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Chalmers vision är att aktivt medverka till en
hållbar framtid. Vår forskning och utbildning
inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och
sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.
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William Chalmers (1748–1811) skapade en
större förmögenhet som superkargör i Svenska
Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet.
Efter att i tio år ha varit placerad i Macao och
Kanton, återvände han 1793 till Göteborg. Här
köpte han det så kallade Holtermanska huset
med adress Södra Hamngatan 11. Huset förstördes vid en brand 1802. William beslöt då att,
på samma tomt, uppföra ett stenhus som syns
på framsidan av denna årsberättelse. Huset
stod färdigt 1807, men han fick inte njuta av
det länge. Han dog 1811, 63 år gammal.
Kort före sin död, influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb, testamenterade William
Chalmers hälften av sin kvarlåtenskap till
Sahlgrenska sjukhusinrättningen, och hälften
för inrättandet av en industriskola ”för fattiga
barn som lärt läsa och skrifva”. Chalmersska
Slöjdskolan invigdes i Göteborg den 5 november 1829 och har genom åren utvecklats till det
vi idag känner som Chalmers tekniska högskola.
Det första året hade skolan tre anställda
lärare och tio elever. Idag har Chalmers cirka
2 900 anställda och 10 000 studenter. En
utveckling helt enligt grundaren William
Chalmers motto: Avancez!
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Rektor
om året 2012
De utmaningar samhället står inför idag är för
komplexa för att hanteras enbart med gårdagens
problemlösningsmetoder. Nya metoder kräver
systemtänk, långsiktig uthållighet och dynamisk
samverkan över gränser för att göra skillnad. På
Chalmers är vi övertygade om att framtidens universitet kommer att ha en allt mer framträdande

roll i att erbjuda de effektiva möten som krävs för
att få uthållig samverkan mellan akademi, samhälle
och näringsliv. Vår kanske viktigaste uppgift är
dock att förbereda våra studenter att bli förändringsagenter genom att de tar med sig hållbar
problemlösning i sina kommande karriärer.

Under 2012 har Chalmers tagit ett stort steg i
utvecklingen av intern ledning och styrning på
alla chefsnivåer och i våra processer. Chalmers
ledningsgrupp omfattar nu ledamöter från samtliga ansvarsområden. Vi arbetar systematiskt för
att optimera vår egen verksamhet med fokus på
tydligt ledarskap och incitament för medarbetarnas medverkan. Allt för att uppnå våra mål inom
excellent forskning, en utbildning i världsklass,
effektivt nyttiggörande och en utmärkt intern miljö.
Inför 2012 identifierades delmål av avgörande
betydelse; internationell lyskraft, pedagogik och
kvalitetsutveckling, forskningssamverkan och
ledarskap hade då högst prioritet av 20 delmål
med mätbara nyckeltal. Under året har två pilotinstitutioner hjälpt ledningen att i samverkan med
samtliga institutioner ta fram nyckeltal för verksamheten för åtta utvalda delmål att följa från och
med 2013.
Vår övergripande vision för en hållbar framtid
har fått ytterligare kraft under året. I juni miljöcertifierades Chalmers och 2012 är också första
året då vi redovisar vårt hållbarhetsarbete i form
av en hållbarhetsredovisning. Chalmers hållbarhetsdag genomfördes med stort engagemang
för andra gången, nu med hållbar utveckling
i de västsvenska klustren1 som fokus. Dessa
kluster samlar styrkan inom fem områden med
tillväxtpotential; livsvetenskap, stadsutveckling,
grön kemi, marin/maritim sektor och transport.
Chalmers åtta styrkeområden knyter väl an till
dessa genom gränsöverskridande aktiviteter
förankrade i grundutbildning och ämneskopplade
verksamheter i Chalmers sjutton institutioner. På
Chalmers är hållbarhetsarbetet ingen isolerad
del utan genomsyrar all verksamhet, från grundoch forskarutbildning, forskning, innovation och
samverkan, till campusutveckling och arbetsmiljö.
Därför får också hållbarhetsredovisningen en
naturlig plats i årsberättelsen. Styrkeområdena
är Chalmers skyltfönster, och genom att låta
dem berätta om hur de har förmåga att ta sig
an de stora globala utmaningarna, visar vi hur
vårt hållbarhetsarbete sträcker sig långt utanför
högskolan, och gör skillnad i samhället. I kapitlet
Utmärkt intern miljö (sid 67) kan du läsa om det
interna hållbarhetsarbetet.
Chalmers kvalitetsutveckling tog viktiga steg
under 2012. Det började redan i januari genom
den internationella utvärdering som löpte under
första halvåret och där profilerad kvalitet, samverkan och governance utvärderades via våra
styrkeområden och ledningssystem. Vi inbjöd
världsledande generalister med bred erfarenhet av

