)

175

587 (195)

623 (193)

682 (208)

234

250

249

(53)

(55)

(44)

■

■

■

30–39 40–49 50–59

Totalt antal anställda
varav kvinnor

352

■

60–

2137
743

150

125

100

75

1 433 (332) 1440 (341) 1 500 (338) 1 578 (343)
50

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

Chalmers och Chalmersfastigheter samt mellan Chalmers och Göteborgs universitet.
Könsfördelning personal

Enligt Chalmers forskningsstrategiska plan
för 2004–08 ska fördelningen mellan män/
kvinnor år 2010 vara:
• för professorer och biträdande professorer 85/15
• för docenter och universitetslektorer
70/30
• för forskarassistenter 65/35.
12 nya professorer anställdes eller befordrades under 2007, varav 10 män (84 %).
Av de 6 män och 3 kvinnor som blev biträdande professorer under året var 66 %
män. Även om rekryteringen av professorer
och befordran av biträdande professorer
härmed uppnådde målet påverkar det dock
helhetsbilden ytterst marginellt.
För docenter kommer Chalmers nära målet.
Där är motsvarande siffra 71 % män bland de
14 personer som tillträtt docenttjänst under
året. Könsfördelningen bland årets nya universitetslektorer är 38 % kvinnor, vilket innebär
att satta mål uppnås vid dessa rekryteringar.
Av forskarassistenterna var det 73 % män
istället för de 65 % som är målet. Fortfarande
är könsfördelningen bland forskande och
undervisande personal mycket ojämn.
Även könsfördelningen bland de sökande
till lärartjänster är ojämn. 87 % av de sökande
till dessa tjänster under 2007 var män. Inför
2008 års arbete för att uppnå målen blir frågan om att bredda rekryteringsbasen av avgörande betydelse. Genom ytterligare krav
på den strategiska verksamhetsplaneringen
och nya sätt att rekrytera hoppas Chalmers
kunna få en jämnare könsbalans.
På ledningsnivå återfinns en kvinna som
rektor/verkställande direktör sedan 2006.
Nyrekryteringar / befordringar
2007
Män Kvinnor

10
6
10
5
11

2
3
4
3
4

2006
Män Kvinnor

26
6
5
1
12

2
1
1
1
4

2005
Män Kvinnor

14
5
9
6
8

0
1
3
1
4

0

Av de 7 vicerektorerna/prorektor är 5 män.
Prefektgruppen består av 15 män och 1
kvinna. Av 15 proprefekter är 5 kvinnor och
av 17 viceprefekter är 14 män.
Könsfördelningen bland administrativ
personal är också ojämn. Av 372 tjänster
innehas 83 % av kvinnor. I jämförelse med
2006 har dock andelen manliga administratörer ökat något.
Jämställdhetsarbete

Under året genomfördes de sista punkterna
i det åtgärdsprogram Chalmers styrelse
beslutade om efter enkäten om sexuella
trakasserier 2005. Tyngdpunkten har varit
utbildning av chefer i hur trakasserier ska
hanteras, seminarier om härskartekniker,
handledarutbildning samt särskilda åtgärder
för att stödja doktorander.
Under 2007 har Chalmers antagit en ny
jämställdhetspolicy med förändrad inriktning
av jämställdhetsarbetet. Policyn är framtagen
av en arbetsgrupp utsedd av Fakultetsrådet
och baseras på studier om stereotypifiering
och stödinsatser till minoriteter. Policyn utgår
från tre grundläggande antaganden:
• det finns inte skillnader mellan kvinnor och
män avseende begåvning inom natur- och
teknikvetenskap
• minoriteter utsätts ofta för negativ stereotypifiering som på ett negativt sätt påverkar
deras prestationer
• r iktade insatser till stereotypifierade
minoriteter kan bidra till att förstärka
stereotypifieringen.
Policyn innebär att jämställdhetsåtgärder
inte ska bestå av riktade insatser till olika
minoritetsgrupper, utan istället av breda
satsningar som kommer alla till del – också
minoriteter, men utan att särskilt peka ut eller
problematisera dessa. Varje jämställdhetsåtgärd på Chalmers ska innan den beslutas
granskas särskilt, så att den inte bidrar till
en fortsatt stereotypifiering.
Under 2007 har en föräldrapolicy utarbetats och antagits. I policyn fastslås att
Chalmers är en föräldravänlig högskola
där anställda erbjuds goda förutsättningar
för att förena föräldraskap och arbetsliv
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Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal (inkl lokalvård) 332 (100)
Adm. personal
372 (311)

Professor
Bitr. professor
Docent
Lektor
Forskarassistent

■

–29

Pr

Summa

167
57
135
103
77
46
34

2005

och där attityderna kring föräldraskap är
positiva.
Chalmers hör till de arbetsgivare vars
lönekartläggning granskats av JämO. Kartläggningen avslutades under 2007 och visade att det inte finns osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män på Chalmers, med
ett undantag. Det handlar om löneskillnad
mellan visa tjänster inom vaktmästeri och
lokalvård. Den skillnaden ska justeras vid
lönerevision 2008.
Kompetensutveckling

Chefer på Chalmers erbjuds kontinuerligt
ett paket av utbildningar i kommunikation,
personalansvar, ekonomi och juridik. På
temat personalansvar erbjöds 2007 utbildningar för nya chefer, arbetsmiljö (hantera
trakasserier, härskartekniker), medarbetarsamtal och samtalsmetodik (”Det nödvändiga samtalet”). Under året erbjöds dessutom utbildningar för arbetsmiljöombud,
jämställdhetsombud och handledare.
För yngre forskningsledare finns program
som löper under ett knappt år och syftar till
att öka insikten kring ledarroller och ge möjlighet att forma den akademiska ledningsprocessen. Under programmet coachar
deltagarna sina institutioners ledning i en för
institutionen viktig strategisk fråga. Under
2007 startades program där deltagarna ska
coacha de tre vicerektorerna i deras arbete
att tillsammans med institutionernas ledning
skapa framtida starka, öppna och dynamiska
forskningsmiljöer på Chalmers.
Flera av institutionernas ledningsgrupper
har deltagit i olika former av ”skräddarsydda”
utvecklingsseminarier.
Ett mentorprogram har för tredje året i
rad genomförts i samarbete med industri i
Västsverige och ett program i projektledning
av administrativa projekt har startat.
Säkerhet

En ny beställarorganisation inom IT ger
informationssäkerhetsfrågorna inom Chalmers en tydligare hemvist. Arbetet med
informationssäkerhet kommer att prioriteras
under 2008 .
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Totala kostnaden för rapporterade skador
orsakade av inbrott, stöld och skadegörelse
uppgick för 2007 till ca 500 kkr, vilket är
oförändrat jämfört med 2006. Kostnader
för stöldskador har ökat jämfört med 2006,
främst p g a att attraktiva designmöbler stulits från allmänna utrymmen. Inga brandskador har inträffat under året.

Internationellt lärarutbyte

Längre lärarutbyten spelar en viktig roll
både som individuell fortbildning och som
en del i internationaliseringen av såväl forskning som grundutbildning. Fördelningen av
lärarutbyten mellan institutionerna är emellertid ojämn. Antalet utresande Chalmerslärare 2007 var 25 st, vilket är en minskning

från 2006 (34). Största mottagare är USA
(11) och EU (9). Trenden är att fler åker till
USA och färre till EU-länderna. Även antalet
inresande lärare minskar, från 73 för 2006
till 50 för 2007. Antalet inresande lärare
från länder utanför OECD har ökat något
(17), medan USA och EU tillsammans står
för minskningen.

NYA PROFESSORER – NY KUNSKAP
Professorer

Christian Ekberg,
Stenas professur i Industriell återvinning.
Tillträdde 07-01-01.

Per Jacobsson,
Fysik.
Tillträdde 07-01-01.

Hans Löfsten,
Teknikens ekonomiska
analys.
Tillträdde 07-01-01.

Igor Rychlic,
Matematisk statistik.
Tillträdde 07-01-01.

Per-Erik Josephson,
Byggandets management.
Tillträdde 07-02-01.

Per Salberger.
Matematik.
Tillträdde 07-02-01.

Anna Dubois,
Industriell marknadsföring
och inköp.
Tillträdde 07-03-01.

Roger Lundén,
Järnvägsmekanik.
Tillträdde 07-06-01.

Anne-Marie Hermansson,
Strukturerade biomaterial.
Tillträdde 07-07-01.

Bo Håkansson,
Medicinsk teknik.
Tillträdde 07-07-01.

Rene Liseau,
Radioastronomi.
Tillträdde 07-08-15.

Fredrik Höök,
Biologisk fysik.
Tillträdde 07-09-15.

Ola Nylander,
Bostadens arkitektur.
Tillträdde 07-01-01.

Kastriot Spahiu,
Kärnkemi.
Tillträdde 07-02-01.

Annika von Schéele,
Arkitektur.
Tillträdde 07-05-01.

Olof Bergstedt,
Tillämpad dricksvatten
teknik.
Tillträdde 07-06-01.

Peter Fröst,
Vårdbyggnad.
Tillträdde 07-10-01.

Roger Flanagan,
Byggnadsekonomi.
Tillträdde 07-01-01.

Åsa Lindholm Dahlstrand,
Innovationsbaserat
entreprenörskap.
Tillträdde 07-04-16.

Adjungerade
professorer

Konstnärliga
professorer

Gäst
professorer

Mika Mättä,
Stadsgestaltning.
Tillträdde 07-08-01.

Gert Wingårdh
Form och teknik.
Tillträdde 07-08-01.

Delat Nobelpris
Nobels fredspris 2007 delades mellan Al Gore och FNs klimatpanel,
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Christian Azar,
professor i Hållbara energi- och materialsystem på Chalmers, var
en av huvudförfattarna till FNs klimatrapport 2001.
En obekväm sanning
Under våren bjöd rektor in till filmvisning. På arbetstid kunde de
anställda se dokumentären om Al Gores arbete med att intressera
världen för klimatfrågan. Filmen diskuterar växthuseffekten ingående,
såväl problem som möjliga lösningar.

Miljödiplomering 2007
Arkitektur, Kemi- och bioteknik, Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum, Administration och
Service, Chalmers bibliotek och Chalmersfastigheter har blivit omdiplomerade av Göteborgs
miljöförvaltning. Chalmersfastigheter blev även
miljöcertifierat enligt ISO 14001.
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Jac Wismans,
Fordonssäkerhet.
Tillträdde 07-09-01.

Chalmersmedaljörer 2007
Chalmersmedaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans
verksamhet och utveckling. Under året har den tilldelats:
Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet,
för hans ovärderliga bidrag till utvecklingen av den biovetenskapliga
verksamheten på Chalmers och hans bidrag till fungerande bryggor
mellan stadens två universitet. Han har även i högsta grad främjat
Chalmers och Göteborgs universitets verksamhet och utveckling, bl a
som en av grundarna av den Internationella Vetenskapsfestivalen i
Göteborg och ordförande för dess vetenskapliga råd.
Sune Carlsson, tidigare VD för SKF, för hans mycket värdefulla insatser
för utvecklingen av Chalmers kontakter med svenskt näringsliv som
ledamot i Chalmers rådgivande kommitté (2003–06 dess ordförande).
Han har även donerat en större summa till Chalmers fundraising
verksamhet.

Ledning och
organisation

C

halmers verksamhet är
organiserad inom 17 institutioner och ett mindre
antal profilerade paraply
organisationer som ger synlighet för tvärdisciplinära
centrumbildningar och forskningsprojekt
inom respektive profilområde.
Chalmers tekniska högskola AB ägs av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Stif
telsen förvaltar stiftelsekapital och utser högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen svarar för
övergripande planering och uppföljning av
högskolans verksamhet. Under högskole
styrelsen svarar rektor (tilllika verkställande
direktör) för den samlade verksamheten.
I högskolans strategiska ledning ingår
förutom rektor också prorektor och vicerektorer. Prorektor och två vicerektorer svarar för
Chalmers initiativ: Material och Bio, Industri
och Kommunikation respektive System och
Miljö. Därutöver finns vicerektorer för grundutbildningen, forskarutbildningen, rekrytering
samt näringslivsrelationer. Rektor svarar tillsammans med sitt kansli för övergripande
strategifrågor för att utveckla högskolan samt
samordnar och följer upp verksamheten.
Chalmers initiativ är en långsiktig strategi
för hur Chalmers utbildning och forskning,
genom ökad samverkan över gränser, ska
möta framtidens globala utmaningar och
möjligheter. Den utgår från att Chalmers
spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen
och visar vägen mot visionen: ”Chalmers –
för en hållbar framtid”.
Frågor av strategisk betydelse bereds
genom möten med högskolans prefekter,
företrädare för vissa centrumbildningar, studentkåren, dotterbolag och associerade
organisationer respektive chefer för stabs-

och serviceenheter. Verksamheten styrs
genom processer där ärenden av genomgripande natur förädlas genom perspektiv från
olika delar av verksamheten. Fakultetsrådet
är ett självständigt representativt organ
för den tekniska fakulteten och behandlar
verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett
akademiskt perspektiv.

kemi och fysik finns ett nära samarbete med
Göteborgs universitet, i fysik inom ramen för
Fysikcentrum i Göteborg. Vid varje institution
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.

Utbildningens styrning

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

Centrumbildningar

För att ge synlighet och drivkraft åt verksamheter som går över traditionella ämnesgränser och för samverkan med näringsliv och
offentlig sektor finns ett betydande antal
centrum vid Chalmers. Centrumbildningarna uppvisar en avsevärd bredd, i både
form och inriktning, och de utgör dynamiska
mötesplatser som när de samverkar ger
tydliga profileringar och attraktionskraft till
Chalmers. De fyller en väsentlig funktion för
forskning, utbildning och/eller samverkan
med det omgivande samhället. Organisatoriskt är flertalet centrumbildningar inplacerade vid någon institution.

Institutioner och
paraplyorganisationer

Genomförandet av utbildning och forskning
sker inom forskargrupper av varierande storlek inom de 17 institutionerna. Institutionen
för matematiska vetenskaper, Institutionen
för data- och informationsteknik, samt paraplyorganisationerna IT-universitetet och
Göteborgs Miljövetenskapliga centrum
(GMV) är organisatoriskt samverkande med
Göteborgs universitet. IT-universitetet är
en med Göteborgs universitet gemensam
satsning för utbildning och forskning inom
informationsteknologins område. GMV är
skyltfönstret för miljövetenskap där energi
och hållbar utveckling har en naturlig hemvist. GöteborgBio är ett nybildat paraply
inom biovetenskap i regionen. Även inom

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.

REktor, pro- och vicerektorer

Karin Markides, rektor och VD med ansvar för
den övergripande strategin
Stefan Bengtsson, prorektor med ansvar för
initiativet Material och Bio
Alf-Erik Almstedt, vicerektor med ansvar för
forskarutbildning
Lisbeth Birgersson, vicerektor med ansvar för
planering av rekryteringar, docentutnämningar
och befordringar
Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för
näringslivsrelationer, innovationssystem samt
kompetenscentrum och uppdragsutbildning
Anna Dubois, vicerektor med ansvar för initiativet
Industri och Kommunikation
Sven Engström, vicerektor med ansvar för grundutbildning, pedagogik och grundutbildningens
samverkan med skola och näringsliv
John Holmberg, vicerektor med ansvar för
initiativet System och Miljö

Högskolestyrelsen

Rektors kansli
Pro- och vice
rektorer

Bibliotekschef
Bibliotek

Prefekt
17 institutioner

Rektor

Rektor
IT-universitetet

Administrativ
direktör
Administration
och service

Fakultetsråd

Grund
utbildning

Föreståndare
Onsala rymd
observatorium

Organisationsschema koncernen, se sid 72.
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Chalmers spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen och visar vägen mot
en vision om ett hållbart samhälle. Genom kreativa möten, ökad dynamik
och samverkan mellan olika forskningsområden skapas ny och spännande
kunskap. Drivkraften i det gränsöverskridande arbetet finns hos forskare
och forskargrupper vid institutionerna. På de följande sidorna presenteras
våra institutioner, nationella anläggningar och paraplyorganisationer.
Här visas också ett urval av alla de forskningsprojekt som bedrivs i egen regi
eller i samverkan med svenska och internationella partners inom akademi,
näringsliv och samhälle.
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	Ljussättning av en lekplats,
genomförd i kursen Ljus och
mörker i stadsrummet, som
innehöll både praktiska och
teoretiska moment.

	2007 års tävling i resurseffektivt byggande gällde ett universitets
centrum i Trondheim. Detta förslag ”Synapses”, presenterat av
eleverna Alberto Fiore, Joakim Haglund, Anna Markulla, Jean Vianney
Delersnyder och Karin Lundberg, vann det svenska förstapriset.

Arkitektur

A

rkitekturinstitutionens verk
samhet utvecklas för att i
linje med visionen stödja ut
vecklingen av arkitektur och
samhällsbyggnad med hög
konstnärlig och vetenskaplig
kvalitet, teknisk förfining och i linje med hållbar
utveckling.
Resurseffektivt byggande
för framtiden

År 2003 donerade arkitekten Hans Eek en
prissumma till Chalmers för en tävling, där
chalmersstudenter inom ramen för master
programmet ”Design for Sustainable Devel
opment” i samarbete får lära sig att projektera
energieffektivt. Nästan samtidigt fick univer
sitetet i Trondheim en liknande donation av
Husbanken i Norge. De båda högskolorna
beslöt att driva kurserna i samverkan, med
gemensamt program, gemensam jury, men
med parallella priser. Kursen har nu givits i tre
år. Juryn är norsk-svensk och består av både
arkitekter och ingenjörer. Kursen engagerar
studenterna, arbetsinsatserna är imponerande
och resultaten håller hög kvalitet. Studenterna
uppskattar särskilt juryns utlåtanden, eftersom
de får möta personer med stor sakkunskap
och gedigen erfarenhet. De anser också att
samarbetet över ämnes- och nationsgränserna
ger ett stort mervärde. Inför 2008 undersöks
möjligheten att bilda tvärgrupper från båda
universiteten och låta dem projektera tillsam
mans via en server.
Ljus och mörker i stadsrummet

Under mars–september 2007 genomförde
institutionen tillsammans med Alingsås kom
mun och med stöd från PLDA (Professional
Lighting Designers Association) en kurs för
masterstudenter och praktiker inom arkitektur
och planering. Idag är det viktigt att utveckla
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kunskapen om hur man på ett bra och hållbart
sätt ljussätter urbana miljöer. Kursen var i första
hand inriktad på beställarrollen, d v s att kunna
beställa bra ljussättning och genom ljusplaner
ha kontroll över hållbarhet och energi men
också estetiska frågor. Kursen genomfördes
som distanskurs med fem ”lunch till lunchträffar” med både praktiska workshops och
föreläsningar. Just blandningen av praktiker och
studenter var särskilt fruktsam. Kursen har visat
sig fylla ett tomrum i kunskapsutvecklingen
kring ljus som stadsbyggnadselement och har
fått stor internationell uppmärksamhet.

Fakta om institutionen

Ny bok om utforskande
arkitektur

Antal helårsstudenter

Forskningsprojektet ”En utforskande arkitek
tur” startade redan 2002 med stöd från Formas.
Med publiceringen av antologin Utforskande
arkitektur, redigerad av Sten Gromark och
Fredrik Nilsson vid Arkitektur på Chalmers, har
projektet avslutats. Projektet byggde på inter
nationell, nationell och tvärvetenskaplig sam
verkan mellan arkitekturforskare och filosofer.
Projektets uppgift var att undersöka strategiska
situationer i samtidens utforskande arkitektur
och att se nya möjligheter i arkitekturprojekt
som redskap för att underbygga förverkligan
det av angelägna samhällsmål och långsiktiga
urbana visioner. Ambitionen var att bidra till
förnyelse av förhållningssättet till arkitektur
som projekt och situation samt till arkitektur
som kulturkritisk aktivitet. Boken inleds med ett
förord av den brittiske arkitekturteoretikern Neil
Leach och rymmer bidrag av redaktörerna och
forskargruppens övriga medlemmar: Catharina
Dyrssen, Fredrika Spindler, Catharina Gabriels
son, Carola Wingren, Sven-Olov Wallenstein
och Lars-Henrik Ståhl.

Prefekt:
Hans Lindgren
Forskningsområden:
Arkitekturens tektonik
Arkitekturens teori och historia
Arkitekturens tillämpningar
Designtänkande och innovation
Hållbar utveckling
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
Refereegranskade konferensbidrag

2
2
4
11
472

Antal anställda

60

Intäkter (mkr)

69

Chalmerist utformar
Göteborgs nya webbplats

Arkitekturstuderanden Erik Berg på
Chalmers, vann tävlingen om att utforma
Göteborg Stads webbplats goteborg.se.
Det vinnande förslaget går ut på att besö
karna närmar sig Göteborg från ett fågel
perspektiv och sedan navigerar man sig
fram via enkla och igenkännbara kartbilder.
Prissumman är på 100 000 kronor.
Förstapris i uppsatstävling

Den gröna idéverkstaden Cogitos
utlyste under året en tävling om bästa
akademiska uppsats med grön inriktning.
Tävlingen vanns av de två chalmers
studenterna Anders Kyrkander och
Anders Linde med examensarbetet
”Arkitekten som grön entreprenör”.

	Interaktiv visualiserings
teknik ger en pedagogisk
plattform för informations
utbyte och beslut i
komplexa projekt.
	Numeriskt resultat av
splitterbelastad betong.

Foto: Getty Images

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.
Risker i ytvattentäkter

I Sverige förses omkring halva befolkningen
med dricksvatten från ytvattentäkter. Mikrobio
logiska föroreningar i dessa kan, i kombination
med otillräcklig vattenrening, resultera i sjuk
domsutbrott och därmed stora samhällskost
nader. Vid Avdelningen för vatten miljö teknik
pågår ett doktorandprojekt för att kartlägga och
reducera riskerna i ytvattentäkter. Fallstudie är
Göta älv, vars råvatten utgör dricksvattentäkt
för omkring 700 000 personer, samtidigt som
det förorenas av kommunala avloppsutsläpp
från omkring 100 000 personer. En utvärdering
av provtagningar i älven och mikrobiologisk
riskanalys har visat att avloppsutsläppen, trots
befintliga reningssteg, kan leda till oaccepta
belt höga infektionsrisker för Göteborgs dricks
vatten. Riskerna antas dessutom öka genom
klimatförändringar till följd av ökad markavrin
ning. Riskreducerande åtgärder kommer därför
att utprovas i det fortsatta arbetet.
Interaktiv visualiseringsteknik

Stadsbyggnadsprojekt och enskilda bygg
projekt är unika och genomförs i komplexa
processer med många aktörer. Interaktiv visu
aliseringsteknik är en enkel men pedagogisk
plattform för att underlätta kommunikation och
beslutsfattande hos aktörerna. Vid Avdelningen
för byggnadsekonomi och visualiseringsteknik
används tekniken både i undervisningen och i

den aktuella stadsbyggnadsutvecklingen, t ex
Södra Älvstranden i Göteborg, där färdigstäl
landet av Götatunneln öppnat möjligheter för
nybyggnation. Kommunen bestämde tidigt att
interaktiv visualisering skulle användas som ett
hjälpmedel i arbetsprocessen, inte minst för att
öka demokratiska värden. Fyra arkitektgrupper
fick parallella uppdrag att utforma förslag till
områdets framtida utnyttjande. Varje grupp
fick tillgång till den virtuella stadsmodellen i
3D över Göteborg och kunde med hjälp av en
applikation framtagen vid avdelningen inter
aktivt förmedla sina visioner.
Stötvågs- och
splitterbelastning

Avdelningen för konstruktionsteknik utvecklar
i samarbete med Räddningsverket en dator
baserad analysmetodik för stötvågs- och split
terbelastning i armerade betongkonstruktioner.
Avsikten är att kunna analysera befintliga och
planerade byggnaders förmåga att fysiskt
skydda människor mot vapenverkan och andra
hot. Datoranalyser i kombination med experi
mentella data används för att få en djupare
förståelse för det mekaniska verkningssättet
samt för att utveckla och validera de material
modeller som används för att beskriva de olika
konstruktionsmaterialens beteende vid snabba
belastningsförlopp, vilket kan skilja sig väsent
ligt från beteendet vid statisk belastning. På
sikt ska arbetet leda till en bättre analysmetod
för skyddande byggnader än dagens metod,
som till stor del bygger på empiriskt framtagna
formler och antaganden.

Fakta om Institutionen
Prefekt:
Carl-Eric Hagentoft
Forskningsavdelningar:
Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik
Byggnadsteknologi
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

3
12

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

31

Refereegranskade konferensbidrag

54

Antal helårsstudenter

738

Antal anställda

116

Intäkter (mkr)

129

Belönat examensarbete

FFU (Fastighetsarbetsgivarnas Förening
för Utveckling) belönar årligen de bästa
examensarbetena i en stipendietävling
om ett fastighetsrelaterat ämne.
År 2007 gick tävlingens första pris på
50 000 kronor till Daniel Eriksson och
Caroline Mjärdner från Institutionen för
bygg- och miljöteknik, Avdelningen för
byggnadsekonomi, för deras uppsats
”Utländska investerare på den svenska
kommersiella fastighetsmarknaden –
en utmaning för konsultbranschen”.
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	Ortholumen är ett interaktivt
bord som kan styras med en
ljuspenna.
Här navigerar man i Google
Earth med alla frihetsgrader.
	Av många nya internatio
nella studenter på de nya
programmen var glädjande
nog över 30 % kvinnor.

Data- och informationsteknik

D

ata- och informationsteknik
är en mycket internationell
institution med en dynamisk
forskningsmiljö. Forskningen
spänner över hela spektrumet
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 gemen
sam för Chalmers och Göteborgs universitet,
där universitetsdelen ingår i IT-universitetets
fakultet.

Många internationella studenter
på nya masterprogram

I september 2007 startade sex nya masterut
bildningar inom IT på Chalmers och tillström
ningen av studenter var över förväntan. I hård
konkurrens antogs drygt 230 studenter till pro
grammen, varav 95 var internationella studenter
och av dessa var glädjande nog mer än 30 %
kvinnor. Dessutom läses institutionens kurser
av ett stort antal Erasmusstudenter. Det innebär
att över 300 studenter läser masterkurser inom
data- och informationsteknik.
Interaktionsdesign skapar
dynamik på Campus Lindholmen

Enheten för Interaktionsdesign vid Data- och
informationsteknik bidrar till att datorappli
kationer utvecklas och testas för att möta
användares behov och förmågor. Detta gäller
allt från nyttoapplikationer inom medicin till
datorspel och omfattar hur man på bästa sätt
ska tillämpa nya tekniska möjligheter. Enheten
bedriver internationell forskning inom områden
som ubiquitous computing, tangible interfa
ces, medicinsk informationsvisualisering och
gameplay design.
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Interaktionsdesign flyttade i början av 2007 till
lokaler på Lindholmen, bl a för att komma när
mare masterutbildningen i interaktionsdesign
som enheten ansvarar för. Det innebär att Inter
aktionsdesign nu har gemensamma utrymmen
med Centre of Visualisation i Göteborg, forsk
ningsinstitutet Interactive Institute samt Swe
dish Institute of Computer Science (SICS).
Flytten innebär också närhet till Lindholmen
Science Park med dess forskargrupper från
många storföretag i Västsverige. Under 2007
startade enheten det internationella masterpro
grammet ”Interaction Design”, vilket tidigare
bedrivits i olika former. På forskningssidan har
enheten framgångsrikt publicerat sina resultat
som ”full papers” vid elva internationella kon
ferenser. Bidrag till ett antal böcker har också
lämnats under 2007.
Ett exempel på intressant forskning som
bedrivits är ett rehabiliteringsspel för strokepatienter. Det har genomförts i samarbete med
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs univer
sitet. I ett annat projekt har samarbete skett
med Zürich tekniska högskola när det gäller
intelligenta bordsgränssnitt (Intelligent Table
Top Interfaces). I forskningsprojektet OPTIVe,
som drivs tillsammans med bl a Volvo Cars,
undersöker man hur aktiva säkerhetssystem
och andra enheter, som t ex mobiltelefoner, bäst
kan presenteras och samordnas för bilförarna
för att öka trafiksäkerheten. Inom projektet
utarbetas designprinciper för att hantera in
formationsflödet och modeller för att förstå
hur människor fungerar när det gäller kognitiv
och perceptuell distraktion, liksom människors
attityder till dessa system.

Fakta om institutionen
Prefekt:
Catarina Coquand
Forskningsavdelningar:
Datavetenskap
Datorteknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina

18
(varav 4 GU)
15

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar
32
(varav 2 GU)
Refereegranskade konferensbidrag 96
(varav 6 GU)
Antal helårsstudenter

1 002

Antal anställda

137
(varav 14 GU)

Intäkter (mkr)

144
(varav 20 GU)

Satsning på realistisk
datorgrafik

Stiftelsen för Strategisk Forskning har
bland ett stort antal kvalificerade sökande
tilldelat elva forskare ”Ingvar Carlsson
Award”. En av dem är Ulf Assarsson, som
är forskarassistent vid Institutionen för
data- och informationsteknik. Han arbetar
dels med att skapa realistisk filmgrafik
med tillämpningar inom film-, reklam- och
CAD-industrin, dels med att öka rea
lismen hos realtidsgrafik, t ex för spel,
simuleringar och virtual reality. Anslaget
är på nära 3 mkr och ska användas för att
finansiera två doktorander under tre år,
en inom vart och ett av Ulfs båda huvud
områden.

	Tre dokorander från insti
tutionen, Jimmy Ehnberg,
Maria Grahn och Ulrika
Palme, nominerades till
priset ”doktorand som
gjort värdefulla insatser för
hållbar utveckling”.

Foto: Getty Images

Energi och miljö

E

tt brett fält inom energi och miljö/
hållbar utveckling samt komplexa
system med både teori och tilllämpningar täcks in vid Institutio
nen för energi och miljö.
Att bidra till hållbar utveckling
är en viktig drivkraft för institutionen och även
det görs med stor bredd. Bra exempel på detta
är de doktorandinsatser som uppmärksam
mades i samband institutionens arbete att
nominera en kandidat till förre rektorn Jan-Eric
Sundgrens pris ”till en doktorand som gjort
värdefulla insatser för hållbar utveckling”:
Elproduktion med
förnyelsebara källor

Tekn dr Jimmy Ehnberg har i sitt avhandlings
arbete analyserat olika strukturer för elproduk
tion som bygger på förnyelsebara energikällor.
Han har genom egna erfarenheter från Tanzania
skapat sig en realistisk bild av vilka energikällor
och vilka autonoma elsystem som kan fun
gera på ett hållbart sätt i ett utvecklingsland.
Hållbarhet diskuteras utifrån flera perspektiv.
Elgenerering som bygger på en enda energi
form saknar ofta möjlighet att leverera el under
dygnets alla timmar. En kombination av t ex sol
och vind ger ökade möjligheter. Det gör att över
skottsenergi kan levereras vissa tider, då vinden
är stark och då solen skiner. I konventionella
system blir denna överskottsenergi obrukad.
Jimmy Ehnberg har visat på en metod för att
styra laster på ett sådant sätt att energin kan
utnyttjas. Styrkan i hans arbete är att systemen
kan byggas upp med känd teknik. Genom att
överskottsenergi kan användas blir systemen
dessutom ekonomiskt mer attraktiva.
Hållbara VA-system

Konventionella VA-system förser människor
med rent vatten och avlopp och skyddar vat
tendrag mot övergödning. Så som VA-systemen
fungerar idag konsumerar de dock både energi

och andra resurser i en takt som knappast kan
betraktas som hållbar. Dessutom är de urbana
VA-systemens förmåga att återföra närings
ämnen till jordbruksmark begränsad och de är
dåligt rustade att möta effekterna av pågående
klimatförändring och de ökande mängderna
av kemikalier i samhället. Tekn dr Ulrika Palme
har i sitt doktorsarbete undersökt om och hur
användningen av indikatorer kan bidra till att
göra de urbana vatten- och avloppssystemen
mer hållbara. Resultaten av undersökningen
visar att huvudaktörerna i VA-sektorn har olika
uppfattningar både om hållbar utveckling och
om hur indikatorer kan tänkas vara användbara
för att bidra till hållbar utveckling. De anställda i
branschen visar ofta en djupare och mer nyan
serad bild av hållbar utveckling än politikerna
och de ser också i större utsträckning positivt
på användningen av indikatorer.
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Framgångsrik föreläsare

Fil lic Maria Grahn har gjort sig känd som en
mycket duktig och inspirerande föreläsare
inom klimat och energi. Hon lyckas att förklara
komplexa sammanhang på ett sätt som går
hem på alla nivåer. Hon har föreläst för EUkommissionärer, för flera av Riksdagens utskott
(bland annat i direktsänd TV), på universitet,
tekniska högskolor, Lärarhögskolan och för
gymnasieelever. Hon har alltid fått mycket goda
vitsord. Maria Grahn har inte bara förmågan
att förklara allt från klimatsystem till hur olika
tekniker fungerar, hon bär även med sig en
entusiasm för att lösa klimatfrågan som smittar
av sig på åhörarna.

Stora Energipriset

Professor Enno Abel vid Avdelningen
för installationsteknik har av SWECO
Theorells och IVA belönats med Stora
Energipriset för sitt mer än fyrtioåriga
arbete med att lära ingenjörer att minska
energianvändningen.

Chalmersprofessor ordförande
i Miljöforskningsnämnden

I april 2007 utsåg regeringen professor
Anne-Marie Tillman vid Avdelningen för
miljösystemanalys till ny ordförande i
Miljöforskningsnämnden vid Naturvårds
verket. Denna nämnd har huvudansvaret
för granskning och utvärdering av den
forskning som Naturvårdsverket finan
sierar. Nämnden är också rådgivande till
Naturvårdsverkets generaldirektör i forsk
ningsstrategiska frågor.
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	Simulering av detektion
av en Higgs-boson i CMSexperimentet.
Illustration: CERN

	I ett projekt i kvantfysik
kursen fick Nina Sundström
och tre andra kvinnliga tek
nologer följa med till CERN
och titta på några experimet
i ISOLDE-projektet. Bilden
är tagen nere i ATLASgrottan, en av de detektorer
med vilken man bl a kommer
att leta efter Higgspartikeln
när LHC (Large Hadron
C ollider) tas i bruk.

Fundamental fysik

I

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

Elementarpartikelfysik och
Matematisk fysik

Forskargrupperna Elementarpartikelfysik och
Matematisk fysik fokuserar på fysiken för de
allra minsta längdskalorna i naturen. Det inne
bär längdskalor som är ofattbart mycket mindre
än storleken hos en atomkärna eller hos dess
byggstenar kvarkarna. Det är mycket svårt att
med experiment undersöka sådana fundamen
tala teorier. Den ledande teorin inom området
är sträng/M-teorin, som under de senaste tio
åren gett upphov till många revolutionerande
insikter, bl a en mikroskopisk förståelse av
svarta hål och möjligheten att vårt universum
är ett hologram.
Ett aktivt forskningsområde vid institutionen
är att förstå vilken typ av objekt som finns i
sträng/M-teori. En metod för att klassificera
dessa objekt har tagits fram i ett internationellt
samarbete med en medlem från institutionen
och har redan lett till flera viktiga resultat.
Våren 2008 beräknas den nya partikel
acceleratorn LHC (Large Hadron Collider),
som byggs vid CERN utanför Genève, tas i
bruk. Första målet är att hitta Higgspartikeln,
vilken behövs för att förstå varför vissa partiklar
har en massa. Det finns en stor tillförsikt att
LHC även kommer att ge de första indirekta
bevisen för sträng/M-teori om man skulle se
spår av supersymmetri eller extra dimensioner,
vilka båda är nyckelingredienser i sträng/Mteori. Dess relation till LHC-fysik studeras vid
institutionen i samarbete med flera internatio
nella grupper.
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För att bättre förstå denna grundläggande
teori bedrivs vid institutionen forskning för att
undersöka vilken typ av symmetri som ligger
till grund för teorin. Detta förfarande har his
toriskt sett varit mycket framgångsrikt och har
bl a lett fram till den s k ”standardmodellen” för
partikelfysik, som beskriver hur kvarkar och
elektroner samverkar. Om de symmetrier som
verkar mest lovande just nu, vilka går under
namnen E10 och E11, skulle visa sig stämma
kan detta leda till ett helt nytt sätt att se på
sträng/M-teori.

Fakta om Institutionen

Antal helårsstudenter

73

Subatomär fysik

Antal anställda

22

Den experimentella verksamheten inom fors
kargruppen Subatomär fysik är inriktad på lätta
exotiska system, som studeras med hjälp av
radioaktiva strålar kombinerat med avance
rade detektorsystem. Experimenten utförs vid
acceleratoranläggningarna CERN-ISOLDE
och GSI i Darmstadt. Vid den senare syftar
dessutom aktiviteterna till att förbereda ett
aktivt program vid det framtida FAIR (Facility for
Antiproton and Ion Research) med driftsstart
2012. Sverige deklarerade hösten 2007 att
man ämnar bli delägare i FAIR. Chalmers är och
har varit en central aktör denna process.
Från en teoretisk synvinkel är atomkärnan ett
synnerligen intressant självbundet, starkt kor
relerat, kvantfysikaliskt mångkropparssystem.
Byggstenarna är neutroner och protoner, men
dessa är i sin tur komplexa objekt uppbyggda
av kvarkar och gluoner. Denna inre struktur
reflekteras i den mycket komplicerade effektiva
växelverkan mellan nukleonerna. Institutio
nen har initierat ett forskningsprogram för
avancerade teoretiska studier av atomkärnan.
Verksamheten kräver bl a kraftfull beräknings
kapacitet och institutionen är en stor användare
av Chalmers nya superdatorcentrum C3SE.

Intäkter (mkr)

22
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Internationellt fysikpris
Christian Forssén, forskare och lärare på
Institutionen för fundamental fysik, fick i mars
2007 ta emot ett pris som GSI Exotic Nuclei
Community (GENCO) varje år tilldelar
en ung lovande forskare inom kärnfysik,
astrofysik eller liknande områden. Dessutom
invaldes Forssén i GENCO.

	Annika Niklasson har i klimat
kammare studerat korrosion av
bly i samband med EU-projektet
COLLAPSE som ska rädda
historiskt oersättliga orglar.
	Inhemsk produktion av etanol
måste baseras på restprodukter
från lant- eller skogsbruket.

Kemi- och bioteknik

V

id Institutionen för kemi- och
bioteknik sker en bred forsk
ning som innefattar grund
läggande kemi, bioteknik, tilllämpad kemi och kemiteknik.
Institutionens vision är ”utbild
ning och forskning för hållbar utveckling och
för ökad hälsa och livskvalitet”.

Inhemsk produktion av etanol måste baseras
på restprodukter från lant- eller skogsbruket,
vilket kräver fortsatt utveckling av jäsprocesser
för cellulosa. Projektet, som har motsvarigheter
i Brasilien, har redan väckt stor uppmärksam
het genom radioinslag och ett antal artiklar i
populärvetenskapliga facktidskrifter.
Forskning kring korrosion

Plast av förnyelsebar råvara

Kompetenscentrum ”Plast för ett uthålligt sam
hälle” (PLUS) startades 2004 av Västra Göta
landsregionen, Business Region Göteborg,
Borealis AB, Hydro Polymers AB, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Chal
mers. Det leds av professor Thomas Hjertberg
och verksamheten har tre ben:
• samverkande forskning mellan företagen och
forskarna på Chalmers och SP
• ett program för att hjälpa mindre och me
delstora företag inom plastbranschen att
utveckla sina produkter mot mer miljövänliga
lösningar
• undervisning och information mot en bredare
publik.
Forskningsprogrammet utgör största delen
och ska ge företagen ny kunskap att göra
plastmaterial bättre ur miljösynpunkt. Program
met innehåller sju doktorandprojekt inom tre
delområden.
Under hösten 2007 startades ett projekt
för att undersöka möjligheterna att i Sverige
tillverka eten (som idag tillverkas från fossil
råvara och är bas för bl a de tre basplasterna
polyeten, PVC och polystyren) från förnyelse
bara råvaror. Chalmers, Borealis, Tetra Pak och
Trio Plast utgör kärnan i projektet, men flera
andra parter kommer att involveras. Projektet
är tvärvetenskapligt och tar bl a upp tillgång
på olika råvaror, konvertering av etanol till eten,
miljökonsekvensberäkningar samt möjligheten
att utveckla ett varumärke. Den ekonomis
ka sidan är starkt beroende av etanolpriset.

I Europa finns över 10 000 historiskt oersätt
liga orglar. Deras blyrika orgelpipor hotas av
korrosion från den omgivande luften. I ett tvär
vetenskapligt EU-projekt, COLLAPSE, med
kopplingar till kemi, kulturvård, miljö och musik
har orsakerna till problemen, både i kyrkorum
men och i orglarnas vindsystem, kartlagts
genom fältstudier i kombination med välkon
trollerade laboratorieundersökningar. Kraftigt
korroderade orglar har jämförts med relativt
opåverkade orglar. Halterna av gasformig ättikoch myrsyra visade sig vara betydligt högre i
de korroderade orglarna. Annika Niklasson har
i sin doktorsavhandling visat att dessa orga
niska syror är huvudorsaken till korrosionen.
Källan till syrorna är det trä, speciellt ekträ,
som finns i orglarnas luftlådor och bälgsystem.
Andra faktorer som studerats är inverkan av
temperatur och relativ fuktighet. Både fält- och
laboratoriestudierna visar att rent bly angrips
mest, medan blylegeringar som innehåller tenn
klarar sig bättre. De sammantagna resultaten
visar att bästa sättet att bevara de historiska
orglarna är att försöka minska halterna av de
organiska syrorna runt och inuti dem. Forsk
ningen fortsätter nu inom ett nytt EU-projekt,
SENSORGAN, vars mål är att utveckla en
sensor som varnar vid risk för korrosion.
Vid Oorganisk miljökemi bedrivs även grund
läggande forskning på atmosfärisk korrosion av
lättmetaller, t ex aluminium och magnesium.
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	GMMC forskar bl a om
tillförlitlighetsförbättring.
Hur ska man t ex styra så
att skeppet inte kapsejsar
i mötet med en jättevåg?
Illustrationen visar hur gas från
en närliggande stjärna dras in
i ett svart hål. I samband med
den ökande gravitationen sker
en rödförskjutning i våglängden
på den utsända strålningen.
Illustration: NASA/CXC/M.Weiss

Matematiska vetenskaper

I

nstitutionen för matematiska vetenskaper
verkar inom både Chalmers och Gö
teborgs universitet och erbjuder hög
kvalitativ forskning och utbildning i de
matematiska ämnena. Forskningen sker
i stor utsträckning genom internationellt
samarbete.
Strategiskt centrum
för matematisk modellering

GMMC (Gothenburg Mathematical Modeling
Centre) är ett strategiskt forskningscentrum
som arbetar över institutions- och ämnesgrän
serna. Det stöds av Stiftelsen för Strategisk
Forskning och har nära samarbete med Stoka
stiskt Centrum, Industriell kvalitetsutveckling
och tillämpad matematik på Chalmers samt
Fraunhofer-Chalmers centrum för industrima
tematik. GMMCs huvudområden är:
• risk, tillförlitlighet och kvalitet, som behandlar
generell strategi för tillförlitlighetsförbättring
och naturlig variation, statistisk osäkerhet
och modellfel samt finansiell riskhantering.
Samverkan sker bl a med Volvo, DAF IVECO,
Daimler-Chrysler och SKF
• s imuleringsbaserad optimering, främst medi
cinsk strålbehandling (statistisk analys av
patientdata, modellering av den biologiska
effekten av strålning, Boltzmannberäkning av
stråldoser, bildbehandling och simuleringsba
serad optimering av behandling) i samarbete
med bl a Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Karolinska Institutet och Micropos. Design av
förbränningsmotorer är ett annat område
• biomatematik: modellering, modellanpassning
och detektion inom genexpressionsforskning,
systembiologi, metabolismmodellering och
biologisk bildbehandling. Viktiga samarbets
partner är AstraZeneca och SIK (Institutet för
Livsmedel och Bioteknik) samt forskare vid
Göteborgs universitet.

58

Kosmisk censur
och rödförskjutning

I allmän relativitetsteori är Einsteins ekvationer
fundamentala. För att dessa ska vara menings
fulla måste dock en materiamodell väljas, t ex en
fluidmodell, en kinetisk modell eller en fältteo
retisk modell. Vid Institutionen för matematiska
vetenskaper bedrivs forskning om egenska
perna hos lösningar till Einsteins ekvationer,
i synnerhet till Einstein-Vlasov-systemet där
materiamodellen är kinetisk. Ett centralt pro
blem är frågan om kosmisk censur. 1965 visade
Penrose att rumtidssingulariteter (punkter i
rumtiden där krökningen är oändlig) bildas då
en stjärna kollapsar. Detta resultat är mycket
viktigt men säger inget om singularitetens natur.
Baserat på egenskaper hos speciella explicita
lösningar föreslog Penrose att ingen observatör
någonsin kan ”se” en singularitet, utan den är
”gömd” i ett svart hål. Om singulariteten är
”synlig” kallas den för naken. Penrose förmodan
kallas kosmisk censur eftersom naturen antas
censurera nakna singulariteter, vilket är viktigt
för att det ska vara teoretiskt möjligt att kunna
förutsäga universums utveckling. Framsteg
rörande kosmisk censur har nyligen gjorts
vid institutionen i fallet med Einstein-Vlasovsystemet.
Ett annat problemområde rör statiska lös
ningar och frågan om hur kompakt en stjärna
kan vara eller vilken den maximala gravitatio
nella rödförskjutningen är. Rödförskjutning
är en förskjutning mot lägre våglängder från
objekt som utsänder strålning. Detta kan ske
när objektet rör sig bort från observatören
eller genom att ljuset utsänds från ett objekt
med starkt gravitationsfält. Rödförskjutning
spelar stor roll inom astronomin. 1959 visade
Buchdahl att det finns en övre gräns för stor
leken hos rödförskjutningen för stjärnor med
isotropt tryck och utåt avtagande energitäthet.
Buchdahls resultat har nyligen i ett arbete vid
institutionen visats vara generellt och gäller för
alla stjärnor.
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Hedersdoktor i Frankrike
Professor emeritus Vidar Thomée vid
Institutionen för Matematiska vetenskaper
utnämndes vid en ceremoni i oktober till
hedersdoktor vid Universitetet i Rennes,
Frankrike.