att framgångsrikt leda akademiska organisationer
i Skandinavien, Europa och USA, samt ledande
specialister med förmåga att identifiera risker,
hot och möjligheter. Uppdraget var att utvärdera
styrkan i vår utveckling och att ge en strategisk
målbild och rekommendationer för nästa steg.
Utvärderarna ansåg att alla universitet med ambition att öka sitt anseende och sin verkningsgrad
måste utveckla någon form av dynamiska spelplaner. De såg styrkeområdeskonceptet som mycket
lovande och en väg att öka tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt långsiktig samverkan
med omvärlden. Då kan kritiska samhällsutmaningar adresseras och ämnesinstitutionerna får
incitament att utveckla sina bidrag samtidigt som
forskare och lärare får incitament att medverka.
Det faktum att lärare och forskare är anställda på
institutioner försvårar ibland samverkan över institutionsgränser och mellan utbildning, forskning
och nyttiggörande. Styrkeområdena underlättar
samarbeten genom egna resurser för gränsöverskridande verksamhet.
Sammantaget menade utvärderarna att styrkeområdena kan ge den flexibilitet som utvecklar
Chalmers till ett ledande tekniskt universitet.
Expertgrupperna återkopplade tydligt det mod
och den insikt som man ansåg genomsyrar de
flesta av de utvärderade miljöerna. Insikten var
också tydlig om att samhällsutmaningar ställer
krav på universitetens förmåga att integrera;
internt över forskningens djup och bredd, och
över utbildning, forskning och nyttiggörande,
samt externt med samhällets olika aktörer från
det lokala till det globala planet. Att med denna
insikt öppna hela Chalmers för en inbyggd förnyelsemekanism, där top-down och bottom-up
möts i spänstigt samspel ansågs både modigt och
intressant.
Utvärderarna var också tydliga med att
uppmärksamma de svårigheter vi kan få med
utveckling av incitamentstrukturer, ledarskap,
finansieringsmodeller, kommunikation, roller och
feedbackkultur, mm. Styrkeområdenas förmåga att
attrahera unga forskare har vi däremot redan fått
positiv erfarenhet av. Utvärderarna vittnade tydligt
om att denna öppenhet var huvudskälet till att
flera excellenta unga forskare valt Chalmers över
konkurrerande erbjudanden från andra universitet.
Utvärderingen hjälpte även till att etablera styrkeområdena internt på Chalmers, vilket fått den
årliga verksamhetsplaneringen att präglas av ett
mer långsiktigt förhållningssätt och en öppenhet
för diskussioner om attraktivt samspel med institutioner och grundutbildningens ledningsgrupp.

I nästa steg kan identifierade incitamentstrukturer
inom styrkeområdena med fördel få olika grad av
basfinansiering. Exempel på lyckade incitament
är det redan nämnda internationella forskarassistentprogrammet och studentprojekt vilka kräver
samverkan mellan studenter från olika program för
att utveckla komplexa produkter. Bland studenternas incitamentstrukturer har också Chalmers roll i
Unitech International stärkts vilket erbjuder avancerad managementpåbyggnad vid framstående
universitet i Europa och internship hos intressanta
företag. Detta är endast ett av många mobilitetserbjudanden för Chalmers studenter i vår strävan
att ge dagens studenter på Chalmers den bästa
utbildningen för morgondagens behov.
Till sist vill jag framföra ett stort tack till alla som
medverkat med stort engagemang i det omfattande utvärderingsarbetet under 2012, dels den
internationella oberoende expertutvärderingen
av Chalmers via våra styrkeområden under våren,
dels högskoleverkets utvärdering av Chalmers
utbildningar vilken präglat hösten 2012. Mitt
tack omfattar även alla de studenter och samarbetspartners som indirekt gett oss sitt stöd och
kommer att skörda frukten av årets kvalitetsarbete.

Ett kluster samlar akademi, näringsliv och offentliga aktörer till samverkan för ökad attraktionskraft och tillväxt inom
utpekade områden.