	Tillverkning med hjälp av
pulvermetallurgi i form av
mekanisk legering och s k
hetisostatisk pressning har
studerats för att förbättra
egenskaperna hos
t ex järnaluminid.

	Doktoranden Bulent Tasdelen
visar upp ett unikt skärstål som
används i forskningen inom
centrumet MCR. De inbyggda
temperaturgivarna ger ökade
kunskaper om metallbearbet
ningen och möjliggör utveckling
av materialens skärbarhet.

Material- och tillverkningsteknik

F

orskningen vid Institutionen för
material- och tillverkningstek
nik har en stark experimentell
bas med teoriutveckling inom
sina forskningsområden. Forsk
ningen spänner från grundforsk
ning om nanostrukturella material och nano
kompositer till tillämpad forskning inom
bearbetningsteknik.
MCR

MCR (Metal Cutting Research and Devel
opment Centre) är ett kompetenscentrum
inom metallbearbetning. Till MCR är företag
knutna som medlemmar och genom centru
met verkställs uppdragsforskning, informa
tionsöverföring om nya bearbetningstekniker
och skräddarsydd utbildning. Forskningen har
som mål att leda till metoder och produkter
som ger bättre miljö, lägre energikonsumtion
och hållbar utveckling för framtiden. MCRs
verksamhetsområde spänner över de två in
stitutionerna Material- och tillverkningsteknik
samt Tillämpad mekanik. Kopplat till grund
forskning inom dessa institutioner utvecklar
MCR en spetskompetens inom områdena
bearbetning av funktionsytor, bearbetning av
avancerade/kombinerade material samt ma
terial- och bearbetningsmodellering. MCR
leder och medverkar i projekt finansierade av
MERA-programmet, Vetenskapsrådet, Pro
Viking och forskarskolan CAPE, men även med
direkt företagsstöd.
Anisotropi hos smidda material

Material i fordonskomponenter, t ex kugghjul
i växellådor och vevaxlar, utsätts för stora dy
namiska belastningar. Dessa komponenter
tillverkas via smide, vilket ofta resulterar i starkt
riktningsberoende (anisotropi) i materialstruk
tur och egenskaper. I ett mångårigt projekt inom
det nationella fordonsforskningsprogrammet
studeras riktningsberoendet hos utmattnings

egenskaperna för dessa komponenter. Orsaken
till riktningsberoendet är främst mangansulfider
– inneslutningar som förbättrar bearbetbar
heten hos de smidda komponenterna men
samtidigt leder till begränsningar i utmattnings
hållfastheten. Detta tvingar konstruktörerna till
otillfredsställande överdimensionering. I ett
projekt har nya metoder att studera sulfidernas
roll utvecklats. Förekomst och fördelning av
sulfiderna har karakteriserats och relaterats
till karaktären hos utmattningsbrott i mate
rialen och åtföljande riktningsberoende för
livslängden. Genom kraftigt sänkt svavelhalt,
kalciumbehandling vid ståltillverkningen och
modifierat varmsmide har riktningsberoendet i
utmattningsbeteendet i stort eliminerats.
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Intermetalliska
högtemperaturmaterial

Intermetalliska material, t ex järnaluminid (FeAl),
kan tåla höga temperaturer och är även korro
sionsresistenta. Hållfastheten ökar med ökande
temperatur, men minskar radikalt vid ytterligare
förhöjd temperatur. Vid rumstemperatur uppvi
sar de ofta sprödhet. I ett flerårigt projekt, delvis
finansierat av Vetenskapsrådet och Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse, har tillverkning
med hjälp av pulvermetallurgi i form av meka
nisk legering och s k hetisostatisk pressning
utnyttjats för att förbättra egenskaperna hos
FeAl. Processparametrarna har optimerats och
studierna har bl a omfattat pulveregenskaper,
strukturutveckling och mekanismer på atomär
nivå för materialtransport och förstärkning av
materialet. Projektet har bl a visat att det med
användning av ovanstående teknik är möjligt att
tillverka ett höghållfast material med förmåga
att utsättas för plastisk deformation utan att
sprickbildning uppstår.
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Stipendium inom
materialvetenskap
Universitetslektor Maria Knutson Wedel vid
Yt- och mikrostrukturteknik tilldelades i juni
2007 ett stipendium på 100 000 kronor från
Jacob Wallenbergs Stiftelse, som bl a stöder
forskning inom materialvetenskap.
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	Unikt chip för radiokommunikation.

	Forskare vid Fotoniklabora
toriet har tillsammans med
företaget PicoSolve slagit
världsrekord i mätningar av
snabba optiska förlopp.

Mikroteknologi och nanovetenskap

M

ikroteknologi och nano
vetenskap (MC2) bedriver
forskning och utbildning
med inriktning på fram
tida elektronik, fotonik
och mikro/nanosystem
med kommande tillämpningar inom system
för trådlös kommunikation, datatrafik över
fibernät, sensorsystem, kvantdatorer och helt
nya former av elektronik.
Unikt chip för Radiokommunikation
och fjärranalys

Som första forskargrupp i världen har forskare
vid MC2 designat en komplett mottagare bestå
ende av antenn, lågbrusförstärkare och frekven
skonverterare på ett monolitiskt chip bestående
av galliumarsenid för frekvenser kring 220 GHz.
Mottagaren är bara ett par kvadratmillimeter
stor och bedöms få stor betydelse för nya
säkerhetssystem, bildalstrande sensorer och
radiokommunikation med hög datatakt. Motta
garen är designad för att arbeta vid frekvensen
220 GHz och kretsen kan komma att användas
i radiometersystem, t ex vid flygplatser, som
komplement till dagens säkerhetssystem för
att avslöja dolda vapen utan kroppsvisitering.
Andra tänkbara användningsområden är bild
alstrande sensorer som kan se genom rök och
dimma, landningshjälp för trafikflyg eller senso
rer i bilar. Projektet har genomförts i samarbete
med Saab Microwave Systems, Omnisys Instru
ments AB, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI), Fraunhoferinstitutet IAF i Freiburg och
FGAN i Bonn, Tyskland.
Ögon i rymden

En liten supraledande komponent, Hetelektron
bolometern (HEB), har utvecklats vid institu
tionen. Det är en detektor som kan upptäcka
extremt svaga signalkällor från dold materia
i universum. Den ska ingå i Herschel Rymd
observatorium, ett terahertzteleskop som ska
skickas ut i rymden 2008 för att observera
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stjärnors och galaxers födelse samt univer
sums molekylkemi. Herschel är utvecklat av
Europeiska rymdorganisationen, ESA, och
teleskopet ska vara i drift i fyra år.
HEB-detektorn är en extremt känslig tempe
ratursensor, som ändrar sin resistans när te
rahertzstrålning absorberas. Komponenterna
tillverkas från tunna filmer av niobnitrid som
integreras med terahertzantenner i Chalmers
renrum vid MC2.
Den höga känsligheten och snabbheten hos
sensorn resulterade i att forskargruppen fick
ansvar för utvecklingen av detektorerna till de
två högsta av sju frekvensband på Herschels
s k HIFI-instrument.

Fakta om Institutionen

Antal helårsstudenter

121

Världens snabbaste oscilloskop
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Forskare på MC2 har tillsammans med spin-off
företaget PicoSolve Inc slagit ett världsrekord
när det gäller mätningar av mycket snabba
optiska förlopp. Det snabba optiska oscillo
skop som utvecklats vid institutionen mäter
ljussignaler 100 miljarder gånger per sekund
och har en bandbredd långt över halva samp
lingsfrekvensen, något som andra lösningar
hittills inte klarat.
Nästa generations optiska kommunikations
system förväntas behöva en bandbredd på ca
40 GHz per kanal och kommer att använda
sig av avancerade modulationsformat vilket
innebär att teknik välkänd från trådlösa kom
munikationssystem nu även kommer att imple
menteras i optiska sammanhang. Skillnaden
är att datatakten i optiska system är för hög
för dagens elektroniska kretsar. För att fort
sättningsvis kunna detektera och analysera
de snabba optiska signalerna blir det optiska
realtidsoscilloskopet med extremt hög band
bredd en förutsättning för utvecklingen av
framtida optiska kommunikationssystem. Ett
annat tillämpningsområde är studier av snabba
fenomen inom optisk fysik.
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	Genom att visualisera
effekterna av variation i
geometrin hos olika
komponenter, kan man på
ett tidigt stadium ta fram
en annan konstruktion
som ger mindre problem.

	Det är av stor vikt att
bälteskuddar och bilbälten
monteras rätt för att de ska
ge fullgott skydd.
En utvärdering vid institu
tionen visade att felanvänd
ningen av bilbälteskuddar
var mycket stor.

Produkt- och produktionsutveckling

F

orskningen vid Institutionen för
produkt- och produktionsutveck
ling finns huvudsakligen inom
kompetensområdena design,
konstruktion samt produktion
och syftar till stor del till att korta
tiden från behov till färdig produkt och att sam
tidigt åstadkomma ett mervärde för kunden.
Visualisering i
produktutvecklingsprocessen

Visualiseringsteknik är ett effektivt hjälpme
del för att ersätta kostsamma prototyper och
undvika sena konstruktionsändringar i produkt
utvecklingsprocessen. Forskargruppen Geo
metrisäkring och robust konstruktion använder
visualisering för att virtuellt verifiera att den
geometriska variation som uppkommer i till
verkningsprocessen inte har negativ inverkan
på produktens slutliga egenskaper. Genom att
visualisera effekterna av variation redan i tidiga
konstruktionsfaser kan ett nytt produktkoncept
utvärderas med avseende på geometrisk och
visuell känslighet mot variation. Gruppen har
även utvecklat ett verktyg för beräkning och
visualisering av den totala volym som genereras
vid motorrörelser. Den huvudsakliga fördelen
är tidsbesparing i konstruktionsprocessen.
Tidig upptäckt av packningskonflikter minskar
dessutom risken för kvalitetsbrister eller sena
och dyra verktygsändringar. Forskargruppens
vision är att kostsamma prototyper och prov
serier ska kunna ersättas med virtuella model
ler, vilket i sin tur leder till en resurssnålare och
effektivare produktframtagningsprocess.
Utformning av bilbarnstolar

Ett stort antal barn skadas i bilolyckor varje år.
För att minimera antalet olycks- och dödsfall är
det viktigt att använda bilbarnstolar och bältes
kuddar. För att nå önskad effekt är emellertid
korrekt montering av stolen respektive kudden
samt korrekt placering och fastspänning av

bilbältet av största vikt. Trots alla fördelar har
det visat sig att bilbarnstolar och bälteskuddar
ofta används på ett felaktigt sätt. Avdelningen
Design har genomfört en serie studier med
syfte att närmare undersöka interaktionen mel
lan bilbarnstol och användare, d v s barn och
deras föräldrar. Bland annat deltog 130 barn i
en experimentell studie som genomfördes på
vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg.
Utvärderingarna visade bl a att felanvändningen
av bälteskuddar var mycket hög. Utvärderingar,
där olika designlösningar jämförts, visar vidare
att såväl risken för felaktig placering och fast
spänning av bilbältet som risken för felaktig
montering reduceras om bilbarnstolen inte
greras i bilen.
De olika studier som genomförts ingår i ett
större projekt kring ”Children in Car Crashes”
som är ett flerårigt forskningsprojekt mellan
Chalmers, SAAB, Volvo, Autoliv och Folksam.
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Simulering för bättre
produktionssystem

Simulering är ett kraftfullt verktyg för att planera,
visualisera och optimera produktionssystem.
Forskningsprojektet SIMTER kombinerar tre
typer av simulering: miljöpåverkan, ergonomi
och automationsnivåer. Projektet syftar till att in
tegrera de tre skilda teknikerna på ett unikt sätt
för att stödja industrins utveckling av hållbara
och produktiva produktionssystem. SIMTER
är ett samarbete mellan avdelningen Produk
tionssystem, det nationella finska forsknings
institutet VTT samt en branschöverskridande
grupp av finska och svenska industriföretag.
Projektet ska leda till demonstratorer som tyd
ligt visualiserar effekterna av det integrerande
simuleringsverktyget. Viktiga målgrupper är
små och medelstora företag.

Pris för nytt nackstöd
Nordiska Ergonomisällskapets årliga pris
för bästa högskolearbete inom ergonomi
området delades i år ut till chalmersstuden
terna Emma Södling, Pernilla Lindskog,
Martin Lindblad och Johannes Henriksson,
Maskinteknik samt Emma Gustafsson och
Marcus Leidefeldt, Teknisk design. Gruppen
har, i den industribaserade kursen ”Produkt
utveckling” inom civilingenjörsprogrammet
Maskinteknik, utvecklat en ny lösning på
nackstöd för Volvo Cars. Det nya nackstödet
ger mindre störning av sikten för passa
gerare i baksätet och bättre komfort och
säkerhet för dem i framsätet.
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	Niklas Berg mäter utsläpp
från fartyg från kustbevak
ningens CASA-plan.
	Isbrytaren Frej tar sig fram
genom isen i Bottenviken.
Foto: Leif Eriksson

Radio- och rymdvetenskap

N

yfikenheten att lära mer och
söka ny kunskap om rymden
och vår egen jord är drivkraften
bakom forskningen vid Institu
tionen för radio- och rymdve
tenskap. 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 mätmetoder. Institutionen är
också värd för den nationella anläggningen för
radioastronomi, Onsala rymdobservatorium.
Observationer av havsis

En fråga som fått stor uppmärksamhet i media
under året är den globala uppvärmningen och
den smältande havsisen i Arktis. Satelliter med
apertursyntesradar (SAR) används för isöver
vakning, eftersom satelliter ger möjlighet att
observera stora svårtillgängliga områden flera
gånger i veckan och SAR-data kan samlas in
oberoende av molntäcke och ljusförhållanden.
Under de senaste två åren har antalet tillgäng
liga SAR-satelliter fördubblats och antalet
kommer att fortsätta öka de närmaste åren.
I januari 2007 startade radarfjärranalysgrup
pen och SMHI ett projekt för att utvärdera
hur data från de nya satelliterna kan förbättra
kartläggning och övervakningen av havsis. För
att validera satellitresultaten genomfördes en
stor fältkampanj, Bothnia Ice SAR Experiment,
i Bottenviken. I projektet deltog Wolfgang
Dierking, en av Chalmers jubileumsprofessorer
2007 och en ledande expert på området. Fält
kampanjer och insamling av SAR-data kommer
att fortsätta under 2008 och 2009.
Mätning av fartygsutsläpp

Sedan förra året driver optiska fjärranalysgrup
pen ett projekt med målsättning att utveckla
och testa teknik för att kontrollera svavel- och
kväveoxid i fartygs rökgasutsläpp. Projektet
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motiveras av det faktum att utsläppen av dessa
ämnen på tio års sikt kommer att vara större från
fartygstrafiken än från land. Projektet genom
förs i samarbete med Kustbevakningen som
står för flygningar. Det finansieras av VINNOVA,
Västra Götalandsregionen och Sjöfartsverket.
Under våren 2007 genomfördes stationära
mätningar från Älvsborgs fästning i Göteborg
av ett stort antal fartyg genom analys av far
tygsrökgaser som blåste från det närbelägna
hamninloppet. Under sensommaren flyttades
mätsystemet in i kustbevakningens CASAplan och ett antal flygmätningar genomfördes
längs Sveriges kust. Resultaten håller på att
analyseras, men visar redan nu att denna typ
av mätning är mycket lovande och fungerar
i praktiken, både från flyg och från stationär
plattform.

Fakta om Institutionen

GPS-mätningar av vattenånga
testas i väderprognoser
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Lokala väderprognoser för de närmaste timmar
na (ibland kallat Nowcasting) kan bli betydligt
noggrannare med flera och bättre observatio
ner av atmosfärens vattenånga. Inom ramen för
det europeiska samarbetsprojektet E-GVAP
genomför nu SMHI en operativ dataanalys för
drygt 200 GPS-stationer gemensamma för
Norden, Nordic GNSS (Global Navigation
Satellite Systems). Lantmäteriet levererar data
från cirka 150 stationer ingående i SWEPOSnätet. Chalmers har utvecklat metoden från
grundforskningsprojekt, där GPS-signaler an
vänds för att mäta både jordskorpans rörelser
och atmosfärens inverkan. Chalmers har även
det övergripande ansvaret för dataanalysen.
SMHI börjar nu med att testa inverkan av dessa
nya data på sina väderprognoser.
Chalmers
jubileumsprofessor 2007
Wolfgang Dierking gästade Forskargrup
pen för radarfjärranalys som en av Chalmers
jubileumsprofessorer under 2007.
Wolfgang Dierking är forskare vid ”Climate
Sciences Department” på ”Alfred Wegener
Institute for Polar and Marine Research”
(AWI) i Bremerhaven, Tyskland.

	Odin-satelliten har obser
verat den svårfångade
syremolek ylen i det kosmiska
gasmolnet ρ Ophiuchi A.
	Radiokarta över de centrala
delarna av den aktiva
galaxen J0000+4054,
gjord med realtids-VLBI.

Onsala Rymdobservatorium

O

nsala rymdobservatorium
är den svenska nationella
anläggningen för radioast
ronomi. Rymdobservatoriet
driver två teleskop i Onsala
och är en av tre parter i APEX
(Atacama Pathfinder Experiment), ett nytt
subm illimeter-teleskop i Chile. Dessutom
kanaliserar det de svenska intressena inom
internationella radioastronomiska projekt. Till
sammans med forskargrupper på Institutionen
för radio- och rymdvetenskap är observatoriet
också ansvarigt för de vetenskapliga undersök
ningarna med Odin-satelliten.

Odin upptäcker
syremolekyler i rymden

Syre är ett tämligen vanligt grundämne i univer
sum och det har länge antagits att syremoleky
ler skulle vara ymnigt förekommande i kosmiska
molekylmoln. Strålning från syremolekyler skulle
då kunna vara viktig för att hålla molekylmoln så
kalla, att gravitationen kan övervinna trycket och
nya stjärnor bildas. Nu har, för första gången,
Odin-satelliten observerat syremolekyler i ett
kosmiskt gasmoln, ρ Ophiuchi A. Observatio
nerna gjordes på frekvensen 119 GHz. Signa
len är mycket svag och det krävdes avancerad
databearbetning av 34 dygns observationer
för att detektera den. Mängden syremolekyler
är bara 5·10 –8 av mängden vätemolekyler. Det
är mycket mindre än förväntat. Nya kemiska
modeller för molekylmoln måste nu utvecklas.
Tidigare försök att detektera kosmiska syre
molekyler med andra teleskop och satelliter
har varit fruktlösa. Observationer från satelliter
störs inte av strålning från molekylärt syre i
jordens atmosfär.

Framgångar för e-VLBI

Onsala rymdobservatorium har varit en av
pionjärerna i utvecklingen av e-VLBI (real-time
electronic very long baseline interferometry),
där radioteleskop i flera länder kopplas ihop
med optiska fibrer för att snabbt kunna leve
rera observationsresultat med mycket hög
upplösning. I juni 2007 genomfördes observa
tioner med teleskop i Sverige, England, Italien,
Nederländerna och Polen. För första gången
överfördes data från sex teleskop i realtid
med hastigheten 512 Mbps till en processor
i Nederländerna som snabbt producerade en
radiokarta. Det som observerades var ett s k
”compact symmetric object”, en troligen ung
(ca tusen år) och liten (något tusental ljusår)
radiokälla i centrum av en aktiv galax, som
antas få sin energi från ett gigantiskt svart hål.
I september användes samma e-VLBI-teknik
för att observera en supernova som plötsligt
flammat upp i en avlägsen galax. Detta var den
första e-VLBI-observationen av en supernova,
och visar på teknikens möjlighet att snabbt
användas för att observera plötsliga astrono
miska händelser. EU-projektet EXPReS stöder
utvecklingen av e-VLBI.

Fakta
Föreståndare:
Hans Olofsson
Övriga faktauppgifter:
se Institutionen för radio- och
rymdvetenskap

Många supernovor upptäckta
i avlägsen galax

För första gången har 18 kompakta radiokäl
lor i galaxen Arp 220 detekterats vid flera
våglängder med hjälp av VLBI-tekniken, och
identifierats som supernovor eller supernova
rester. Det stora antalet supernovor, explode
rande stjärnor, visar att stjärnbildningen eller
stjärnutvecklingen sker annorlunda i Arp 220
än i vanliga galaxskivor. Arp 220 är en galax
med ovanligt mycket stjärnbildning och infra
röd strålning. Radioastronomiska studier av
supernovor kan ge insikt i gasens egenskaper
och stjärnutvecklingen i områden som skyms
för optiska observationer av stora mängder
damm.
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	Mona Andersson var den
första patienten som fick en
benförankrad hörapparat
inopererad redan 1977 och
fungerade som pilotpatient.
Kort efter att apparaten
injusterats uttryckte hon:
”För första gången sedan
barndomen kan jag höra
fågelsången igen”.

Signaler och system

U

ndervisningen och forskningen
vid Institutionen för signaler
och system täcker viktiga delar
av informationsteknologin, bl a
tillämpningar inom bilelektro
nik, medicinsk teknik, sensor
system, telematik och trådlös kommunikation.
Benledningsforskning

Tvärvetenskaplig forskning gällande benled
ningsapplikationer startade 1977. Under året
har ”30-årsjubileum” firats vid ett antal inter
nationella konferenser samt vid Sahlgrenska
akademin.
Den snabbast växande applikationen är den
benförankrade hörapparaten (BAHA®) som
säljs av Cochlear Bone Anchored Solutions. De
tekniska innovationer och det know-how som
tagits fram av forskargruppen vid institutionen,
i samarbete med Öronkliniken SU Sahlgren
ska och Brånemark Osseointegration Center,
används idag av cirka 50 000 patienter över
hela världen. Detta hörhjälpmedel är första
handsalternativet när det gäller behandling
av patienter med ledningsfel eller kombinerad
hörselskada.
Under året har forskargruppen medverkat
i banbrytande kliniska experiment, som visar
att ett fullskaligt implanterbart benlednings
implantat (BCI) erbjuder samma rehabilite
ringsresultat som nuvarande BAHA-system.
Med BCI förväntas de hudkomplikationer som
rapporteras från användning av BAHA kunna
elimineras.
Dessutom har gruppen under 2007, i samar
bete med University of Alberta och COMPRU
Implant Unit i Edmonton, Kanada, utvecklat
en ny metod att anpassa en BAHAs frekvens
respons till patientens individuella hörsel, där
den optimala frekvensresponsen kan verifieras
objektivt. Denna metod har validerats och fun
nits ytterligare förbättra behandlingsresultatet
med en BAHA.
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Koordinering av robotar
för undvikande av kollisioner

En automatiserad produktionslina består av ett
antal stationer, där ett flertal maskiner (t ex ro
botar, fixturer och transportbanor) utför ett antal
operationer. När flera robotar rör sig i samma
område krävs någon form av koordinering för
att undvika kollisioner. Denna koordinering
mellan de individuella robotarna (även kallad
interlocking) åstadkoms idag normalt med
hjälp av en styrfunktion som utvecklas och
implementeras manuellt i ett programmerbart
styrsystem (PLC). Det är tidskrävande och
många fel generas vid sådan manuell fram
tagning, speciellt för mer komplexa stationer
där ett antal robotar (4–8 stycken) agerar i
samma område.
Programmering av robotarnas banor sker
idag ofta offline i en 3D-simuleringsprogram
vara. Gemensamma zoner, där minst två robotar
kan passera, kan genereras automatiskt med
denna typ av simuleringsprogramvara. Kollisio
ner kan då undvikas genom att man bokar en
gemensam zon innan en robot tillåts passera
zonen. Baserat på detta zonboknings-koncept
har en metod utvecklats för automatisk genere
ring av en korrekt robotkoordineringsfunktion
inom ett SSF/ProViking-projekt tillsammans
med ABB och Volvo Cars.
Metoden resulterar i hög flexibilitet, där ko
ordineringsfunktionen snabbt kan anpassas till
nya förutsättningar när så önskas. En prototyp
har utvecklats baserad på ABBs RobotStudio
och vår egen programvara Supremica för syn
tes av övervakare, tidsoptimering och kodgene
rering. Den utvecklade metoden är generell och
kan implementeras i de flesta 3D-simulerings
programvarorna för robotprogrammering.

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

10
11

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

38

Refereegranskade konferensbidrag

92

Antal helårsstudenter

640

Antal anställda

86

Intäkter (mkr)

91

Prisat exjobb
På ”Ingenjörsdagen” i Stockholm i april dela
des ”Lilla Polhemspriset” på 25 000 kronor
ut för bästa examensarbete av civilingenjörer.
Mottagare var Martin Denstedt, Signaler och
system på Chalmers, för ett arbete med att
optimera matningsdon som matar ut och tar
emot elektromagnetisk strålning i en parabo
lisk antenn, t ex för mikrovågslänkar, vilket har
rönt stort intresse inom satellitoch telekomindustrin.

	Johannes Prison med
utrustning för att filma ögon
rörelser hos navigatörer.
	Foto: Fredrik Davidsson,
Svensk Sjöfartstidning

	Cecilia Malmström, biträdd
av Olle Rutgersson och Hans
Hederström, rattar ett virtuellt
fartyg i bryggsimulatorn på
Chalmers – ett viktigt instru
ment för framtida forskning
och fortbildning.

Foto: Getty Images

Sjöfart och marin teknik

S

jöfart och marin tekniks ar
betsområde täcker in pro
blemställningar inom såväl
projektering och design som
miljö, säkerhet och drift av
fartyg. Forskning och utbild
ning omfattar stora delar av sjöfartens breda
behov.

Populära sjöutbildningar

Sjöutbildningarna vid Chalmers lockar många
sökande, vilket är glädjande eftersom sjö
fartsnäringen arbetar i medvind och har stort
behov av sjöbefäl, skeppsbyggare, managers,
logistiker och ekonomer.
Hösten 2007 började 386 nya studenter på
sjöutbildningarna. Störst söktryck hade sjökap
tensprogrammet. Genom att maximalt utnyttja
systemet med fartygsförlagda praktikplatser
kunde en extra antagning av 40 studenter
göras, till totalt 100 platser. Med 60 inom var
dera sjöingenjör och sjöfart och logistik samt
nära 100 studenter inom sjöbefäl klass VII har
alla tillgängliga platser fyllts.
Det nya masterprogrammet ”Nordic Master
in Maritime Management” fylldes med 30 stu
denter som läser på halvdistans. Programmet
är ett samarbete mellan Chalmers och sjöfarts
högskolorna i Kalmar, Vestfold, Mariehamn
och Åbo.
Pågående forskning

Inom forskargruppen Human Factors stude
ras hur samspelet mellan människa, teknik
och organisation fungerar ombord på fartyg.
Under 2007 genomfördes bl a en studie för
att ta reda på vart navigatörer tittar när de kör
båt i hög hastighet. Genom att filma ögats
rörelser med en kamera och med en annan
filma vad personen ser på och sedan synkro
nisera filmerna till en, fås en tydlig bild av vad
navigatören tittar på – kunskap som är viktig
både i utbildningssammanhang och när cockpit
och fartygsbrygga ska utformas. Studierna har

genomförts både i simulator och med RIB-båtar
i Göteborgs skärgård.
Doktoranden Monica Andersson påbörjade
under året en kartläggning av kontrollrummets
design och fysiska arbetsmiljö. Forskningen tar
ett unikt helhetsgrepp om arbetsmiljön i fartygs
maskinrum, bl a mäts fysikaliska faktorer, som
buller och luftkvalitet, och studier görs om
miljön och utrustningen i maskin- och kontroll
rum är utformade så att personalen har rätt
förutsättningar att göra ett bra jobb. Även den
psykosociala arbetsmiljön och arbetsrelaterad
stress studeras.
Miljödatabas om svensk sjöfart

Från politiker och kunder ställs allt hårdare
krav på att sjöfarten ska ta större miljöhänsyn.
För att samla information och få överblick över
miljöpåverkan från Sveriges fartygsflotta har
forskare vid institutionen tillsammans med
representanter från rederier utvecklat en miljö
databas som sjösattes under 2007. Databasen
kommer att användas av både forskare och
sjöfartsnäringen och består av den information
som Sveriges redare lägger in. Det handlar om
fartygens utsläpp till luft, bränsleförbrukning
och information om hur mycket som fraktas en
viss sträcka. Med jämna mellanrum kommer
sammanställningar ur databasen att göras
och kommuniceras till en bredare grupp. Data
basen är finansierad av kompetenscentrumet
Lighthouse och administreras av institutionen.
Den presenterades vid ”Världssjöfartens dag”
och blev väl mottagen.

Fakta om Institutionen
Prefekt:
Olle Rutgersson
Forskningsavdelningar:
Fartygs framdrivning och miljöpåverkan
Fartygsdesign
Fartygs arbetsmiljö och säkerhet
Logistik och befraktning
Träffpunkt sjöfart
Licentiatexamina

1

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

7

Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter

9
527

Antal anställda

57

Intäkter (mkr)

74

Ministerbesök och seminarium

I september besökte infrastrukturminister Åsa
Torstensson och EU-minister Cecilia Malm
ström institutionen för att delta i seminariet
”Göteborg i sjöfartens Europa”. Ministrarna
diskuterade miljö, säkerhet och arbetsmarknad
med representanter från sjöfartsnäringen och
högskolan.
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	SCM är ett av institutionens nya
internationella masterprogram
som utbildar framtida chefer,
experter och forskare inom
effektiv och hållbar styrning av
material- och informationsflöden
inom och mellan företag.

	Ett samarbete mellan CHI och hudkliniken på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset resulterade i att patientköerna försvann.

Teknikens ekonomi och organisation

G

enom att kombinera förståelse
för teknik och ingenjörsveten
skap med teorier främst från
ekonomi och beteendeveten
skap studerar institutionens
forskare teknikens samspel
med dess ekonomiska, sociala och samhälle
liga sammanhang.
Under året har tre nya centrumbildningar
etablerats: Centre for Business Innovation
(CBI), Northern Lead samt Centre for Health
care Improvement (CHI). RIDE, forskningscen
trum för R&D, Innovation and the Dynamics of
Economies, har 2007 gått över i en ny fas. Tre
nya masterprogram har också utvecklats. Här
presenteras två av centrumbildningarna och
ett av masterprogrammen.
Centre for
Healthcare Improvement (CHI)

CHI är ett centrum för forskning och utbild
ning inom området förbättring av hälso- och
sjukvård. Centrumet är en naturlig del i den
forsknings- och utbildningsagenda som insti
tutionen håller på att etablera i Västra Göta
land tillsammans med olika samarbetspartners
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahl
grenska akademin vid Göteborgs universitet,
Västra Götalandsregionen (främst genom dess
Centrum för Verksamhetsutveckling, CVU),
Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde.
Möjligheter finns även till internationellt sam
arbete, t ex med European Society for Quality
in Health Care, som vill etablera ett kontor för
”transfer of knowledge between healthcare
and industry” vid centrumet. Ett sådant sam
arbete kan leda till stora fördelar genom att ge
tillgång till forsknings- och utvecklingsresultat
samt utbildningsansatser från övriga delar av
Europa. På sikt planeras även att involvera
andra forskningskompetenser, såväl inom som
utanför Chalmers, inom detta nya och mycket
angelägna forskningsområde.
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Centre for
Business Innovation (CBI)

Innovationsförmåga är alltmer avgörande i
dagens komplexa och turbulenta klimat. Före
tags innovativa förmåga består inte bara av
utveckling av ny teknologi och nya produkter,
utan också av förmåga att tänka innovativt i hela
affärserbjudandet. CBI är ett nytt forskningsini
tiativ för att utveckla kunskap kring ledning och
organisering av affärsinnovationer för att stödja
utvecklingen av företags innovationsförmåga,
med särskilt fokus på förmågan att arbeta med
affärsinnovationer. CBI är ett långsiktigt initiativ
och en viktig del i uppbyggnaden av institu
tionens och Chalmers kompetens/resursbas
inom området innovation och entreprenörskap.
Centrumet arbetar tillsammans med ett antal
utvalda partnerföretag och utgör en dynamisk
mötesplats for forskare, studenter och praktiker
inom innovationsarbete.

Fakta om Institutionen
Prefekt:
Per Svensson
Forskningsavdelningar:
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Operations Management
Projektledning
Service management
Teknik och samhälle
Licentiatexamina
Doktorsexamina

4
8

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

43

Refereegranskade konferensbidrag

43

Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mkr)

863
98
107

Supply chain management (SCM)

SCM är ett av institutionens nya internatio
nella masterprogram och läses av cirka 70
studenter. Det utbildar framtida chefer, ex
perter och forskare inom SCM, d v s effektiv
och hållbar styrning av material- och informa
tionsflöden inom och mellan företag. Ett stort
valbart kurspaket möjliggör specialisering bl a
inom transport, inköp, marknadsföring och
produktion. Det bygger på erfarenhet från
masterprogrammen ”Management of Logistics
and Transportation” och ”Supply Chain Design
and Management”. Influenser från pågående
forskning är stora genom nära koppling till en
av institutionens kompetensprofiler. Flera indu
stri-, logistik- och konsultföretag har också en
aktiv roll i programmet. SCM-programmet har
uppmärksammats internationellt, bl a genom att
finnas med som en av två inbjudna europeiska
representanter i FedEx årliga Graduate Case
Competition i USA.

Wallanderstipendier
För sina framstående avhandlingar tilldelades
företagsekonomerna Frida Lind och Maria
Elmqvist vid Institutionen för teknikens
ekonomi och organisation två av höstens tolv
stipendier från Jan Wallanders stiftelse, som
förvaltas av Handelsbanken. Stipendierna
är på drygt 1 mkr och ger dem möjlighet till
fortsatt heltidsforskning under tre år.

	En gränsyta mellan ett
strontiumtitanatsubstrat
och en lantanaluminat
film i 10 500 000 ggr
förstoring. Punkterna är
enstaka atomer.

	Emrah Yucelen från företaget
FEI instruerar professor Eva
Olsson i handhavandet av det
nya Titan 80-300 mikroskopet.
	Det första initiativseminariet
om framtidens material hade
verksamheter både för inter
nationella forskare och grund
skoleelever.

Teknisk fysik

F

orskningen vid Teknisk fysik spän
ner över de flesta av fysikens tra
ditionella områden tillsammans
med ny strategisk verksamhet
inom både experimentell och teo
retisk fysik. Den höga forsknings
kvaliteten har bekräftats av flera internationella
utvärderingar.
Nytt supermikroskop

Institutionen för teknisk fysik har fått ett nytt
unikt forskningsinstrument: transmissions
elektronmikroskopet Titan 80-300, som är ett
av de vassaste som finns och det första i sitt
slag i Norden. Investeringen på ca 30 mkr har
bekostats av Chalmers, Vetenskapsrådet och
Wallenbergsstiftelsen.
Det nya mikroskopet har två finesser som
representerar två av de största tekniska ge
nombrotten inom elektronmikroskopin: mono
kromatorn och Cs-korrektorn. De ger väsentligt
bättre energi- och rumsupplösning. Flera typer
av bilder och spektrum kan fås med instru
mentet, som bl a har en röntgendetektor för
kemisk analys och ett energifilter för analys av
elektronstruktur, plasmoner och kartläggning
av grundämnen. Dessutom finns tomografi för
tredimensionell avbildning och elektronholo
grafi bland analysmetoderna.
Mikroskopet gör det möjligt att se detaljer
som är mindre än atomerna. Detta är revolu
tionerande för materialforskningen och inom
t ex nanoforskningen kan det få stor betydelse.
Att kunna forska om material på den nivån
och få information om den tredimensionella
strukturen och dess koppling till egenskaper
på nanometerskalan kommer till användning
inom exempelvis sjukvården för att utveckla
kunskapen om implantat och hur de fungerar
i människokroppen.
Forskning inom biologisk fysik

En ny avdelning inrättades under året, Biolo
gisk fysik under ledning av professor Fredrik
Höök. Forskningen syftar till att korsbefrukta

nya koncept inom nanoteknik med de senaste
framstegen inom molekylärbiologi. Till stor
nytta är här den redan starka forskningen inom
bl a mjuka material, supramolekylär kemi och
biologisk avbildning vid Chalmers. Även sam
arbeten med till exempel Chalmers Biocentrum
och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör det
möjligt att närma sig den fundamentala basen
för biologi och medicin på ett helt nytt sätt.
Målet med forskningen är att bidra till nya land
vinningar genom att utveckla nya redskap för
mätningar på nanoskalan och genom att åstad
komma konstgjorda biologiska miljöer som
efterliknar biologiska system på en molekylär
nivå. Även om huvudfokus ligger på grundläg
gande vetenskapliga frågor har forskarna redan
utvecklat kommersiella möjligheter inom medi
cinsk diagnostik och läkemedelsutveckling.
Initiativseminarium lockade
världsledande forskare till
Chalmers

Fakta om Institutionen
Prefekt:
Per Jacobsson
Forskningsavdelningar:
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Fasta tillståndets fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material och ytteori
Mikroskopi och mikroanalys
Nukleär teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

17
13
109

Refereegranskade konferensbidrag

6

Beviljade nya patent

1

Antal helårsstudenter

297

Antal anställda

145

Intäkter (mkr)

155

Den 7–8 november arrangerade Institutionen
för teknisk fysik det första i Chalmers serie av
initiativseminarer. Under två dagar lyssnade
cirka 170 forskare, doktorander och studenter
från olika ställen i världen på föredrag, deltog
i en workshop och utbytte tankar och idéer på
temat ”Nya material för framtiden”. Bland det
som diskuterades var t ex det senaste inom
avancerad mikroskopi, mjuka material och deras
egenskaper samt nanoteknikens roll för energi
och miljö samt etik- och säkerhetsfrågor.

Pris för bästa
doktorsavhandling
Carl Sunde vid Avdelningen för nukleär teknik
har tilldelats Sigvard Eklunds pris på 50 000
kronor för bästa doktorsavhandling, motiverat
av hans arbetes kvalitet och relevans för
nuvarande och framtida kärnkraftsteknologi.
Två föredrag vid internationella konferenser
har belönats med ”Outstanding Poster
Presentation” och ”Award för Best Poster
Presentation”.
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Studenterna på masterpro
grammen Interaction Design
och Intelligent Systems Design
ställer varje år ut nya koncept
för hur datorer i framtiden kan
samverka med verkligheten.
I december 2007 kunde
besökarna bland annat spraya
virtuell graffiti som tonar bort
med tiden och skapa bilder
med gester på den interaktiva
tavlan ApproachMe.
Foto: Stefan Ideberg

tillämpad IT

I

slutet av 1990-talet upplevde hela IT-bran
schen en mycket kraftig uppgång. Det
var under denna period som Chalmers
och Göteborgs universitet planerade
IT-universitetet som en gemensam sats
ning för utbildning och forskning inom
informationsteknologi. När IT-universitetet
startade 2001 hade utvecklingen vänt. Där
med uteblev det förväntade stora stödet från
industrin, undantaget en framgångsrik satsning
från Ericsson på Software Engineering. Nu
har dock IT-universitetet byggt upp en omfat
tande verksamhet på Lindholmen med fokus
på tillämpningar.
En ny institution på Chalmers

Vid Göteborgs universitet är IT-universitetet
en fakultet och finns därmed på ett klart sätt i
universitetets organisation. På Chalmers har
IT-universitetets plats i organisationen varit
mindre klar vilket skapat problem, speciellt inom
grundutbildningen. Under 2007 bildades därför
Institutionen för tillämpad IT (ITIT) som därmed
kommer in bland de övriga institutionerna på
Chalmers, samtidigt som den är en gemensam
institution mellan Chalmers och Göteborgs
universitet liksom Data- och informationsteknik
och Matematiska vetenskaper. En stor del av ITuniversitetets verksamhet på Lindholmen finns
vid ITIT, vars forskning inkluderar områden som
Software Engineering, IT management, IT och
lärande, Open Innovation och Public Safety.
Större delen av ITITs omsättning ligger under
Göteborgs universitet.
Forskar och utbildar
inom tillämpad IT

Forskningen och forskarutbildningen vid ITIT
har höga ambitioner vad gäller relevans för
näringsliv och samhälle. Inom forskarutbild
ningen finns 36 doktorander; under 2007 har
två doktorer och två licentiater examinerats.
Inom utbildningarna har institutionen an
passat utbudet för att bli bättre rustad för de
konjunktursvängningar som är en realitet på den
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arbetsmarknad ITIT utbildar för. Institutionen
erbjuder både kurser och utbildningsprogram
på kandidat- och masternivå, men även upp
dragsutbildning. Undervisningen bygger på
projekt- och problembaserat lärande och sker
i samarbete med näringslivet.

Fakta om institutionen

Mötesplats för visualisering

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar

I Göteborgsregionen finns en stark industri
inom visualisering. I juni 2007 fick akademin
en central roll att spela i den utvecklingen.
Då blev det nämligen klart att Stiftelsen för
Kunskaps- och Kompetensutveckling (KKstiftelsen), Stiftelsen för strategisk forskning
(SSF), VINNOVA, Vårdalstiftelsen och Invest
in Sweden Agency valt ut Norrköpings- och
Göteborgsregionen för en gemensam satsning
inom området visualisering. Tillsammans satsar
forskningsfinansiärerna 85 mkr under fem år
på ett nationellt program för visualisering. I och
med det beslutet skjuter Chalmers, Business
Region Göteborg och andra finansiärer till 9
mkr under en treårsperiod.
Tillsammans utgör mötesplatserna Centre
of Visualisation (Göteborg) och Csite (Norrkö
ping/Linköping) nätverket Visard (Visualisation
in Sweden Arenas for Research and Develop
ment), med uppgift att samordna kompetenser
inom visualiseringsområdet. Monica Billger,
docent vid Institutionen för arkitektur, är aka
demiskt ansvarig för mötesplatsen och delar
projektledarskapet med Andreas Göthberg
från Business Region Göteborg. Han kommer
att ha fokus på industri och offentlig sektor.
Skapar möten för verksamma

I IT-universitetets lokaler skapas nu en mötes
plats för alla som är verksamma inom visua
lisering. Eftersom visualisering har beröring
med många tillämpningsområden, både på
Chalmers och vid Göteborgs universitet, kan
mötesplatsen få vidare effekter på samarbe
ten och utveckla kopplingar till andra breda
teman.

Prefekt:
Urban Nuldén
Licentiatexamina
Doktorsexamina

2
(varav 2 GU)
2
(varav 2 GU)
14
(varav 12 GU)

Refereegranskade konferensbidrag 15
(varav 13 GU)
Antal helårsstudenter

59

Antal anställda

61
(varav 51 GU)

Intäkter (mkr)

62
(varav 54 GU)

	Luftvirvlar kring ett
ICE2 höghastighetståg
som lämnar en tunnel och
utsätts för en vindby.
Bild: Sinisa Krajnovic

	En krockdocka som motsvarar
en treåring används för att
utvärdera bältesstolar för barn.

Tillämpad mekanik

I

nstitutionen för tillämpad mekanik leder
den fordons- och maskintekniska forsk
ningen vid Chalmers. Internationell spets
forskning bedrivs vid institutionen, ofta i
tätt samarbete med nationella och inter
nationella industrier.

Ökad trafiksäkerhet för barn

Skyddssystem för barn i bil är ett område
med stor förbättringspotential. Inom Avdel
ningen för fordonssäkerhet ligger fokus just nu
på framåtvända skyddssystem för treåringar.
Forskningen sker inom två områden, där det
ena består i att kartlägga skadeorsaker genom
djupstudier av bilkollisioner med skadade barn.
Studierna utförs av Chalmers haveriutred
ningsgrupp som under de senaste tre åren
har byggt upp en olycksdatabas. Den andra
delen av forskningen utgörs av matematiska
simuleringar av barnskyddssystemens skydds
förmåga och egenskaper. Forskningen ger en
förståelse för hur barn skadas i bilkollisioner
och ligger till grund för utveckling av effektivare
skyddssystem.
Aerodynamik för det nya
svenska snabbtåget

Genom utveckling av aerodynamiken för hög
hastighetståg inom det svenska projektet
”Gröna Tåget” arbetar Avdelningen för ström
ningslära med forskning för nästa generation
av svenska tåg. Målet är att finna en form som
minskar luftmotståndet och ger god stabilitet
samt låg bullernivå för såväl passagerare som
för boende kring spåren. Forskningen har hittills
resulterat i två unika resultat: det ena är att man
utvecklat en datoralgoritm som kan användas
för att optimera den aerodynamiska formen hos
höghastighetståg. Det andra är att man med
hjälp av tunga datorberäkningar lyckats förklara
vad som händer med ett tåg som utsätts för
vindbyar när det lämnar en tunnel.

Optimering av kylluftinsläpp

Kraven på minskade CO2-utsläpp från trafiken
kräver att fordonens luftmotstånd reduceras.
En av orsakerna till luftmotståndet är den del
av luftströmmen som passerar genom olika
kylöppningar. Sedan 2004 har institutionen be
drivit ett forskningsprojekt i syfte att förstå det
komplexa strömningsfältet före och efter kyla
ren. Genom datorsimuleringar har strömningen
runt en bilmodell kartlagts och preliminära
resultat visar att en 15-procentig minskning
av kylluftsmotståndet kan uppnås, om utform
ningen av kylluftsinsläppet optimeras. Utöver
simuleringarna utförs experiment i Chalmers
vindtunnel, till vilka en detaljerad skalmodell
tagits fram. Modellen har en liknande geometri
som den bilmodell som används i datorsimule
ringarna, så att resultaten från experiment och
simuleringar kan jämföras.