1
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Karin Markides
Rektor och vd

Fotograf: Ulf Celander
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Studentkåren har ordet

Fotograf: Mattias Alm

Efter en stormig inledning har året som passerat
präglats av ett nära samarbete mellan Chalmers
och studentkåren. Under våren antogs ett ge
mensamt dokument som beskriver riktlinjer för
studentinflytandet på Chalmers. I samband med
detta blev kårordförande åter en del av Chalmers
ledningsgrupp. Sammantaget har mycket bra förutsättningar för ett nära samarbete skapats. Det
har bland annat lett till att Chalmers och studentkåren tillsammans satt ett tydligt fokus på målet
att skapa en utbildning i världsklass.
En utbildning i världsklass
Studentkåren glädjs över resultaten av ett tydligt
gemensamt fokus på höjd grundutbildningskvalitet. Att grundutbildningen har antagit en vision
är ett steg i helt rätt riktning. Bland annat deltog
studentkåren under hösten i Chalmers chefsdag
där grundutbildningen stod i centrum. Genom ett
nära samarbete med ansvarig vice rektor samt
högskolans ledningsgrupp ser utsikterna goda ut
att hävda Chalmers styrkor i en allt hårdare internationell konkurrens.
Ett tryggt studentliv
Under året har det tagits ett gemensamt initiativ
till utveckling av studentlivet på campus. Studentkåren ser ett rikt studentliv som en oerhört viktig
del i att göra Chalmers till ett attraktivt lärosäte för
såväl svenska som internationella studenter. Tillsammans ser vi fram emot att utveckla våra styrkor
så att Chalmers kan locka ännu fler unga att söka
sig till våra ingenjörsutbildningar.

Studentbostäder
Ett bra exempel på nära samarbete är att studentkåren tillsammans med Chalmers arbetar
för att Chalmers Studentbostäder skall få bygga
studentbostäder i anslutning till kårhuset. Studentkåren ser bostäder i nära anslutning till eller
på campus som en stark konkurrensfaktor för att
kunna rekrytera de bästa studenterna.
Satsning på internationell mottagning
Chalmers Studentkår har arbetat tillsammans
med högskolan för att förbättra mottagningen
för internationella studenter. Att internationella
studenter som kommer till Chalmers känner sig
varmt välkomna är en viktig gemensam målsättning. Initiativ har också tagits för att säkerställa
att internationella studenter kan ta del av det rika
studentliv som erbjuds chalmerister vid sidan av
studierna. Studentkåren delar Chalmers uppfattning om vikten av internationellt utbyte som ett
sätt att göra Chalmers såväl som chalmerister mer
konkurrenskraftiga.
Rättssäkerhet
Studentkåren har i flera år arbetat med att stärka
rättssäkerheten i utbildningen för studenterna på
Chalmers. Under 2012 togs ett förslag på riktlinjer
fram av högskolan tillsammans med studentkåren
som under hösten har börjat implementeras på
kurserna på Chalmers. Dessa riktlinjer gör att
studenterna kan känna sig mer trygga på vad som
gäller vid tentamen och under kurser med hjälpmedel och obligatoriska moment med mera.

Framtiden
Chalmers Studentkår ser fram emot att tillsammans med Chalmers fortsätta arbeta för att möta
framtidens utmaningar. Givet ett starkt studentinflytande, tydligt fokus på vikten av hög kvalitet i
grundutbildningen och en gemensam utveckling
av det studiesociala livet på campus ser Chalmers
Studentkår mycket positivt på framtiden.

10
000
Så många är medlemmarna
i Chalmers Studentkår, där
Daniel Langkilde från
Göteborg är kårordförande.
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Kvalitetsarbete
Chalmers vision, mål och strategi skall styra
Chalmers mot långsiktig utveckling. Prioriterad
verksamhetsutveckling är, tillsammans med
Chalmers visionsdokument, Chalmers överordnade och styrande dokument. Inom de
Chalmersövergripande målen prioriterar ledningen
delmål och anger nyckeltal. Prioriterad verksamhetsutveckling innehåller viktiga kvalitetsmål som

varje verksamhet har till uppgift att bryta ner och
konkretisera inom det egna ansvarsområdet.
Rektor har uppföljande dialog med institutioner,
styrkeområden och utbildningsområden där mål
och strategi följs upp och anpassas i en systematisk process i rullande ettårs- respektive
femårs-cykler.