Fakta om Institutionen
Prefekt:
Per Lövsund
Forskningsavdelningar:
Dynamik
Fordonssäkerhet
Förbränning
Material- och beräkningsmekanik
Strömningslära
Licentiatexamina
Doktorsexamina

14
20

Refereegranskade vetenskapliga
artiklar

58

Refereegranskade konferensbidrag

66

Sökta patent

1

Antal helårsstudenter

628

Antal anställda

154

Intäkter (mkr)

157

Forskning om järnvägssliprar

För att uppnå bättre transportekonomi i järn
vägstrafiken går utvecklingen mot högre hastig
heter och högre axellaster, vilket leder till större
belastning på räls och sliprar. Innan tyngre och
snabbare trafik tillåts kan omkonstruktion och
utbyte av sliprar bli nödvändigt. Alltför lite är
hittills känt om fördelningen av det ballasttryck
som råder mot sliprarnas undersida, liksom
ballasttryckets förändring över längre tider och
dess variation med tågets axellast. I ett projekt
som syftar till sannolikhetsbaserad konstruktion
av sliprar insamlas statistiska data för ballast
tryck genom fältmätningar. En speciell lastcell/
mätmatta har konstruerats för ändamålet och
har för första gången fälttestats på Malmbanan.
Preliminära resultat tyder på att ballasttryckets
fördelning bildar ett komplext mönster och att
ballastbädden är starkt olinjär.
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	Strax före jul 2006 rasade delar
av E6an i Munkedals kommun.
Ökad skredrisk p g a varmare
och blötare klimat är en riskfaktor
som vårt samhälle måste förbe
reda sig på. Foto: Claes Alén
	Projektet ”Lärande för hållbar
utveckling” innebär att Chalmers
studenter ska kunna använda
sina kunskaper för att bidra till ett
hållbart samhälle i sitt yrkesliv.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

G

enom Göteborgs Miljöve
tenskapliga centrum (GMV)
samarbetar Chalmers och
Göteborgs universitet (GU)
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.
Hållbart lärande på alla nivåer

Med nio tydligt definierade mål ska det treåriga
reformprojektet ”Lärande för hållbar utveckling”
förändra Chalmers. Genom att arbeta brett
och utgå från ett systemperspektiv ska hela
Chalmers genomsyras av hållbarhetstänkande.
Projektet startade 2006 och har fått rejäl fart
under 2007 med en mängd aktiviteter, t ex bil
dandet av en resursgrupp till stöd för lärare som
vill arbeta med hållbarhet i sin undervisning.
Förändringen av den yttre miljön har också
påbörjats inom delmålet ”hållbart campus”.
Med GMVs flytt till större lokaler har uppbygg
naden av en fysisk mötesplats för studenter
och ett referensbibliotek för lärande om hållbar
utveckling kunnat påbörjas. Vicerektor John
Holmberg, som också är UNESCO-professor i
lärande för hållbar utveckling, är projektledare
och projektet koordineras av Marie Arehag på
GMVs kansli.
Miljörisker i samhället

Riskfrågor har stor relevans för forskningen
inom miljövetenskap och hållbar utveckling,
t ex den ökade risken för översvämningar och
jordskred p g a klimatförändringar. För att
identifiera pågående forskning och framtida
samverkansmöjligheter arrangerade GMV ett
välbesökt seminarium om forskningen kring
risk och säkerhet, med deltagande av fors
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kare från Chalmers och Göteborgs universitet
samt tjänstemän från Räddningsverket, Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad m fl.
Vid seminariet diskuterades behovet av forsk
ning om samhällets anpassning till klimatför
ändringar. Andra områden som togs upp var
riskbedömning av förorenad mark och risker
med lagring av kärnavfall. Behovet och nöd
vändigheten av tvärvetenskapligt samarbete
gick som en röd tråd genom diskussionerna.
Seminariet blev startskottet för att hitta nya
forskningssamarbeten och följdes upp under
GMVs nätverksdag.
Andra händelser under året

• USAs ambassadör Michael Wood besökte
Chalmers och diskuterade energiförsörjning,
energieffektivisering och hybridfordon.
• GMV arrangerade ett rundabordssamtal med
statsminister Fredrik Reinfeldt och klimatfors
kare från Chalmers och GU när han besökte
Göteborg.
• C halmers arrangerade AGSs årsmöte i
Barcelona och övertog ordförandeskapet.
• Volvos miljöprisvinnare Amory Lovins från
USA besökte Chalmers. GMV arrangerade
ett seminarium där han utmanade högskolan
att bli mer energieffektiv.
• En grupp riksdagsmän besökte Chalmers för
att med marina forskare från Chalmers och
GU diskutera läckande vrak, som hotar att
förorena hav och kuster.
• GMV arrangerade en forskardag där miljö- och
hållbarhetsforskare vid Chalmers och GU
träffades för att diskuterade och presentera
gemensamma teman i sin forskning.
• GMV och miljöenheten vid GU arrangerade
två dagar med miljö- och hållbarhetsaktiviteter
för studenter vid Chalmers och GU.

Fakta om GMV
Föreståndare:
Oliver Lindqvist
Anslutna till GMVs forskarnätverk
vid Chalmers
– lärare och forskare
– doktorander

120
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Inom GMV vid Göteborgs universitet
– lärare och forskare
180
– doktorander
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Chalmers bibliotek

C

halmers bibliotek svarar för bib
lioteks- och informationstjäns
ter till studenter, forskare och
lärare på C halmers, Natur
vetenskapliga fakulteten vid
Göteb orgs universitet och
IT-universitetet på Lindholmen. Biblioteket ut
vecklar och driver redskap/tjänster för synlig
görande, utvärdering och spridning av högsko
lans forskningsresultat. Biblioteket är offentligt
och tillgängligt för andra högskolor och för
allmänheten. Biblioteket erbjuder:
• ett strukturerat nätverk av datoriserade
tjänster
• ett stort utbud av information i tryckt och
elektronisk form
• ett stort antal internationella databaser och
informationstjänster inom Chalmers ämnes
områden
• utbildning i informationskompetens och kom
munikation på svenska och engelska för stu
denter, forskare och lärare
• en kreativ arbetsmiljö med läsplatser, tyst läse
sal, lässtudio, grupprum, café och lunchrum.
Elektronisk publicering

En styrgrupp för elektronisk publicering och
arkivering har tillsatts. Gruppen är sammansatt
av representanter från olika verksamheter på
Chalmers. Den första frågan gruppen initierat
handlar om elektronisk publicering och arkive
ring av examensarbeten på Chalmers.
Bibliometri (publiceringsanalys)

Biblioteket har under året haft en bibliomet
riker på halvtid. Kompetensuppbyggnad och
inventering av olika system har prioriterats.
Bibliometriska analyser har utförts för centrala
administrationen, bl a i samband med Linné
ansökningarna och till anställningskommittén
som underlag i befordringsärenden.
Två välkända rankinglistor, THES och
Shanghai, har utvärderats under året och infor
mationssidor om rankinglistor och bibliometri
har skapats under bibliotekets webbplats.

Ett nationellt samarbete har etablerats via
Sveriges universitets- och högskoleförbund där
Chalmers deltar och där även Vetenskapsrådet
visat intresse.

Fakta om chalmers Bibliotek

Informationsresurser
via webben

Öppettimmar/vecka
vid tentamensperiod

Utvecklingen av de elektroniska informations
resurserna pågår kontinuerligt, framför allt
inköp av elektroniska böcker. De elektroniska
böckerna har under året börjat användas som
kurslitteratur på vissa program. Vad gäller
elektroniska tidskrifter har ytterligare täckning
bakåt (backfiles) köpts av tidskrifter inom fysik
och bioteknik.
Centrum för fackspråk
och kommunikation

Under 2007 har CFK fortsatt integrations
arbetet, bl a genom medverkan i kandidat
arbetet. Nya studentgrupper har tagits emot,
t ex en stor mängd internationella studenter i de
valbara kurserna i fackspråklig engelska. Två
kurser för lärare som står inför att undervisa på
engelska har erbjudits liksom olika seminarier
för lärare och doktorander. Forsknings- och
utvecklingsarbetet har bl a omfattat ett ut
byte med California State University i San
Bernardino kring skrivcentrummetodik och
studenthandledare.

Bibliotekschef:
Annika Sverrung
Biblioteksbesök
Webbplatsbesök

356 770
891 153
62
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Mattesupport, (2 timmar/vecka)
antal besökare

180

Utlån
varav utanför Chalmers

42 766
3 014

Distribuerade kopior ur
tryckta samlingar
varav utanför Chalmers

1 341
1 306

Inlån från andra bibliotek

5 747

Inköpta tryckta böcker
Elektroniska böcker

1 678
52 713

Prenumerationer på tryckta
tidskrifter

620

Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmersnätet
Elektroniska databaser
över Chalmersnätet

7 200
145

Nedladdade fulltextartiklar
ur tidskrifter

ca 540 000

Nedladdad fulltext
ur böcker

ca 310 000

Sökningar i databaser

ca 570 000

Antal poster i CPL
(Chalmers Publication Library)

16 662

Integration av
institutionsbibliotek

Kurs i informationskompetens
Antal studenter
Antal doktorander

2 546
119

Institutionsbiblioteken på Fysik samt Sjöfart
och marin teknik införlivades i bibliotekets
samlingar under 2007.

Fackspråk och kommunikation
Antal kurser
Antal studenter
Antal doktorander

68
3 455
45

Antal anställda, inkl Fackspråk

55

Kostnader, inkl Fackspråk (mkr)

67

Seminarier

Under året arrangerades den femte upplagan
av ChaLS (Chalmers Annual Library Seminars)
med cirka 80 deltagare från hela Sverige.
Årets tema var ”Öppet eller tillgängligt – är
det samma sak?”, som bl a handlade om Open
access. Ytterligare ett seminarium om Open
access hölls för Chalmers forskare.
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Chalmers högskolestyrelse, fr v: Jan Lindér, Marie Wenander, Agneta Granberg, Ralf Berndtsson, Johan Piscator, Karin Glader, Maria Vidarsson, Martin Irding,
Paavo Uronen, Karin Markides, Lars Brink, Catharina Dyrssen, Mikael Bäckström, Håkan Larsson och Sven Eckerstein (ordf). Marianne Dicander Alexandersson
saknas på bilden.

CHALMERS STYRELSE
Chalmers högskolestyrelse har följande ledamöter:
ordinarie ledamöter

Ledamot med närvaro- och yttranderätt

Sven Eckerstein, styrelsens ordförande, direktör
Paavo Uronen, styrelsens vice ordförande, professor
Mikael Bäckström, direktör
Marianne Dicander Alexandersson, direktör
Agneta Granberg, kommunalråd Göteborg
Håkan Larsson, direktör
Karin Markides, rektor och verkställande direktör Chalmers,
professor
Lars Brink, ordförande fakultetsrådet Chalmers, professor
Catharina Dyrssen, fakultetsrådet Chalmers, docent
Ralf Berndtsson, personalföreträdare SEKO Chalmers
Jan Lindér, personalföreträdare SACO Chalmers
Marie Wenander, personalföreträdare ST Chalmers
Martin Irding, Studentkårens ordförande, teknolog
Maria Vidarsson, Studentkårens f d ordförande, teknolog

Johan Piscator, doktorandsektionens ordförande, doktorand
Suppleanter

Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO Chalmers
Karin Glader, Studentkåren, teknolog
Annika Palmdin, personalföreträdare ST Chalmers
Monica Stenfall, personalföreträdare SEKO Chalmers
Sekreterare

Marianne Jerlhag, rektors sekreterare Chalmers

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter AB

Emils Kårhus AB
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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

Uniseed AB
(vilande)

ÅRSREDOVISNING
Chalmers tekniska högskola AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB, org.nr. 556479-5598, får härmed
avge årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2007.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden

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

Verksamheten inom koncernen finns till
mer än 90 % inom moderbolaget. Moderbolagets verksamhet motsvarar också i
huvudsak den rena universitetsverksamheten. För att skapa jämförbarhet med andra
universitet behandlas moderbolagets verksamhet separat.

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 ABs verksamhet är att
bedriva förmögenhetsförvaltning.
IT-universitetet i Göteborg AB är ett vilande bolag, vars syfte är att skydda domännamnet IT-universitetet.
Investeringar

Koncernstruktur

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB samt dotter- och
dotterdotterbolag enligt koncernstruktur
på föregående sida. Samtliga bolag, utom
Chalmersfastigheter AB, inom koncernen
är helägda. Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola äger 90 % av aktierna i form av Baktier i Chalmersfastigheter AB. Chalmers
tekniska högskolas ägarskap motsvarar
52,6 % av rösterna. I förteckningen på
föregående sida visas endast dotter- och
dotterdotterbolag, då dotterdotterdotterbolag bedöms vara av ringa betydelse ur
koncernperspektiv.
Verksamheten i dotterbolagen

Chalmersfastigheter AB med dotterbolag har uppdraget att äga, förvalta och
utveckla fastigheter och byggnader samt
svara för in- och 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.
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.

Koncernens investeringar har under året
uppgått till 147 (141) mkr. Därav utgör byggnader och mark 31 (29) mkr, investering i
lokalanpassning 4 (26) mkr, utrustning och
inventarier 105 (84) mkr.
Likviditet och finansiering

Likvida medel för koncernen uppgick vid
periodens slut till 954 (643) mkr. Under
räkenskapsåret har likvida medel ökat med
311 mkr.
Moderbolaget

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 år 2024. Utöver
detta har Chalmers tekniska högskola AB
och svenska staten för 2007 slutit ett ettårigt avtal som reglerar högskolans rätt till
ersättning, återrapporteringskrav till staten
samt vårt uppdrag att bedriva grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

För Chalmers tjänstepensioner gäller att
de till stor del tryggas genom skuldföring
i balansräkningen. Under 2007 beslutade
Finansinspektionen om förändringar i de
försäkringstekniska grunderna, vilka används vid beräkning av pensionsskulden.

Förändringen gäller från 2008-01-01, men
kan tillämpas redan för räkenskapsåret
2007. Chalmers har valt att tillämpa de nya
grunderna fr o m 2008 men att informera
om de förväntade framtida effekterna i årets
förvaltningsberättelse.
I de nya beräkningsgrunderna har antagandet om räntan sänkts för åtagande
med indexuppräkning, vilket gäller huvuddelen av bolagets åtaganden, samt antaganden om ökad livslängd. Engångseffekten
av de förändrade beräkningsgrunderna
bedöms bli en ökning av pensionsskulden
om ca 320 mkr samt statlig löneskatt om
ca 75 mkr. Utöver engångseffekten beräknas årskostnaden öka med ca 40 mkr.
Engångseffekten är så stor att den inte kan
klaras inom bolaget utan tillskott. Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola har i januari
2008 med anledning av detta lämnat en
tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti till
Chalmers tekniska högskola AB. Garantin
uppgår till 400 mkr och gäller från och
med 2008-01-01 till och med 2008-08-31.
Åtgärder från och med 1 september blir
beroende av hur pensionsskulden skall
tryggas långsiktigt. Under våren kommer
den pågående utredningen om framtida
tryggandeformer att redovisas.
Resultat och lönsamhet

Resultatet för Chalmers tekniska högskola
AB uppgår efter finansiella poster till 87 (29)
mkr. I resultatet ingår avskrivningskostnader
om 7 (10) mkr, som täcks av tidigare erhållet aktieägartillskott, en följd av ändrade
redovisningsprinciper år 2001. Resultatet
är 58 mkr bättre än föregående år. Båda
verksamhetsgrenarna, grundutbildning och
forskning/forskarutbildning uppvisar överskott. Till resultatet har också ett positivt
finansiellt resultat bidragit medan pensionskostnaderna var högre än förväntat.
Det förbättrade resultatet inom forskningen kan till en del hänföras till att fleråriga
forskningsprojekt med överskott avslutats
tidigare än föregående år. Den försiktighet
som tidigare kännetecknat beslut om projektavslut har minskat något. Medverkande
till det har varit förändringar av det interna
finansiella styrsystemet som medfört ökade
möjligheter att disponera överskott.
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Översikt över koncernens resultat och ställning
Belopp i tkr

Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2007

2006

2005

2004

2003

2 334 295

2 285 369

2 228 684

2 259 716

2 200 275

116 075
4 930 108
2 181

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

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

Rörelseintäkter
2007

Chalmers tekniska
högskola AB
2 172 944
Koncernen
Chalmersfastigheter
426 449
Koncernen
Chalmersinvest
28 878
Chalmers Advanced
Management Programs AB
27 088
Chalmers Capital AB
0
IT-universitetet i Göteborg AB
0

Resultat efter finansiella poster

2006		

2007

2006

2 136 140		

86 969

28 771

420 518		

21 601

20 347

21 438		

9 108

–786

23 510		
0		
0		

2 438
0
0

1 801
–290
1

Översikt över moderbolagets resultat och ställning
Belopp i tkr

Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

2007

2006

2005

2004

2003

2 172 944

2 136 140

2 086 948

1 981 089

1 916 770

86 969
2 592 757
2 155

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

Rörelsens intäkter
Belopp i mkr		

2007

2006

2005

20041

Departementsmedel 		
Övriga statliga bidrag och uppdrag		
Bidrag/uppdrag från företag m fl3
Offentliga stiftelser		
EU-bidrag		
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola2,3		
Övrigt		
Summa intäkter		

1 121
435
242
104
98
85
88
2 173

1 085
400
246
98
93
120
94
2 136

1 069
391
234
107
70
111
105
2087

1 041
435
220
130
58
135
119
2 138

1 Inklusive tidigare Chalmers Lindholmen högskola AB.
2 År 2006 ingår aktieägartillskott om 25 mkr.
3 Ändrad definition av stiftelsemedel har lett till justering mellan finansiärsgrupperna år 2004-2006

Rörelsens kostnader
Belopp i mkr		

2007

2006

2005

20041

Personalkostnader		
Lokalkostnader		
Övriga driftskostnader		
Avskrivningar		
Summa kostnader		

1 196
323
459
105
2 084

1 212
316
453
113
2 094

1 168
343
449
122
2 082

1 196
350
474
134
2 154

1 Inklusive tidigare Chalmers Lindholmen högskola AB.
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Ytterligare skäl är att samfinansiering av
pågående forskningsprojekt med direkta
statsanslag, i syfte att täcka framtida kostnader, har minskat. Det återstår därmed
vissa direkta statsanslag på institutionerna,
som tar sig uttryck i överskott på projekt
finansierade med sådana medel.
I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 7
(9) mkr.
Finansnettot uppgår till –2 (–13) mkr. Enligt god redovisningssed ska en del av pensionskostnaden redovisas som en finansiell
kostnad istället för personalkostnad. För år
2007 uppgår denna del till 47 (42) mkr.
Rörelsens intäkter

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 2 173 (2 136) mkr, vilket
innebär en ökning med 37 mkr (2 %).
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer
enligt följande: Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 71 mkr (5 %), där intäkter
direkt från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har ökat med 36 mkr
(3 %). Intäkter från Energimyndigheten
har ökat med 21 mkr (38 %), VINNOVA
med 12 mkr (14 %) samt Vetenskapsrådet
med 9 mkr (6 %). Övriga statliga intäkter
har minskat med 7 mkr. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser
och andra organisationer har minskat med
4 mkr (–2 %), där intäkter från kommuner/
landsting har ökat med 6 mkr (88 %) och
branschorganisationer med 10 mkr (93 %)
medan intäkter har minskat från företag
och stiftelser med 20 mkr (–11 %). Bidrag
från EU har ökat med 5 mkr (5 %) och från
de offentliga stiftelserna med 6 mkr (6 %),
vilket främst avser intäkter från Stiftelsen
för Strategisk Forskning om 8 mkr (10 %).
Intäkter från Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har minskat med 35 mkr (–29 %),
främst beroende på erhållet aktieägartillskott 2006 om 25 mkr. Övriga intäkter har
minskat med 6 mkr (–6 %).
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 084
(2 094) mkr, en minskning med 10 mkr
(–0,5 %).
Personalkostnaderna har minskat med
16 mkr (–1 %). Medelantalet anställda har
minskat med 59 personer under året, vilket
medfört lägre kostnader om 30 mkr. Därutöver har lönerevision skett med ett engångsbelopp för perioden 1 oktober till 31
december 2007, vilket ökat kostnaderna
med 15 mkr. Övriga personalkostnader har
minskat med 1 mkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 7 mkr
(2 %), vilket främst beror på att viss lokaldrift
och lokalvård är outsourcad under året.
Övriga driftskostnader har ökat med 6 mkr
(1 %).
Avskrivningskostnaderna har minskat
med 8 mkr (–7 %). Investeringar i anlägg-

ningstillgångar har minskat under perioden 2000–2006 vilket har lett till lägre
avskrivningskostnader. Under 2007 har
investeringar i anläggningstillgångar ökat.
Investering

Chalmers investering i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar
uppgår till 105 (88) mkr.
Finansiell ställning
och likviditet

Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 941
(630) mkr. Därutöver finns utlåning till moderstiftelsen genom reverser som uppgår
till 595 (595) mkr vid årets slut. Chalmers
har 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. Resultatet 2007 var
väsentligt bättre än tidigare, dock bedöms
det delvis vara av engångskaraktär. Det är
dock sannolikt att en fortsatt tidigareläggning av projektavslut kommer att påverka
resultaten positivt under de närmsta åren.
De sammanlagda kontrakterade bidragen
och uppdragen tenderar också att öka.
Efterfrågan på Chalmers forskning kan
förväntas vara förhållandevis god under de
närmsta åren, även i relation till andra tekniska högskolor. Regeringen har redovisat
planer på ökade satsningar på forskning.
Chalmers låga andel direkta forsknings
finansiering från regeringen och erkänt höga
kvalitet på forskningen gör det sannolikt
att den direkta statliga finansieringen ökar
snabbare vid Chalmers än vid andra jämförbara universitet från 2009.
Huvuddelen av Chalmers forskningsmedel tas hem i konkurrens med andra universitet, högskolor och forskningsutförare.

Ökad direkt statlig finansiering leder till
ökade förutsättningar att göra sig gällande
i sådan konkurrens. Trots en pågående
generationsväxling är förutsättningarna för
en fortsatt expansion inom verksamhetsgrenen forskning därmed god. Chalmers
ökade förmåga att göra sig gällande på ett
europeiskt plan ger också förutsättningar
för en fortsatt positiv utveckling.
Verksamheten grundutbildning, som omfattar ca 1/3 av omsättningen, finansieras
i allt väsentligt med direkta statliga medel.
Osäkerheten är här större om statsmakternas intentioner. Det förefaller för närvarande
mindre sannolikt att verksamhetens omfattning ökar eller att omfattande resurser
tillförs för ökad kvalitet. Tvärtom finns en
begränsad risk att antalet studerande måste
minskas. Under de närmsta åren bedöms en
sådan minskning bli av begränsad storlek.
På sikt kan de minskande ungdomskullarna
leda till större dimensioneringsneddragningar. Sannolikt kan de ekonomiska och
personella effekterna av detta i så fall helt
eller delvis kompenseras genom ökning av
forskningsverksamheten.

Förslag till vinstdisposition

Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria vinstmedel till 164 175 127 kr. För koncernen har
avsättning till bundna reserver föreslagits
med 0 kr.
Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:

Miljöinformation

Chalmers var under 2007 anmälningspliktigt enligt 9 kap i Miljöbalken på grund av
att den årliga användningen av organiska
lösningsmedel överskred 500 kg, golvytan för kemiska och biologiska laboratorier
överskred 5000 m2, samt att den årliga användningen av skärvätskor och processoljor
för metallbearbetning överskred 200 liter.
Nya regler för vad som är tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken gäller från den 1 januari 2008.
Verksamheten vid avdelningen för kärnkemi
kan eventuellt vara tillståndspliktig enligt miljöbalken. Frågan utreds med målsättningen
att presentera resultatet under våren.
Chalmers har tillstånd enligt 20 § Strålskyddslagen, 1998:220 från Statens strålskyddsinstitut att bedriva verksamhet med

Resultaträkning (tkr)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

joniserande strålning (dnr C 2005/15).
Tillståndet tillåter i princip arbete med alla
typer av strålkällor och fasta installationer
som t ex röntgenutrustningar. Avdelningen
för Kärnkemi vid Institutionen för Kemioch bioteknik har också ett tillstånd att
arbeta med kärnämnen från Statens kärnkraftsinspektion enligt 5 § i lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3 (SKI-nr
2006/1166).
Chalmers har även tillstånd för genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM) enligt förordningen SFS 2000:271 (dnr C
2007/791) samt brandfarliga och explosiva
varor enligt förordningen SFS 1988:1145.
Det senare kommer att förnyas under
2008.



Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat

50 667 360
86 968 789

Summa disponibla medel

137 636 149

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 137 636 149
kronor, överföres i ny räkning.

Koncernen
2007

2006

Moderbolaget
2007

2006

1, 2
3

2 334 295
0
2 334 295

2 260 369
25 000
2 285 369

2 172 944
0
2 172 944

2 111 140
25 000
2 136 140

4

–1 221 490
–247 155
–488 848
–147 738
–4 075

–1 236 975
–246 203
–496 745
–157 750
0

–1 196 103
–323 236
–459 165
–105 194
–

–1 212 156
–316 471
–452 875
–112 777
–

–2 109 306

–2 137 673

–2 083 698

–2 094 279

224 989

147 696

89 246

41 861

52 706
–161 620

32 238
–145 638

49 422
–51 699

31 189
–44 279

Resultat efter finansiella poster

116 075

34 296

86 969

28 771

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

–378
–6 185
–13 907

–686
–5 226
–6 132

–
–
–

–
–
–

95 605

22 252

86 969

28 771

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

5
6

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

Årets resultat

7
7

8
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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 projekt

10
11
12
13

14
15

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 772
0
5 772

20 496
314
20 810

4 948
–
4 948

1 805
–
1 805

2 262 820
42 282
476 276
2 018

2 264 856
79 812
447 089
16 181

–
24 580
452 455
–

–
63 819
421 924
–

2 783 396

2 807 938

477 035

485 743

–
22 131
25 716
44

–
21 730
15 418
0

45 450
–
4
–

45 100
–
4
–

47 891

37 148

45 454

45 104

2 837 059

2 865 896

527 437

532 652

0

226

–

–

0

226

–

–

87 624
744 953
418
–
2 250
29 967
38 176

101 772
777 557
190
–
2 250
26 173
38 332

79 780
742 931
436
53 739
–
29 966
33 825

89 130
775 535
384
54 902
–
26 173
31 069

903 388

946 274

940 677

977 193

235 241

236 824

183 740

188 809

819 699

512 205

819 699

512 205

134 721

130 481

121 204

117 505

Summa omsättningstillgångar

2 093 049

1 826 010

2 065 320

1 795 712

Summa tillgångar

4 930 108

4 691 906

2 592 757

2 328 364

150 000
1 893

150 000
4 520

150 000
500

150 000
500

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Pågående arbeten
Pågående arbete för annans räkning
Summa pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernbolag
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos intressebolag
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond

17

18

Summa bundet eget kapital

151 893

154 520

150 500

150 500

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

68 570
95 605
164 175

43 803
22 252
66 055

50 667
86 969
137 636

21 896
28 771
50 667

Summa eget kapital

316 068

220 575

288 136

201 167

69 411

56 746

–

–

1 105 420
23 425

1 033 443
17 196

1 099 200
–

1 027 847
–

1 128 845

1 050 639

1 099 200

1 027 847

31 975
1 279 696
828 168

45 153
1 301 310
829 906

–
–
–

–
–
–

2 139 839

2 176 369

–

–

86 687
199
159 177

105 623
657
128 482

68 675
–
142 400

71 710
–
103 539

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter

19

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till moderföretag

20

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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Moderbolaget
31.12.2007
31.12.2006

9

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

Koncernen
31.12.2007
31.12.2006

22
23

246 063

234 762

211 075

175 249

1 029 882

952 815

994 346

924 101

4 930 108

4 691 906

2 592 757

2 328 364

1 419 852
21 977

1 406 852
19 037

Inga
20 474

Inga
18 872

Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

Koncernen
2007

2006

Moderbolaget
2007

2006

116 075
232 652
–634

34 296
263 522
–3 510

86 969
180 910
–

28 771
183 750
–

348 093

294 308

267 879

212 521

44 468
88 368

–25 742
90 921

41 585
106 072

21 737
80 295

480 929

359 487

415 536

314 553

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

–7 659
–20 827
–3 362
–
–104 960
1 421
–401
7 584
–5 101
–1 098
0

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

–5 451
–
0
0
–99 542
1 001
–
–
0
–
0

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–134 403

–128 487

–103 992

–71 730

3 355
–38 147
–

0
30 789
–

–
–
–350

–
–
15 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Lämnat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–34 792

30 789

–350

15 000

Årets kassaflöde

311 734

261 789

311 194

257 822

Likvida medel vid årets början

642 686

380 897

629 709

371 887

Likvida medel vid årets slut

954 420

642 686

940 903

629 709

Noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper
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.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens
Allmänna råd och uttalanden.
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.
Intäkter och kostnader
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 och påverkar årets resultat samt projekt som
är pågående med fastställt slutdatum. För att ett
projekt skall anses som pågående finns ett antal
bedömningskriterier som måste vara uppfyllda. 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.
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 kortfristiga placeringar, har värderats till anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta
med beaktande av osäkra fordringar som bedömts
individuellt.
Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget redovisar egenupparbetade immateriella
tillgångar i form av konsolidering av moderbolagets
IT-infrastruktur. Tillgångens anskaffningsutgift utgörs av direkta samt indirekta utgifter som är direkt
hänförliga till tillgången. Tillgången har en nyttjandeperiod uppgående till tre år och dess restvärde
uppskattas till noll.
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas
i verksamheten och som har ett anskaffningsvärde
som överstiger 20 tkr samt en nyttjandeperiod som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt
under sin respektive nyttjandeperiod som löpande
utvärderas och bedöms samt i nödvändiga fall justeras. Tillgångens avskrivningsbara värde utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde justerat för eventuella
restvärden. I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter
för att kunna nyttja tillgången.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som
anläggningstillgångar. När det gäller ombyggnadsprojekt har färdigställda ombyggnader aktiverats och
därmed har även nyttjandeperioden påbörjats. Kon-

cernen har enligt god redovisningssed valt att aktivera
samtliga till ombyggnadsprojektet hörande kostnader.
Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer
reparationer löpande att kostnadsföras.
Utgifter för pågående projekt redovisas i de fall
investeringen anses värdehöjande. Utgifterna består
av direkt nedlagda kostnader samt i större ny- eller
ombyggnadsprojekt aktiveras räntekostnaden till
dess att lokalerna i fastigheten tagits i bruk.
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 utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m m (tryggandelagen).
Chalmers tryggar den förmånsbestämda delen
av pensionsåtagandet genom att skuldföra i egen
balansräkning, samt genom att kreditförsäkra pensionsskulden hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG).
En förutsättning för denna kreditförsäkring är att
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett borgensåtagande gentemot FPG avseende pensionsåtagandet. Staten lämnar via Riksgäldskontoret garanti
för Chalmers pensionsåtagande avseende pensioner
med en begynnelsetidpunkt före 1994-07-01.
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Not 1	Köp och försäljning inom koncernen
Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett
till ett värde om 314 (311) mkr respektive 7 (5) mkr. Av inköpen utgör 296 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 2007, föregående verksamhetsår 2006 inom
parentes:
Intäkter
Kostnader
Resultat
Onsala rymdobservatorium

40 451
(39 200)

36 986
(38 750)

3 465
(450)

Mervärdesskatt och högskoleavgift
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 161 (152) mkr.
Till Kammarkollegiet har även redovisats högskoleavgift med 19 (16) mkr.
Rekvirerad mervärdesskatt reducerad med redovisad högskoleavgift uppgår
till 142 (136) mkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers (moderbolaget) 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 2007, föregående verksamhetsår 2006* inom parentes.
Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.
Intäkter
Kostnader
inkl.fin.
inkl. fin.
intäkter
kostnader
Resultat
Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning
Totalt

747 994
726 340
(734 173)
(734 906)
34 949
36 118
(34 134)
(32 865)
1 316 829 1 250 972
(1 295 357) (1 267 411)
122 594
121 967
(103 665)
(103 376)

21 654
(–733)
–1 169
( 1 269)
65 857
(27 946)
627
(289)

2 222 366
2 135 397
(2 167 329) (2 138 558)

86 969
(28 771)

Intäkter respektive kostnader för verksamhet vid Chalmers avseende Natur
vetenskapliga Fakulteten och IT-universitetet vid Göteborgs universitet uppgår
till 12 266 (16 976), fördelade på grundutbildning 11 824 (14 265) samt forskning
och forskarutbildning 442 (2 711).
* Ändrad definition av stiftelsemedel har lett till justering mellan verksamhetsgrenarna 2006

Not 3	Övriga rörelseintäkter
Chalmers erhöll 2006 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
2007
Antal
Andel
Koncernen
anställda kvinnor %

2006
Antal
Andel
anställda kvinnor %

Moderbolaget
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced
Management Programs AB
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

2 155
17
2
7

35
35
50
43

2 214
18
2
7

34
33
33
43

0
0

0
0

0
0

0
0

Koncernen totalt

2 181

35

2 241

34

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

45
38

29
18

46
38

30
20

15
31

40
19

16
30

38
21

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2007
2006
Löner
Sociala
Löner
Sociala
och andra kostnader och andra kostnader
ersättningar
ersättningar
Moderbolaget
(varav pensionskostnader)1
Chalmersfastigheter AB
(varav pensionskostnader)2
AB Chalmersinvest
(varav pensionskostnader)3
Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav pensionskostnader)4
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

786 781

Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

801 629

4 896
0
0

420 146
(163 146)
9 074
5 189
(1 689)
1 312
711
(216)

1 777
(714)
0
0

3 933

455 538
(196 234)

816 255

2 066
(621)
0
0

0
0

428 112
(165 672)

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.

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2007
Styrelsen
Övriga
och VD anställda
Moderbolaget
(varav tantiem o d)
Chalmersfastigheter AB
(varav tantiem o d)
AB Chalmersinvest
(varav tantiem o d)
Chalmers Advanced
Management Programs AB
(varav tantiem o d)
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

1 846
(0)
1 175
(0)
1 207
(0)
991

Koncernen totalt
(varav tantiem o d)

5 219
(0)

784 935

Styrelsen
och VD

3 905

1 891
(0)
1 145
(0)
1 167
(0)
866

0
0

(118)
0
0

7 419
151

(0)
0
0

796 410

2006
Övriga
anställda

5 069
(118)

800 045
7 929
144
3 067
0
0
811 185

Till styrelsens ordförande och externa ledamöter i moderbolaget har, i enlighet
med årsstämmobeslut 2007, utgått endast arvode. Till interna ledamöter och
arbetstagarrepresentanter utgår inget arvode eller andra förmåner. Moderbolagets VD, Karin Markides, tillika rektor, har haft fast lön samt tjänstebil.
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 2007 (2006):
Åldersfördelning
Kvinnor %
Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

0,92 (1,43)
3,79 (3,62)
3,97 (4,33)

0,58 (0,52)
1,15 (1,13)
1,45 (1,62)

0,69 (0,80)
2,10 (2,02)
2,28 (2,49)

Totalt

3,36 (3,44)

1,14 (1,16)

1,90 (1,93)

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar
dividerat med summa arbetade timmar totalt.
Åldersfördelning
Kvinnor %
Män %

Totalt %

19–29
30–49
50–

0,16 (0,55)
2,44 (2,24)
2,47 (2,75)

0,28 (0,20)
0,62 (0,73)
0,86 (1,07)

0,24 (0,31)
1,28 (1,27)
1,39 (1,61)

Totalt

2,06 (2,09)

0,63 (0,73)

1,12 (1,19)

Not 5

Revisionsarvoden
Koncernen
2007
2006

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag1
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Övriga revisorer
Andra uppdrag

Moderbolaget
2007
2006

1 250
1 510

1 195
1 284

893
1 267

970
1 013

246

138

246

138

0

4

0

4

1 Beloppet avser i huvudsak revision av EU-finansierade projekt.
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801 936

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 VD och 2) den genomsnittliga lönen för de
fem sista åren som VD. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att under
en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor.

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

448 285
(193 849)
8 594
4 717
(1 432)
1 358
759
(239)

Not 6	Årets avskrivningar
Koncernen
Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning
Byggnader/mark
Summa
Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Utrustning och inventarier
Lokalanpassning
Summa

Not 10 Byggnader och mark
2007

2006

3 079
106 008
5 184
33 466
147 737

6 831
112 228
5 755
32 936
157 750

2007

2006

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Omklassificering

2 400 588
31 430
0
0

2 371 983
29 351
0
–746

2007

2006

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 432 018

2 400 588

2 308
99 772
3 113

3 261
104 814
4 702

Ingående avskrivningar
Årets investering
Omklassificering
Årets avskrivningar

–135 732
0
0
–33 466

–102 342
–753
299
–32 936

105 193

112 777

Utgående ackumulerade avskrivningar

–169 198

–135 732

Utgående planenligt restvärde

2 262 820

2 264 856

Skattemässigt restvärde

2 108 596

2 141 856

Not 7	Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande poster
Koncernen

2007

2006

Andelar i intresseföretag
Ränteintäkter övriga

1 849
50 857

751
31 487

Summa

52 706

32 238

2007

2006

Ränteintäkter övriga

49 422

31 189

Summa

49 422

31 189

Moderbolaget

Räntekostnader och liknande poster
Koncernen
Räntekostnader koncernbolag
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2007

2006

55 509
46 967
59 144

56 389
41 666
47 583

161 620

145 638

2007

2006

Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

46 795
4 904

41 536
2 743

Summa

51 699

44 279

Moderbolaget

Not 8

Skatter

Moderbolaget utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt
undervisningsverk. Chalmersfastigheter AB betalar ingen skatt på grund av
betydande underskottsavdrag. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande
uppskjuten skattekostnad med 6 105 tkr, vilken motsvarar 28 % av bland annat
årets förbrukade underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar.
Chalmers Advanced Management Programs AB redovisar obeskattade reserver varav uppskjuten skatt utgör 405 tkr. För AB Chalmersinvest redovisas en
uppskjuten skatt med 33 tkr.

Not 9	Immateriella tillgångar
2007

2006

34 067
6 715
–20 817
–1 009

32 843
2 447
–1 223
0

18 956

34 067

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering

–13 257
–3 079
3 152

–6 641
–6 831
215

Utgående ackumulerade avskrivningar

–13 184

–13 257

5 772

20 810

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering/försäljning1
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

1 avser försäljning av dotterbolaget Ecsibeo AB i AB Chalmersinvest.

2007

2006

9 742
5 451
0

9 189
1 776
–1 223

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 193

9 742

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering

–7 937
–2 308
0

–4 892
–3 261
216

–10 245

–7 937

4 948

1 805

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Koncernen

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 49 258 tkr.
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och
har därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

Not 11	Investering i lokalanpassning
2007

2006

107 040
3 780
–3 288
–37 413

95 939
25 668
–15 313
746

70 119

107 040

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassifieringar

–27 228
–5 184
1 452
3 123

–29 048
–5 755
7 874
–299

Utgående ackumulerade avskrivningar

–27 837

–27 228

42 282

79 812

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

1 Omklassificeringen avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning som
gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har medfört
att avskrivningstiden har kortats något.

2007

2006

89 695
0
–3 288
–37 413

95 939
9 069
–15 313
0

48 994

89 695

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

–25 876
–3 113
1 452
3 123

–29 048
–4 702
7 874
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–24 414

–25 876

24 580

63 819

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

Utgående planenligt restvärde

Not 12 Utrustning och inventarier
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar1
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2007

2006

1 489 751
104 960
–120 557
37 413

1 522 177
83 787
–116 213
0

1 511 567

1 489 751

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–1 042 662 –1 045 289
–106 008
–112 228
113 379
114 855

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 035 291 –1 042 662

Utgående redovisat restvärde

476 276

447 089

2007

2006

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

1 421 695
99 542
–119 360
37 413

1 460 301
77 061
–115 667
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 439 290

1 421 695

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

–999 771 –1 009 351
–99 772
–104 814
112 708
114 394

Utgående ackumulerade avskrivningar

–986 835

–999 771

452 455

421 924

Moderbolaget

Utgående redovisat restvärde

1 Omklassificeringen avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning som
gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har medfört
att avskrivningstiden har kortats något.
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Not 13	Pågående nyanläggningar
2007

2006

16 181
16 058
–30 221

14 322
47 363
–45 504

2 018

16 181

2007

2006

Ingående bokfört värde
Försäljning dotterbolag
Aktieägartillskott

45 100
0
350

57 100
–27 000
15 000

Utgående bokfört värde

45 450

45 100

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

Not 14 Andelar i koncernföretag

Kapital
andel %
Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB1
Emils Kårhus AB
AB Chalmersska huset
AB Chalmersinvest
Uniseed AB
Chalmers Technology
Licensing AB
Entr.skolan Holding
Sverige AB
Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Not 16	Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2007

2006

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga poster

165 647
43 992
25 602

167 439
42 165
27 220

Summa

235 241

236 824

Koncernen

2007

2006

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga poster

165 647
1 301
16 792

167 439
0
21 370

Summa

183 740

188 809

Moderbolaget

Rösträtts
andel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
10
100
100
100
100
100

100
52,6
100
100
100
100
100

1 000
2 500
1 000
2 300
115 000
1 000
1 000

1 000
3 000
100
0
37 350
100
2 170

100

100

1 000

499

100

100

400

4 000

100

100

1 000

100

Summa

45 450

Not 17	Kassa och bank
Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 50 mkr.

Not 18 Eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet
och fritt kapital
Förändring koncern
sammansättning
Årets resultat

150 000

Belopp vid årets utgång

150 000

1 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.

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB
AB Chalmersska huset
AB Chalmersinvest
Uniseed AB
Chalmers Technology Licensing AB
Entr.skolan Holding Sverige AB
Chalmers Advanced Management
Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

556634-5996
556605-9704

Göteborg
Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterbolag,
då dotterdotterdotterbolag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.

Not 15 Andelar i intresseföretag

Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 02
KB Entreprenörsskolefonden 03
Vehicle Communications AB
Ecoera Biofuel Engineering AB
Hyron Biomedical AB
MindValue AB
Arterion AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB

Rösträtts
andel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

22,5

22,5

125 801

50
-518
400
3 613
171
171
170
175
20
17 880

20,8
20,0
20,5
20,0
24,5
20,0

43 182
20 000
20 526
20 000
24 500
200

Summa

80

–2 627

2 627
–110

1 893

Aktie
kapital

68 570

22 251
–22 251

95 605
95 605

Fritt eget kapital

Reserv- Balanserat
fond
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat

150 000

500

21 896
28 771

28 771
–28 771
86 969

Belopp vid årets utgång

150 000

500

50 667

86 969

Not 19 Pensioner
Pensioner redovisas endast för moderbolaget.
Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers betalar
en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension.
Som beräkningsgrunder för PA 03 har de grunder, som gäller vid skuld
beräkning inom den statliga försäkringsmodellen och för vilka SPV (Statens
pensionsverk) ansvarar, använts. Skuldberäkning av övriga åtaganden är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld
(FFFS 2001:13)

Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 027 847
106 093
–34 740

Skuld vid årets utgång

1 099 200

Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen
Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen

2007

2006

136 040
2 003 799

52 138
2 124 231

22 132

Intresseföretagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer
Alfasensor AB
KB Entreprenörsskolefonden 02
KB Entreprenörsskolefonden 03
Vehicle Communications AB
Ecoera Biofuel Engineering AB
Hyron Biomedical AB
MindValue AB
Arterion AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB

43 802
22 251

Årets förändring i pensionsskulden:

Kapital
andel %

20,8
20,0
20,5
20,0
24,5
20,0

4 520

Bundet eget kapital
Moderbolaget

556570-6636
556487-9764
556566-6046
556547-8996
556275-3193
556664-1972
556596-4722
556512-5860

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Aktie
Reserv- Balanserat
Årets
kapital
fond
resultat
resultat

556619-4840
969683-5413
969692-0694
556614-1205
556719-4922
556731-1013
556719-4906
556719-4880
556658-6730
969704-9751

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 21	Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa

2007

2006

817 334
100 595
18 589
24 375
33 661
35 328

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

1 029 882

952 815

2007

2006

Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster

817 334
99 917
23 782
33 584
19 729

720 893
100 610
21 384
34 700
46 514

Summa

994 346

924 101

Moderbolaget

Not 22 Ställda panter

Not 23 Ansvarsförbindelser
2007

2006

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

1 418 000
1 852

1 405 000
1 852

Summa

1 419 852

Koncernen

1 406 852

2007

2006

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Försäkringsbolaget FPG

1 379
20 598

53
18 984

Summa

21 977

19 037

Koncernen

2007

2006

Försäkringsbolaget FPG

20 474

18 872

Summa

20 474

18 872

Moderbolaget

Göteborg den 28 februari 2008
Sven Eckerstein
Ordförande

Karin Markides
Rektor och tillika verkställande direktör

Paavo Uronen
Vice ordförande

Ralf Berntsson

Lars Brink

Mikael Bäckström

Marianne Dicander Alexandersson

Catharina Dyrssen

Agneta Granberg

Martin Irding

Håkan Larsson

Jan Lindér

Maria Vidarsson
		

Marie Wenander

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2008
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Per Redemo
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Chalmers tekniska högskola AB
Org.nr: 556479-5598

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
73–81, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska
högskola AB för räkenskapsåret 2007. 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 koncern-

redovisningen 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 28 februari 2008

Ernst & Young AB
		
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Per Redemo
Auktoriserad revisor
Riksrevisionen
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Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas styrelse, fr v: Kurt Eliasson, Cecilia Wigström, Linnea Lindau, Ann-Sofie Hermansson, Karin Markides,
Lena Treschow Torell, Ingrid Elam, Lars Idermark, Anna Kadefors, Mats Hermansson och Stefan Johnsson.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
STYRELSEN

Utsedda av regeringen:
Ordförande Kurt Eliasson,
vd SABO
Vice ordförande Ingrid Elam,
docent, Malmö högskola
Ann-Sofie Hermansson,
politisk sekreterare, Göteborg
Mats Hermansson,
civ ing, direktör
Lars Idermark,
vd Kooperativa Förbundet
Stefan Johnsson,
direktör, AB Volvo
Lena Treschow Torell,
professor, vd IVA
Cecilia Wigström,
riksdagsledamot
Självskriven ledamot:
Karin Markides,
rektor Chalmers tekniska högskola
Utsedd av högskolans lärare:
Anna Kadefors,
tekn.dr, universitetslektor
Utsedd av Chalmers Studentkår:
Linnéa Lindau,
civ.ing, affärsutvecklare
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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 detta
bolags styrelse och prövar ansvar för den.
I uppdraget ingår också att följa högskolans
verksamhet och att främja dess utveckling
genom olika initiativ.
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 totala egna kapitalet, inklusive gåvomedel, uppgick vid utgången av år 2007 till
2 328 mkr, vilket innebar en minskning med
19 mkr under året.
Totalt har stiftelsen delat ut 87 mkr under
året till främjande av verksamheten vid
Chalmers.
Utveckling av eget kapital
1994–2007 (mkr)

Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 dec 2007

1 580
1 884
2 208

(Kapital exkl Stiftelsens gåvomedel, som var 120 mkr)

Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994–2007

1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften
Totalt

600
1 639
233
2 472

Strategiska Initiativ

Förutom det direkta stödet till utveckling
av forskning och utbildning vid Chalmers,
som ges genom stiftelsens satsningar och
uppdrag, är stiftelsen part i vissa strategiska
initiativ. Dessa är särskilt fokuserade på
tillväxt och företagsutveckling samt strategiska fastighetsfrågor.
Stiftelsen är sålunda huvudman för Stiftelsen Chalmers Innovation, som med Stena
Center och Lindholmen som miljöer är Chalmers inkubator för nya företag.
Stiftelsen har tidigare tillsammans med
Göteborgs kommun bildat Lindholmen
S cience Park AB och är nu delägare.
Genom bolaget har skapats ett nav för
samverkan mellan kommunen, näringslivet,
Chalmers och Göteborgs universitet.
ÄGARPOLICY

Stiftelsens principiella ställningstaganden
i ägarfrågor finns dokumenterade i den
ägarpolicy som styrelsen fastställt.