Internationell utvärdering av
Chalmers styrkeområden
Chalmers etablerade åtta styrkeområden 2009 i
samband med att Chalmers tilldelades 701 mnkr
i extra fakultetsmedel för fem strategiska forskningsområden (SFO) under 2010–2014. Den
totala finansieringen av de åtta styrkeområdena,
inklusive medfinansiering, är över en miljard kronor
över perioden. Styrkeområdena ska verka för
integration av forskning, utbildning och nyttiggörande, samverkan över disciplingränser och med
samhälle och näringsliv, att samhällsutmaningar
löses, engagemang hos forskare och lärare och
ett ansvarstagande ledarskap.
Under 2012 genomförde Chalmers en extern
utvärdering av sina styrkeområden med hjälp av
internationell expertis. Utvärderingen bedömde
dels de åtta styrkeområdena med ämnesexperter
och dels konceptet med Chalmers styrkeområden
med en grupp med generalister. Utvärderingens
resultat ligger till grund för den långsiktiga utvecklingen av styrkeområdena.
Finansiärerna som samordnar SFO-satsningen
(VR, VINNOVA, Formas och Energimyndigheten)
ska genomföra en årlig uppföljning inom respektive område. Rapporteringen utgör även en grund
för en utvärdering 2015, som avgör om Chalmers
erhåller permanenta SFO-medel.
Chalmers har genomfört den tredje av de årliga
uppföljningarna. En webbaserad intern enkät,
innehållande ett femtiotal frågor, besvarades av
drygt 400 personer. För varje SFO är rapporteringen omfattande och innehåller en stor mängd
data. Resultatet från uppföljningen används även
som underlag för ledningens strategiska vägval.

Nationell utvärdering av grundutbildningen
Under året har Chalmers arbetat med att ta fram
underlag till Högskoleverkets kvalitetsutvärdering
av civilingenjörs-, arkitekt-, högskoleingenjörs-,
kandidat- och masterexamina. De viktigaste underlagen är examensarbeten och självvärderingar.
Sammanlagt har 744 slumpvis utvalda examensarbeten samt 50 självvärderingsrapporter lämnats.
Utvärderingsmodellen är kraftigt reviderad jämfört
med tidigare år. Istället för att beskriva processer
för att uppnå de nationella examensmålen, skulle
denna gång visas evidens på att studenterna uppnått examensmålen för utbildningen. Under året
arrangerades därför workshops och skrivarläger
för att till exempel analysera hur man kan påvisa
evidens och därmed förbereda skribenter och
stödpersoner för uppgiften.

Utvärdering av forskarskolor
Chalmers interna forskarskolor utvärderas vart
fjärde år. Utvärderingen bygger på en enkät
till doktorander, självvärdering och kollegial
bedömning. Enkäten 2012 visar att ca 80 % av
de svarande var nöjda med arbetsmiljö och handledning och att uppföljningen av den individuella
studieplanen fungerar. 45 % uppgav att de gärna
tillbringar en tid på ett universitet utomlands om
de får chans. Nästan 60 % svarade att karriärplanering och kontakter med arbetsgivare utanför
Chalmers bör förbättras. Ett efterfrågat önskemål
om möjligheter till ledarskapsutveckling blir tillgodosett i den nya obligatoriska kursen Generic and
transferable skills. Baserat på underlagen och kollegornas rekommendationer har de ansvariga för
forskarskolorna utformat handlingsplaner.

Kvalitetsarbete på kursnivå
Chalmers har under året arbetat fram en gemensam modell för kursvärderingar. Modellen skall
tillsammans med ett nytt enkätsystem underlätta
arbetet och ge större möjligheter att identifiera
kurser med utvecklingsbehov.
Enkät till masterstudenter
För fjärde året i rad genomförde Chalmers en
enkätundersökning bland alla studenter på masterprogrammen. 80 % är nöjda eller mycket nöjda
med sin utbildning. Internationella studenter är
generellt mer nöjda än svenska studenter. Studenternas åsikt om lärarnas pedagogiska förmåga
och att undervisa på engelska får också fortsatt
goda resultat samt att det stöd som ges från
personalen vid Studerandecentrum är mycket
uppskattat. De internationella studenterna har
dock betydligt svårare att hitta lämpliga examensarbeten speciellt hos företag.
Alumnenkät
Chalmers genomför också för fjärde året i rad
en enkätundersökning bland alumner tre år efter
examen. Undersökningarna visar att de svarande
överlag är nöjda med sin utbildning och att den
gjort dem anställningsbara. Nästan 70 % hade
fått sitt första arbete inom två månader efter
examen. Ett väl genomfört examensarbete hos
någon arbetsgivare ger ofta ett erbjudande om
anställning. Många svarade att utbildningen kan
förbättras genom ökad yrkeslivsanknytning.