STIFTELSENS SATSNINGAR
NYTT STRATEGISKT
UTVECKLINGSPROJEKT

Årets nysatsning är ett treårigt utvecklingsprojekt, ”IMPACT”. Projektet har som huvudsyfte att i ett sammanhållet Chalmersperspektiv säkerställa att de nya masterprogram
som nu etableras får högsta internationella
kvalitet. Under året har genomförts sammanlagt 24 delprojekt som skapar pedagogiska
förutsättningar för attraktiva program med
engelska som undervisningsspråk. Aktiviteterna täcker både utveckling av målstyrda
program, pedagogik, kompetensutveckling
och metoder för koordinering, uppföljning
och kvalitetssäkring.
Satsning år 2007: 9 mkr.

Kompletterande satsningar inriktas på beräkningsbiologi, bionanosystem och medicinsk systembiologi. Samtidigt rekryteras
en professor i biologisk fysik. Den Chalmersgemensamma forskarskolan i biovetenskap, som drivs av centrumet, har 45
doktorander. De forskare som omfattas av
tidigare satsningar samarbetar nu inom och
utanför Chalmers kring möjlig finansiering
för större forskningsprogram inom ett antal
områden.
Centrumets utåtriktade verksamhet är
fortsatt omfattande och internationellt inriktad. En vetenskapligt och medialt framgångsrik konferens genomfördes på temat
syntetisk biologi.
Satsning år 2007 (2006): 13 (13) mkr.

INSATSOMRÅDEN

De fleråriga satsningarna för vissa insatsområden syftar till att bygga upp och etablera
ny, bärkraftig verksamhet. Satsningarna
är tidsbegränsade och avser en period av
fem till sju år. Därefter förutsätts respektive
områden finansieras helt inom ramen för det
reguljära finansieringssystemet.
Miljövetenskap

Satsningens syfte är, att inom ramen för Chalmers miljöinitiativ etablera Chalmers på en
internationell tätposition inom miljöområdet,
grundad på forskning inom uthållig samhällsutveckling med ett brett systemperspektiv
på miljöproblemen. Genom satsningen har
åstadkommits en stark forskningskultur med
forskare ur olika generationer och med ett
starkt engagemang i utbildningen. Forskargrupperna är fortsatt framgångsrika när
det gäller att i samarbete med intressenter
i övriga samhället starta ett antal nya, större
projekt. Professorerna inom initiativet har
hög aktivitetsnivå inom grundutbildning,
masterprogram och forskarhandledning och
deltar i en rad nationella och internationella
samarbeten kring miljö- och energifrågor.
Utvärderingar styrker att satsningen varit
framgångsrik. Den slutförs planenligt som
områdessatsning under kommande år och
ingår sedan i högskolans reguljärt finansierade verksamhet. God framförhållning finns
för detta.
Satsning år 2007 (2006): 7 (9) mkr.
Biovetenskap

Satsningen syftar till att i samverkan med
Göteborgs universitet bygga upp och utveckla biovetenskaplig verksamhet inom
valda områden, där förutsättningar finns för
internationell frontlinjeforskning. Satsningen
är organisatoriskt sammanhållen genom
Chalmers Biocentrum. En omfattande
satsning görs på kvantitativ systembiologi
med rekrytering av två professorer och
deras forskargrupper, totalt ett trettiotal
personer.

Informationsteknik

Satsningen syftar till att inom IT-området
stärka utbildning och forskning med ett systemfokus. Satsningen har koncentrerats mot
fyra områden: pålitliga system, interaktiva
system, distribuerade system och datakommunikation samt Software Engineering.
Genom satsningen har nödvändiga rekry
teringar kunnat göras för uppbyggnaden.
Rekryteringarna har avsett professor, docenter/lektorer, forskarassistenter samt
delfinansiering av doktorander. I nästa steg
har den vetenskapliga uppbyggnaden gett
grund för deltagande i storskaliga forskningsprojekt bl a i samarbete med fordonsindustrin och VINNOVA.
Satsningen har tidigare bidragit till utvecklingen av civilingenjörsprogrammet
i Informationsteknik med fokus på avancerade mjukvaruapplikationer. Det finns
nu sammanlagt sex masterprogram med
anknytning till den valda fokuseringen.
Under året har även skett satsning
för uppbyggnad och utveckling av ITuniversitetet.
Satsning år 2007 (2006): 11 (13) mkr.
Mikroteknologi

Satsningen syftar till att ge förutsättningar
för verksamhet av högsta klass inom mikrooch nanoteknologi genom tidsbegränsad
delfinansiering av Nanotekniklaboratoriet
vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2. Nanotekniklaboratoriet
(Nano Fabrication Laboratory – NFL) har
fortsatt att utvecklas verksamhetsmässigt
under året. Genom kontrakt med EU har NFL
öppnats även för europeiska forskare och
denna möjlighet utnyttjas redan i ett antal
projekt med bl a ökat nätverksbyggande
som resultat.
Den nära samverkan med laboratorierna
vid KTH och Uppsala universitet, det s k
MyFab-nätverket, har fortsatt under året.
På grundval av positiv utvärdering har
den externa finansieringen av stödet för-

längts och genom koordinerad ansökan
från nätverket har Wallenbergstiftelsen
(KAW) beviljat anslag för uppgradering av
laboratorierna.
Satsning år 2007 (2006): 16 (18) mkr.
RIKTADE SATSNINGAR

De riktade satsningarna möjliggör genomförande av ett antal väl avgränsade projekt.
Finansieringen är kortsiktig och avser inte
den löpande verksamheten.
Under året har en större investering avseende avancerat transmissionselektronmikroskop erhållit kompletterande finansiering. Bland femton övriga projekt finns
satsning på Public Learning & Understanding of Science och en experimentverkstad för att väcka skolelevers intresse för
naturvetenskap.
Satsning år 2007 (2006): 17 (28) mkr.
SAMVERKAN

För verksamheten inom Lindholmen Science
Park, där stiftelsen är delägare, har plan
enligt tillskjutits 1 mkr i aktieägartillskott.
Satsning år 2007 (2006): 1 (7) mkr.
STIFTELSENS PRIS 2007

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 2007 tilldelades biträdande
professor Lennart Lundgren för bedriften
att som tidig inspiratör och sedermera projektledare möjliggjort att Gymnasiecentrum
vid Chalmers kunnat tillskapas på hög pedagogisk nivå. Gymnasiecentrum är nu
en viktig resurs i arbetet med en offensiv
studentrekrytering, där gymnasieskolorna
är viktiga samarbetsparter.
Priset består av en personlig belöning
om 20 000 kr och ett verksamhetsbidrag
om 100 000 kr.

83

ÅRSREDOVISNING
Stiftelsen för Chalmers tekniska
högskola
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org.nr. 855100-5799, får härmed avge
årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2007.

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 redovisade årsresultat uppgår
till 70 mkr (349) och den reala förändringen
av Stiftelsens egna kapital uppgår till 34 mkr
(334). Efter avdrag för lämnad utdelning
och aktieägartillskott har det egna kapitalet
minskat med 19 mkr (+215).
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, mikroteknologi
samt utveckling av masterprogrammen.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 7,5 mkr (21,2).
Gåvorna har erhållits till utvecklings- och
stipendiefonden Chalmers Vänner, en s k
annual fund som på årligen fördelar medel till
angelägna delar av Chalmers verksamhet,
till forskningen inom hydraulik och tryckutjämning, samt till en fond som delfinansierar Chalmersforskares besöksprogram vid
universiteten i Kalifornien.
Stiftelsen har utfäst ett borgensåtagande
gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 1 030 mkr avseende Chalmers
tekniska högskola ABs (1 024) och Chalmersfastigheter ABs (6) pensionsåtagande
samt avseende en kreditförsäkring om 0,3
mkr i SSPA Sweden AB.
Under 2008 förutses att Finansinspektionens ändrade beräkningsgrunder för pensionsavsättningar för Chalmers tekniska
högskola AB medför ett behov av ytterligare
avsättningar för pensioner. Stiftelsen har i
januari 2008 med anledning av detta lämnat
en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti till
Chalmers tekniska högskola AB. Garantin
uppgår till 400 mkr och gäller från och med
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den 1.1.2008 till och med den 31.8.2008.
Garantin avser i avvaktan på verkställande
av kapitaltillskott täcka den väsentliga engångsökning av Högskolebolagets pensionsavsättningar som är relaterad till Finansinspektionens nya beräkningsgrunder.
Stiftelsens
placeringsverksamhet

Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd
för allokering av kapitalet och finansrådet
beslutar inom ramen för Stiftelsens placeringsreglemente om avvägningen mellan
aktier och räntebärande placeringar.
Placeringsverksamheten utförs i januari
2008 av sammanlagt sex utvalda kapitalförvaltare. Tre förvaltare har svenska aktiemandat, två förvaltare har svenska ränte- och
obligationsmandat och en förvaltare har
ett globalt aktiefondsmandat. Vidare har
Stiftelsen ett förlagslån i Chalmersfastigheter samt en investering i ett s k strukturerat
placeringsinstrument.
En mindre del av kapitalet hanteras i egen
förvaltning.
Resultat och lönsamhet

I resultaträkningen visas posten ”redovisat
bokföringsmässigt resultat”. Denna post
består av Stiftelsens intäkter och kostnader.
Intäkterna omfattar utdelning från aktier
och avkastning från obligationer, penningmarknadsinstrument, fastighetsreverser,
erhållna gåvomedel samt realiserade kapitalvinster. Direktavkastningen uppgår
till 105 mkr (105) och realisationsvinsten
uppgår netto till 116 mkr (197).
Stiftelsens kostnader omfattar administrationskostnader, förvaltningskostnader,
kostnader för utlagda uppdrag samt realiserade kapitalförluster.
Det redovisade bokföringsmässiga resul
tatet uppgår till 195 mkr (299).
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 minskat
med 125 mkr (+50).

Dessutom värdesäkras Stiftelsens bundna
stiftelsekapital genom att 36 mkr (15) avsätts för att bevara det bundna stiftelsekapitalets reala värde.
Den reala förändringen av Stiftelsens egna
kapital uppgår därmed till 34 mkr (334).
Stiftelsens bundna vinstregleringsfond
har upplösts med 125 mkr (+50). Stiftelsens gåvomedelsfond har tillförts 11 mkr
(25) och Stiftelsens fria vinstregleringsfond har tillförts 47 mkr (156). Slutligen
har 102 mkr (104) avsatts i Stiftelsens
utdelningsfond.
Avkastningen på Stiftelsens totala kapital
uppgår till 3,1 % (12,2) och avkastningen
på det förvaltade kapitalet uppgår till 3,4 %
(13,1). Chalmers jämförelseindex för den
förvaltade portföljen uppgår för 2007 till
1,2 % (10,8).
Av totala kapitalet utgör aktier 38 % (47),
penningmarknadsinstrument 26 % (16),
fastighetsreverser 26 % (26), strategiska
innehav (dotterbolagsaktier) 7 % (7) och
likvida medel 3 % (4).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 290 mkr (1 379) och fritt eget
kapital uppgår till 1 038 mkr (968). Förändringen framgår nedan (mkr):
Eget kapital
ingående balans
Avsättning för att
realsäkra kapitalet
Avsättning till
utdelningsfond
Avsättning till
gåvomedelsfond
Minskning av
orealiserat övervärde
Avsättning till vinstregleringsfond
Redovisat årsresultat
Lämnat
aktieägartillskott
Lämnad utdelning
Förändring av eget
kapital
Eget kapital
utgående balans

2007

2006

2 347

2 132

36

15

102

104

11

25

–125

50

47
70

156
349

–1
–87

–41
–94

–19

215

2 328

2 347

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

Utdelning från stiftelsen

Stiftelsekapitalets avkastning används för att
finansiera satsningar som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveckling.
Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar
som görs skall vara tidsbegränsade och
bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans
verksamhet. Satsningarna skall inte avse
ändamål för vilka reguljär finansiering finns.
Samplanering i förhållande till högskolans
övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har stiftelsen
finansierat satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om 72,4 mkr (81). Dessa
avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
• Miljövetenskap, 6,7 mkr
• Biovetenskap, 12,8 mkr
• Informationsteknologi, 10,6 mkr
• Mikroteknologi, 16,0 mkr
• Masterprogrammen 9,5 mkr
• Riktade satsningar, 16,8 mkr för främst
institutionsprojekt.
För år 2008 har Stiftelsen gjort åtagande
om fortsatt finansiering av satsningarna med
109 mkr.
Utöver den strategiska satsningen inom
området Mikroteknologi har Stiftelsen under
verksamhetsåret enligt tidigare beslut lämnat ett driftbidrag om 1,5 mkr till institutionen
för Mikroteknologi och nanovetenskap vid
Chalmers för att täcka institutionens avskrivningskostnader vid MC2 verksamhetsåret
2007.
2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65 mkr
för delfinansiering av Chalmers kårhusprojekt. Under året har 5,5 mkr lämnats som
bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
för att täcka bolagets kostnader.
Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har
7,9 mkr (5) lämnats som bidrag till verksamheten vid Chalmers.
Totalt har Stiftelsen delat ut 87,4 mkr
(94) under året. Därutöver har Stiftelsen
lämnat ett aktieägartillskott om 1 mkr till
Lindholmen Science Park AB.

Om den globala aktiemarknaden faller/
stiger med en procent så faller/stiger Stiftelsens tillgångsvärde med 12 mkr.
Om de globala räntenivåerna faller/stiger
med 0,2 procentenheter så stiger/faller
Stiftelsens tillgångsvärde med 6 mkr.
Om kronan försvagas/förstärks med en
procent mot alla valutor så stiger/faller Stiftelsens tillgångsvärde med 5 mkr. En del av innehaven i utländsk valuta är valutasäkrade.
Alla värden beräknas på portföljen vid
årets utgång.
Finansiell risk

Finansiell risk identifieras och begränsas
genom det av Styrelsen årligen fastställda
placeringsreglementet.
Stiftelsens risknivå för 2007 ligger inom
de ramar som fastställts i placeringsreglementet. Uppföljning av placeringsregler
och limiter samt finansiella risker sker på
månatlig basis.
Den totala risken för Stiftelsen innehav
förväntas inte överstiga 10 % på årsbasis
(standardavvikelse). Om volatiliteten skulle
överstiga 10 % skall skälen till detta analyseras och eventuella åtgärder vidtagas.
Den operativa förvaltningen ska bedrivas
så att den aktiva risken i aktieportföljerna i
genomsnitt bör ligga i intervallet 2–5 % på
årsbasis. Den aktiva risken i ränteportföljerna
bör ligga i intervallet 0,5–1 % på årsbasis.
Stiftelsens absoluta och relativa risk
följs upp och analyseras på totalnivå,
per tillgångsslag och per mandat. Denna
uppföljning sker två gånger per år, den
31/8 och den 31/12 och mäts i rullande
12-månadersperioder.
Absolut risk följs upp med hjälp av sharpekvot och volatilitetsberäkning. Under året
mättes dessa mått till neg (1,7) respektive
5,1 % (8,8) i den totala portföljen.
Relativ risk följs upp med hjälp av aktiv
risk och informationskvot. Under året mättes dessa mått till 1,6 % (1,8) respektive
1,4 % (0,6) i den totala portföljen.

Riskhantering

Operationell risk

Stiftelsen placeringsreglemente anger
ramar för hur olika typer av finansiella risker
skall hanteras och med vilken riskexponering kapitalförvaltningen i Stiftelsen ska
bedrivas.
Underlaget för Stiftelsens risktagande,
som sammanfattas i en normalportfölj, är
att återkommande utföra s k ALM-analyser,
Asset Liabillity Modelling. Dessa kombineras med känslighetsanalyser för tillgångsslagen med Finansinspektionens trafikljusmodell som utgångspunkt.

Operationell risk utgörs av risk för förlust genom bristande interna rutiner eller
system.
Hittills har en extern granskning på
systemnivå genomförts vad gäller ändamålsenligheten i interna instruktioner och
rutiner. De åtgärder som härvid föreslogs
har genomförts. Under 2008 kommer en
extern granskning med fokus på processer
att genomföras.

Marknadsrisk

Priserna på de finansiella marknaderna varierar kontinuerligt. Effekterna för Stiftelsens
portföljvärde är beroende av fördelningen
på tillgångsslag. Portföljen är mest känslig för förändringar i aktiepriset och minst
känslig för valutaförändringar.

Motpartsrisk

I Stiftelsens placeringsreglemente anges
ramar för de motpartsrisker som får tas i
olika affärssituationer. Här beskrivs godkända motparter vid transaktioner med
portföljens tillgångar samt att transaktioner ska ske enligt principen betalning vid
leverans. Uppföljning av motpartsrisk sker
kontinuerligt
Personal

Stiftelsens personalstyrka består oförändrat
av fyra personer, tre män och en kvinna.
Ersättning till styrelsen har utgått med
615 tkr. Kostnadsersättning för resor har
utgått med 6 tkr. Inga andra ersättningar
eller förmåner har utgått till styrelsen.
Koncernredovisning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
100 % av aktierna i Chalmers tekniska
högskola AB. Antalet aktier är 150 000. 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. 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.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Capital AB.
Antalet aktier är 1 000. Alla aktier har samma
röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i Chalmers Advanced
Management Programs AB. Antalet aktier
är 4 000. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger
100 % av aktierna i IT-universitetet i Göteborg AB. Antalet aktier är 1 000. Alla aktier
har samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger 100 % av aktierna i SSPA Sweden
AB. Antalet aktier är 160 000. Alla aktier
har samma röstvärde.
Närstående organisationer

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

Flerårsöversikt

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

2007

2006

2005

2004

2003

34
2 328
87

334
2 347
93

394
2 132
106

213
1 834
129

265
1 750
156
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Resultaträkning (tkr)
Not
Rörelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter/Realiserade kapitalvinster

2
1
2, 7

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

3,4

5
6
7

Summa kostnader

Koncernen
2007
2006
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2006

29 446
75 756
7 457

27 676
77 706
21 217

2 586 406
7 457

2 547 710
21 217

189 489

246 431

2 593 863

2 568 927

302 148

373 030

–1 277 059
–246 847
–
–
–532 974
–150 970
–102 180

–1 289 958
–244 508
–
–
–525 680
–160 918
–45 530

–3 421
–212
–3 664
–25 265
–1 578
–63

–3 534
–206
–1 747
–17 854
–1 210
–78

–2 310 030

–2 266 594

Redovisat bokföringsmässigt resultat
283 833

302 333

Förändring av ej realiserade övervärden

8

–125 430

49 602

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

10
10

1 849
26 253
–79 849

148
21 543
–78 159

Rörelseresultat

Stiftelsen
2007

Resultat efter finansiella poster

106 656

295 467

Resultat före skatt

106 656

295 467

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

–1 543
–7 639
39

–1 704
–5 226
2 384

Årets resultat

97 513

290 921

–72 839

–48 933

–107 042

–73 562

195 106

299 468

–125 430

49 602

69 676

349 070

Balansräkning (tkr)
Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

14

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

15
16
17
18

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

19
20
21
22
23

Koncernen
31.12.2007
31.12.2006

6 233
0

20 496
315

6 233

20 811

2 268 458
42 282
489 654
2 018

2 271 254
79 812
458 808
16 181

2 802 412

2 826 055

22 280
333 647
1 153 838

22 587
336 729
1 453 969

31.12.2007

Stiftelsen
31.12.2006

136

199

136

199

199 100

199 100
319 311
1 453 969
831 453
5 990

6 034

5 990

305 931
1 153 838
829 283
5 990

1 515 799

1 819 275

2 494 142

2 809 823

4 324 444

4 666 141

2 494 278

2 810 022

244
583

208
3 408

827

3 616

2 797
96 847
29 823
38 330
246 526

2 577
121 232
26 665
38 466
247 194

2 629

2 619

7 693

6 892

414 323

436 135

10 322

9 511

1 298 084

698 708

478 385

186 503

261 705

262 278

95 613

123 292

Summa omsättningstillgångar

1 974 939

1 400 737

584 320

319 306

Summa tillgångar

6 299 383

6 066 877

3 078 598

3 129 328

1 074 000
215 489
1 893

1 038 000
340 918
7 845

1 074 000
215 489

1 038 000
340 918

1 291 382

1 386 763

1 289 489

1 378 918

107 849
1 023 754
-6 714
114 470
27 837

99 021
1 107 978
-146 657
74 754
-58 149

107 849
1 023 754
-93 300

99 021
1 107 978
-239 387

1 267 196

1 076 947

1 038 303

967 612

2 558 578

2 463 710

2 327 792

2 346 530

325

1 607

1 108 162
25 897
805

1 035 890
18 214
1 220

2 453

1 966

1 134 864

1 055 324

1 311 671

1 346 463

1 311 671

1 346 463

95 733

109 900

160 731
1 037 481

130 639
959 234

510
746 257
948

27
779 982
0

638

823

1 293 945

1 199 773

748 353

780 832

6 299 383

6 066 877

3 078 598

3 129 328

1 423 852
58 088

1 410 852
53 656

Inga
1 066 319

Inga
984 183

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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