Internationell kvalitetsutvärdering
inom Nordic Five Tech
Chalmers deltar i ett samarbete med Danmarks
tekniska universitet (DTU), Norges tekniska och
naturvetenskapliga universitet (NTNU), Aalto universitet och KTH. I samarbetet ingår utvärdering
av mastersprogram baserad på självvärdering
och kollegial bedömning. Chalmers deltog med
programmet Computational and Engineering
Mathematics tillsammans med ett motsvarande
program vid DTU.

Intern miljö
Balanserad styrning
Chalmers har beslutat att använda balanserad
styrning och två institutioner har under ett år
provat detta. Resultatet har blivit en tydligare
beskrivning av verksamheten och institutionernas
strategiarbete och bidragit till Chalmers övergripande mål. Chalmers har beslutat att integrera
balanserad styrning för alla institutioner.
Intern styrning och kontroll
Chalmers har, baserat på COSOs (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ramverk, integrerat intern styrning
och kontroll i verksamheten. Hela processen
– riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning
dokumenteras och genomförs systematiskt.
Chalmers ledning ansvarar för den övergripande
riskhanteringen och genom att bedriva den på ett
enhetligt och strukturerat sätt ökas kunskapen om
de risker och möjligheter som berör organisationen. Under året har riskanalyser genomförts inom
samtliga enheter och dessa skall ligga till grund
för ett fortsatt arbete med handlingsplaner för att
minimera riskerna och ta tillvara möjligheterna.
Intern miljö
Utvecklingsprogrammet Utmärkt intern miljö
syftar till att skapa en effektiv och hållbar
resursanvändning med hjälp av gemensamma
arbetssätt samt tydligare strukturer och ansvar.
Projekt prioriteras utifrån Prioriterad verksamhetsutveckling, normativ modell för intern styrning och
kontroll samt övergripande riskanalys. Under 2012
slutfördes projekt bland annat kring processkartläggning och miljöledningssystem.
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Sveriges största supertalang
Jamal El-Mosleh är 2012 års allra största
supertalang. Det stod klart när tidskriften
Veckans Affärer offentliggjorde sin årliga
lista över Sveriges 101 supertalanger. Även
chalmersalumnerna Henrik Gunnerling som
nu är på Ikea och Mimmi Alladin som arbe-

Alde Nilssons stipendium
Forskaren och läraren Anders Skoogh,
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, tilldelades 2012 års stipendium
från Alde Nilssons ABB-stiftelse för
forskning inom produktionsteknik. Han
belönades för sin forskning om effektiv
hantering av produktionsdata – ett arbete
som kan leda till mångmiljonvinster genom
minskade stillestånd i svensk industri.
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tar på Siemens fanns med på listan. Jamal
El-Mosleh, tidigare student vid Chalmers
entreprenörskola, arbetar idag som vd på
Immunicum som utvecklar cancervacciner.

En miljon till Elin Esbjörner Winters
Elin Esbjörner Winters, forskarassistent
i fysikalisk kemi vid Institutionen för kemioch bioteknik, tilldelades en miljon kronor
av Hasselbladstiftelsen för vidaremeritering inom naturvetenskap.
Anslaget ger henne möjlighet att utveckla
metodik för att studera proteinaggregation
i levande celler. Hennes forskning har stor
betydelse för kunskapen om sjukdomar
som Alzheimers och Parkinson.

Årets Ruter Dam
Chalmeristen Eva Nygren har utnämnts till
2012 års Ruter Dam. Det är en hedersutmärkelse som går till den kvinna som befordrats
till den mest inflytelserika chefsposten inom
svenskt näringsliv det senaste året. Hon tog
emot sin utmärkelse av Kronprinsessan

Pris för banbrytande insatser
Bengt Steen, adjungerad professor på
Avdelningen för miljösystemanalys, tilldelades priset SETAC Europe Award for Life
Time Achievement in Life Cycle Assessment.