22

24

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

25

Kassa och bank

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

29
9
8

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Balanserat resultat
Årets resultat

11
12
13

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för pågående forsknings projekt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26
27
28

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

30
31
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Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Real ökning av eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Lämnade aktieägartillskott
Betald skatt
Utdelning

Stiftelsen
2007

2006

33 676

334 070

36 487
–1 000
–
–87 415

15 463
–41 000
–
–93 730

523 979

–18 252

214 803

2 789
21 812
–291 882
94 172

–3 024
259 157
–57 452
90 619

–811
–291 882
–32 479

–2 167
–57 452
5 159

165 242

813 279

–325 172

–54 460

–7 176
–20 827
–3 362
–109 322
1 634
307
1 072
15 863

–2 447
–29 351
–25 668
–84 938
3 333
–18 757
0
–129 741

63

78

2 170
13 380

2 169
–128 834

300 131
0
–1 849

–330 745
1 280
–148

300 132

–66 429

Kassaflöde från investeringsverksamheten

176 471

–617 182

315 745

–193 016

Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga skulder
Lämnad utdelning

–34 792
0

30 789
–1 500

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager och pågående arbeten
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i intresseföretag
Minskning/ökning av långfristiga fordringar
Minskning/ökning av investeringar i obligationer och
räntebärande placeringar
Minskning/ökning av investeringar i aktier och konvertibler
Minskning/ökning av långfristiga placeringar
Årets resultatandel av aktier i intressebolag

106 656
233 400
–1 000
–705

295 467
232 022
0
–3 510

338 351

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–34 792

29 289

Årets kassaflöde

306 921

225 386

–27 679

–32 673

Likvida medel vid årets början

774 483

549 097

123 292

155 965

1 081 404

774 483

95 613

123 292

Likvida medel vid årets slut
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Koncernen
2007
2006

Noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper
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.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens
Allmänna råd och uttalanden.
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.
Intäkter och kostnader
Redovisningen i Chalmers tekniska högskola AB
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 och påverkar årets resultat
samt projekt som är pågående med fastställt slutdatum. För att ett projekt skall anses som pågående
finns ett antal bedömningskriterier som måste vara
uppfyllda. 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.
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 kortfristiga placeringar, har värderats till anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta
med beaktande av osäkra fordringar som bedömts
individuellt.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget redovisar egenupparbetade immateriella
tillgångar i form av konsolidering av moderbolagets
IT-infrastruktur. Tillgångens anskaffningsutgift utgörs av direkta samt indirekta utgifter som är direkt
hänförliga till tillgången. Tillgången har en nyttjandeperiod uppgående till tre år och dess restvärde
uppskattas till noll.
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar vars syfte är att stadigvarande användas
i verksamheten och som har ett anskaffningsvärde
som överstiger 20 tkr samt en nyttjandeperiod som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt
under sin respektive nyttjandeperiod som löpande
utvärderas och bedöms samt i nödvändiga fall justeras. Tillgångens avskrivningsbara värde utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde justerat för eventuella
restvärden. I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter
för att kunna nyttja tillgången.
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.
Utgifter för pågående projekt redovisas i de fall
investeringen anses värdehöjande. Utgifterna består
av direkt nedlagda kostnader samt i större ny- eller
ombyggnadsprojekt aktiveras räntekostnaden till
dess att lokalerna i fastigheten tagits i bruk.
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

Not 1	Köp och försäljning inom koncernen
Transaktioner mellan moderbolag och koncernbolag har under året skett till ett
värde om 112 (104) mkr från moderbolaget respektive 25 (10) mkr till koncernbolag. Av transaktioner från moderbolag utgör 87 (93) mkr forskningsbidrag
och resterande avser räntor mellan bolagen.

Not 2	Övriga intäkter
Stiftelsen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2007 erhållit gåvor och bidrag
uppgående till 7,4 mkr. 2,3 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.4,8 mkr har erhållits till forskningen
inom hydraulik och tryckutjämning vid Chalmers 0,2 mkr har erhållits för att
delfinansiera Chalmersforskares besöksprogram vid universiteten i Kalifornien;
under januari 2008 har ytterligare 1 MUSD erhållits för detta ändamål

Not 3

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 utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. (tryggandelagen).
Chalmers tryggar den förmånsbestämda delen
av pensionsåtagandet genom att skuldföra i egen
balansräkning, samt genom att kreditförsäkra pensionsskulden hos Försäkringsbolaget Pensions
garanti, ömsesidigt (FPG).
En förutsättning för denna kreditförsäkring är
att Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett
borgensåtagande gentemot FPG avseende pensionsåtagandet. Staten lämnar via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt före
1994-07-01.
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.
Stiftelsen redovisar finansiella instrument till
marknadsvärde enligt ÅRL 4 kap 14§. Tidigare
år har skillnaden mellan anskaffningsvärde och
marknadsvärde redovisats som en upplupen intäkt
och inte ökat den finansiella tillgångens värde i
balansräkningen. Från och med år 2007 kommer
respektive finansiell tillgång att vara redovisat till
marknadsvärde i årsredovisningens balansräkning.
Jämförelseåret justeras för att ge en rättvisande bild
av stiftelsens ställning och resultat. Förändringen
leder inte till några justeringar i stiftelsens resultat
eller eget kapital.

Medelantalet anställda och
ledningsfunktion

Koncernen

2007
Antal
Andel
anställda kvinnor %

2006
Antal
Andel
anställda kvinnor %

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest koncernen
Chalmers Advanced
Management Programs AB
IT-universitetet i Göteborg AB

4

50

4

50

72
2 155
0
17
2
7

17
35
0
35
50
43

69
2 214
0
18
2
7

15
34
0
33
33
43

0

0

0

0

Koncernen totalt

2 257

34

2 314

33

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2007
2006
Andel
Andel
Koncernen
Totalt kvinnor %
Totalt kvinnor %
Styrelsen
Ledningen

61
40

36
20

62
40

32
22
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Not 4

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Not 6	Årets avskrivningar
Koncernen

2007
2006
Löner
Sociala
Löner
Sociala
och andra kostnader och andra kostnader
ersättningar
ersättningar
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
(varav pensionskostnader)
SSPA Sweden AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers tekniska
högskola AB
(varav pensionskostnader)
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
(varav pensionskostnader)
AB Chalmersinvest
(varav pensionskostnader)
Chalmers Advanced Management Programs AB
(varav pensionskostnader)
IT-universitet i Göteborg AB
Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

2 223
34 460
786 781

1 403
(710)
16 533
(4 311)
448 285

1 356
(687)
16 331
(4 769)
420 146

32 110
801 936

4 896

(193 849)
0
4 717
(1 432)
759
(239)
1 777

3 933

(163 146)
0
5 189
(1 689)
711
(216)
2 066

0

(714)
0

0

(621)
0

0
8 594
1 358

838 312

473 474
(201 255)

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda :
2007
Styrelsen
Övriga
och VD anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest
(varav tantiem)
Chalmers Advanced
M anagement Programs AB
(varav tantiem)
IT-universitet i Göteborg AB

2 174

0
9 074
1 312

850 539

Styrelsen
och VD

445 799
(171 128)

2006

Övriga
anställda

417

1 807

450

1 724

1 130
1 846
0
1 175
1 207

33 330
784 935
0
7 419
151

31 147
800 045
0
7 929
144

991

3 905

963
1 891
0
1 145
1 167
(0)
866

0

(118)
0

(0)
0

2007

2006

3 079
108 481
5 184
33 786
440
150 970

6 831
114 636
5 755
33 256
440
160 918

2007

2006

Utrustning

63

78

Summa

63

78

Stiftelsen

Not 7

Realiserade kapitalvinster och
kapitalförluster

Stiftelsen har nettorealiserat kapitalvinster/kapitalförluster enligt följande:
2007

2006

Realiserade vinster
Realiserade förluster

189 489
–72 839

246 431
–48 933

Nettorealiserade kapitalvinster/förluster

116 650

197 498

Stiftelsen

Not 8	Förändring av ej realiserade värden/
upplösning av/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 syftet att inte kunna
dela ut orealiserade vinstmedel från Stiftelsen.
Stiftelsen har under året aktiverat orealiserade övervärden enligt följande:
2007

Stiftelsen
Marknadsvärde
Bokfört värde
Orealiserat värde

2006

3 078 598
3 129 328
–2 863 109 –2 788 410
215 489

340 918

Stiftelsens orealiserade värden har sålunda minskat med 125 mkr under året
och uppgår vid årsskiftet till 215 mkr.

3 067

Not 9
0

Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde

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

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 3,4 % (1,6).

Summa sjukfrånvarotimmar dividerat med summa
arbetade timmar totalt 2007 (2006):
Åldersfördelning
Kvinnor %
Män %

Not 10 Ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter

Koncernen totalt
(varav tantiem)

6 766
(0)

831 547

6 482
(118)

844 056

Totalt %

19–29
30–49
50–

0,92 (1,43)
3,79 (3,62)
3,97 (4,33)

0,58 (0,52)
1,15 (1,13)
1,45 (1,62)

0,69 (0,80)
2,10 (2,02)
2,28 (2,49)

Totalt

3,36 (3,44)

1,14 (1,16)

1,90 (1,93)

Summa sjukfrånvarotimmar för sjukskrivna mer än 60 dagar
dividerat med summa arbetade timmar totalt.
Åldersfördelning
Kvinnor %
Män %

Totalt %

2007

2006

Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter övriga

26 253

21 543

Summa

26 253

21 543

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

46 967
32 882

41 666
36 493

79 849

78 159

Koncernen

19–29
30–49
50–

0,16 (0,55)
2,44 (2,24)
2,47 (2,75)

0,28 (0,20)
0,62 (0,73)
0,86 (1,07)

0,24 (0,31)
1,28 (1,27)
1,39 (1,61)

Summa

Totalt

2,06 (2,09)

0,63 (0,73)

1,12 (1,19)

Not 11 Avsättning till gåvomedelsfond

Not 5	Övriga externa kostnader
Koncernen
2007
2006
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag1
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Övriga revisorer
Andra uppdrag

2007

Stiftelsen
2006

1 608
1 578

1 401
1362

266
26

129
51

327

161

81

23

0

4

0

0

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
Gåvomedelsfond ingående balans
Avsättning till gåvomedelsfonden
Lämnat aktieägartillskott
Avräkning med utdelningsfond
Gåvomedelsfond utgående balans

Stiftelsen
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa
1 Beloppet avser i huvudsak EU-finansierade projekt.
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Immateriella tillgångar
Utrustning
Lokalanpassning
Byggnader/markanläggningar
Markanläggningar
Summa

2007

2006

760
818

756
454

1 578

1 210

2007

2006

99 021
10 783
0
–1 955

89 224
24 876
–15 000
–79

107 849

99 021

Redovisningen sker under fritt eget kapital då det ursprungligen varit gåvo
givarens syfte att Stiftelsen skall använda dessa medel för ett specifikt angivet
ändamål.

Not 12 Avsättning till fri vinstregleringsfond

Not 16	Investering i lokalanpassning

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:

Koncernen

2007

2006

Ingående balans
Avsättning till fri vinstregleringsfond
Lämnat aktieägartillskott
Avräkning med utdelningsfond

1 107 978
46 785
–1 000
–130 009

1 139 821
155 956
–26 000
–161 799

Fri vinstregleringsfond utgående balans

1 023 754

1 107 978

Stiftelsen

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.

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 skillnaden mellan avkastning och utdelning
under de fem senaste åren. Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt
följande.
Ingående balans
Avräkning till utdelningsfond
Överfört från gåvomedelsfond
Avsättning till utdelningsfond
Årets utdelning
Avräkning med fri vinstregleringsfond
1

Utdelningsfond utgående balans

2007

2006

–239 387
101 538
1 954
103 492
–87 415
130 009

–411 171
103 636
79
103 715
–93 730
161 799

–93 300

–239 387

1 I koncernen har årets utdelning till Chalmers tekniska högskola om 86 586 tkr eliminerats,
varför utdelningsfonden i koncernen per 2007-12-31 uppvisar ett saldo om –6 714 tkr.

Not 14	Immateriella tillgångar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangering/försäljning1
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2007

2006

34 067
7 176
–20 817
–1 009

32 843
2 447
–1 223
0

19 417

34 067

–13 257
–3 079
3 152
–13 184

–6 641
–6 831
215
–13 257

6 233

20 810

1 Avser försäljning av dotterdotterbolaget Ecsibeo AB i Chalmers tekniska högskola AB
koncernen.

Not 15 Anläggningsfastigheter
2007

2006

Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering

2 420 042
31 430
0

2 391 437
29 351
–746

Koncernen

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

2007

2006

107 040
3 780
–3 288
–37 413
70 119

95 939
25 668
–15 313
746
107 040

–27 228
–5 184
3 123
1 452
–27 837

–29 048
–5 755
7 874
–299
–27 228

42 282

79 812

1 Omklassificeringen avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning som
gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har medfört
att avskrivningstiden har kortats något.

Not 17	Utrustning och inventarier

Not 13 Avsättning till utdelningsfonden

Stiftelsen

Lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 451 472

2 420 042

Ingående avskrivningar
Årets investering
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–148 788
0
0
–34 226
–183 014

–114 638
–753
299
–33 696
–148 788

Utgående planenligt restvärde

2 268 458

2 271 254

Skattemässigt restvärde

2 108 596

2 141 856

Det totala taxeringsvärdet på koncernens fastigheter uppgår till 86 800. Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter och har
därmed inte åsatts några taxeringsvärden.

2007

2006

1 553 655
109 322
–120 869
37 413

1 586 912
84 938
–118 195
0

1 579 521

1 553 655

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringa1
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 094 847 –1 096 999
–108 481
–114 636
113 461
116 788
–1 089 867 –1 094 847

Utgående planenligt restvärde

489 654

458 808

1 Omklassificeringen avser Forskarhuset fysik och grundas på slutlig bedömning som
gjordes vid fastställandet av den totala anläggningen. Omklassificeringen har medfört
att avskrivningstiden har kortats något.

2007

2006

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

629
0

629
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

629

629

–430
–63
–493

–352
–78
–430

136

199

Stiftelsen

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde

Not 18	Pågående nyanläggning
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2007

2006

16 181
16 058
–30 221

14 322
47 363
–45 504

2 018

16 181

Not 19 Andelar i koncernbolag

Dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
AB Chalmersfastigheter
SSPA Sweden AB

Kapital
andel %

Rösträtts
andel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

100
90
100

100
47
100

150 000
2 500
160 000

145 100
27 000
27 000

Summa

199 100

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

556479-5598
556487-9764
556224-1918

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 20	Obligationer och räntebärande
placeringar
2007

2006

Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning

336 729
–3 082

206 988
129 741

Utgående marknadsvärde

333 647

336 729

Koncernen

2007

2006

Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning

319 311
–13 380

189 181
130 130

Utgående marknadsvärde

305 931

319 311

Stiftelsen

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.
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Not 21 Aktier och konvertibler
Ingående marknadsvärde
Årets investering/försäljning
Utgående marknadsvärde

Not 29	eget kapital
2007

2006

1 453 969
–300 131

1 416 023
37 946

1 153 838

1 453 969

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

Not 22	Fordran hos koncernföretag
2007

2006

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

765 443
1 115
62 725

766 118
1 547
63 788

Summa

829 283

831 453

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

18
149
2 462

20
143
2 456

Summa

2 629

2 619

Not 23 Andra långfristiga fordringar
Posten består av ett lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum om
14 355 tkr. Lånet är nuvärdesberäknat till 5 990 tkr.

Not 24	Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2006

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

165 647
44 132
7 693
29 054

167 437
42 369
6 892
30 496

Summa

246 526

247 194

2007

Stiftelsen

2006

Upplupna ränteintäkter

7 693

6 892

Summa

7 693

6 892

Not 25	Kortfristiga placeringar
Stiftelsen har placerat 478 mkr (187) i obligationer och andra räntebärande
värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

2007

2006

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
Emils Kårhus AB

744 235
788
1 234

777 960
788
1 234

Summa

746 257

779 982

Not 27 Beviljade ej utbetalda bidrag
2007

2006

Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB

948

0

Summa

948

0

Not 28	Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2007

2006

817 334
101 964
18 593
27 787
71 803

720 893
102 840
11 455
25 053
98 993

1 037 481

959 234

2007

2006

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna förvaltarkostnader

313
173
152

357
93
373

Summa

638

823

Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa
Stiftelsen
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Belopp vid årets ingång
1 038 000 348 763 1 135 096
–58 149
Resultatdisposition
–58 149
58 149
Stiftelsekapitalets reala värde
36 000
–36 000
Upplösning av bundna fonder
–125 430
125 430
Avsättning till fria fonder
159 106 –159 106
Lämnad utdelning
–829
Lämnat aktieägartillskott
–1 000
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
–5 244
5 244
Förändring underkoncerner
–707
–109
Årets resultat
97 513
Utgående balans

1 074 000

217 382 1 239 359

27 8371

1 I koncernens balansräkning har resultatet som är hänförligt till Stiftelsen fördelats
mellan bundna respektive fria fonder samt avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets
reala värde. Beloppet uppgår till 69 676.

Not 30 Ställda panter
2007

2006

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

1 420 000
3 852

1 407 000
3 852

Summa

1 423 852

1 410 852

Koncernen

2007

2006

Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
Försäkringsbolaget FPG

9 475
3 961
24 048
20 604

1 352
8 397
24 923
18 984

Summa

58 088

53 656

Koncernen

2007

2006

Investeringsåtaganden i InnKap 2 KB
8 096
Investeringsåtaganden i InnKap 3 KB
3 961
Investeringsåtaganden i InnKap 4 KB
24 048
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
289
Pensionsgaranti avseende utfästelse om pension
i SSPA Sweden AB
avseende Chalmersfastigheter ABs
6 220
pensionsåtagande
avseende Chalmers tekniska högskola ABs
1 023 705
pensionsåtagande

1 299
8 397
24 923
385

Stiftelsen

Summa

Not 26 Skuld till dotterbolag
Stiftelsen

Fritt eget kapital
Fria
Årets
reserver
resultat

Not 31 Ansvarsförbindelser
2007

Koncernen

Koncernen

Bundet eget kapital
Stiftelse
Bundna
kapital
reserver

1 066 319

5 596
943 583
984 183

Göteborg den 28 februari 2008
Kurt Eliasson
Ordförande

Ingrid Elam

Ann-Sofie Hermansson

Mats Hermansson

Lars Idermark

Stefan Johnsson

Anna Kadefors

Linnea Lindau

Karin Markides

Lena Treschow Torell

Cecilia Wigström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2008
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Per Redemo
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Org.nr: 855100-5799

Vi har granskat årsredovisningen, som presenteras på sidorna
84–92, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2007.
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 29 februari 2008

Ernst & Young AB
		
Staffan Gavel
Auktoriserad revisor

Per Redemo
Auktoriserad revisor
Riksrevisionen
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Väsentliga uppgifter
(Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om)

2007

2006

2005

2004

2003

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

8 644
25 %
75 %
7 350

8 761
25 %
75 %
7 440

8 813
24 %
76 %
7 538

8 675
24 %
76 %
7 512

8 858
25 %
75 %
7 604

Forskarutbildning
Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander totalt1
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina

192
28 %
72 %
993
29 %
71 %
557
–
178
135

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

Personal; lärare 2
Antal lärare totalt (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal professorer (årsarb.)
andel kvinnor
andel män

622
15 %
85 %
545
15 %
85 %
175
7%
93 %

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 %

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

2 222
783
87 %
13 %
1 439
30 %
70 %
2 135
56 %
15 %
1 553
2 593
817
87
138

2 167
768
86 %
14 %
1 399
30 %
70 %
2 138
57 %
15 %
1 505
2 328
721
29
51

2 113
756
87 %
13 %
1 357
30 %
70 %
2 123
55 %
16 %
1 524
2 140
694
–10
21

2 158
734
87 %
13 %
1 424
28 %
72 %
2 203
54 %
16 %
1 522
2 105
695
–45
31

2 107
736
87 %
13 %
1 371
29 %
71 %
2 142
55 %
16 %
1 455
2 050
729
–35
76

1 Med aktiva doktorander avses under perioden 2003–2004 doktorander med en aktivitetsgrad om minst 10 % och för perioden 2005–2007 en aktivitetsgrad om minst 1 %.
2 Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
3 Enligt resultaträkningen.
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Chalmers i siffror – 10 år
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

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

1105
5713
4965
838
406

1200
5963
5134
948
398

1210
6034
5262
1021
290

1165
6013
5225
900
279

1165
5983
5115
906
175

1220
5845
4859
755
138

1225
5370
4560
799
119

1185
4963
4350
799
132

1155
4953
4288
878
83

1105
5007
4318
829
124

Högskoleingenjörs- och
sjöfartsutbildning
Studieplatser årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

630
1507
1332
280

680
1468
1225
304

600
1435
1210
316

695
1527
1338
383

895
1732
1488
464

895
1858
1671
522

885
2070
1799
463

840
1875
1618
415

720
1775
1565
408

705
1659
1425
329

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1268
914

1132
880

1171
983

1067
900

1118
982

891
775

653
560

733
561

699
521

661
515

993
192
313
178
135

1027
186
306
154
152

1015
178
341
161
180

1062
157
337
179
158

1127
221
304
142
162

1056
234
302
130
172

1028
187
255
115
140

1024
226
243
94
149

1019
265
237
104
133

1054
231
209
98
111

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande2
Teknisk och administrativ2
Totalt

1433
704
2137

1440
727
2167

1500
745
2245

1578
777
2355

1626
819
2445

1627
851
2478

1577
868
2445

1587
903
2490

1617
865
2482

1484
839
2323

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

783
1439
1003
2222
750

768
1399
978
2167
757

756
1357
947
2113
750

734
1424
1019
2158
772

736
1371
977
2107
756

671
1401
1029
2072
753

637
1346
983
1983
736

632
1269
919
1901
724

603
1249
902
1852
713

551
1156
811
1707
666

Resultat efter finansiella poster

87

29

–10

–45

–35

–40

–58

–83

–52

–3

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

56
15
22
5
2

57
15
21
5
2

55
16
21
6
2

54
16
22
6
2

55
16
20
7
2

52
17
21
8
2

53
16
21
8
2

55
14
21
8
2

53
14
24
8
1

53
15
23
7
2

Forskarutbildning
Forskarstuderande1
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

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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