Victoria i samband med en ceremoni i
Stockholm i oktober. Eva Nygren, som är
chalmersutbildad arkitekt, har genom åren
haft ledande positioner på bland annat
Sweco. Idag är hon vd och koncernchef för
den tekniska konsultfirman Rejlers.

Han får utmärkelsen för sina utomordentliga
insatser för att främja tänkande och metoder
inom livscykelområdet.

Medalj för lysande studieresultat
Sex nyutexaminerade chalmerister har
belönats med den anrika John Ericssonmedaljen. Medaljen har delats ut på
Chalmers ända sedan 1897. För att
bli en av de nu sex medaljörerna krävs
bland annat kombinationen mycket höga
betyg och hög studietakt. Av 724 utfärdade examina 2011 klarade bara 16
den första gallringen.
Från vänster på bilden:
Andreas Fahlvik Svensson,
Maskinteknik
Jennie Andersson,
Industriell ekonomi/Maskinteknik
Erik Svenning, Maskinteknik
Elin Stoij, Teknisk design
Anna Karlsson, Teknisk fysik
Olle Fredriksson, Datateknik
(saknas på bilden)
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Fotograf: Oscar Mattsson

Studie i silver
Nanopartiklar av silver kan ge allvarliga miljöeffekter om
användningen i kläder fortsätter att öka. Om alla köper en
silverbehandlad strumpa per år kan silverhalten i reningsverkens slam fördubblas. Om slammet sedan används
som gödning kan silvret ge långsiktiga skador på odlingsmarken. Det visar en studie av chalmersforskaren Rickard
Arvidsson.
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Chalmers för
en hållbar framtid
Hållbar utveckling har aldrig varit mer relevant och
Chalmers arbete för att göra skillnad ger effekt på
många plan. Bästa sättet att beskriva detta systematiska arbete, är att konkret berätta hur vi tar oss
an de globala utmaningarna och visa att Chalmers
har verktyg och kompetens att göra skillnad för en
hållbar framtid.

Världens dubbla utmaning blir allt tydligare. Vi blir
allt fler människor på jorden, varav många lever i
fattigdom, och det ställs allt högre krav på materiell välfärd. Samtidigt är de ekologiska, sociala och
ekonomiska system som ska bära denna utveckling redan hårt ansträngda. Det råder brist på
viktiga icke-förnybara resurser och på biologiskt
produktiva ytor. Dessutom är naturens möjlighet
för att ta emot de restflöden som samhället lämnar
ifrån sig begränsad.
Det är lätt att inse att rådande trender måste
brytas att business as usual inte är en framkomlig
väg. Samhällets resursanvändning måste inpassas i naturens ramar samtidigt som 9–10 miljarder
människor ska kunna ha en god livskvalitet om
bara några få decennier. Denna omställning
kommer att kräva ny kompetens för alla yrkesverksamma, kunskapsgenombrott och samverkan där
akademi, näringsliv och det offentliga samhället
måste arbeta över gränserna. Som tekniskt universitet har vi dels ett väsentligt uppdrag att bidra
med lösningar, men framför allt att utbilda dagens
unga människor så att de i sin tur kan bidra till att
skapa ett globalt hållbart samhälle.
Hållbar utveckling är central i Chalmers vision
och är därför en drivkraft för Chalmers samtliga
styrkeområden. Detta bygger vidare på en lång
tradition på Chalmers att inte låsa in hållbar
utveckling i en utbildningslinje eller i några
forskargrupper utan systematiskt involvera hela
Chalmers. Sedan 1989 kan Chalmers forskare
från alla institutioner arbeta över gränserna med
hållbarhet genom Miljösektionen (nu Göteborgs
miljövetenskapliga centrum, GMV, som idag
är gemensamt med Göteborgs universitet och
samlar drygt 500 forskare). De 100 miljoner som
satsades i Chalmers miljöinitiativ ledde till sju nya
professurer utspridda över hela Chalmers. Även
inom undervisningen har strategin varit tydlig.
Sedan 1985 har Chalmers rustat alla studenter
med relevant kompetens för att ta sig an de stora
hållbarhetsutmaningarna.
Våra styrkeområden ger en unik förmåga att
ytterligare växla upp arbetet med hållbar utveckling. Vi vill med de goda exempel i detta kapitel,
visa ett urval på vad vi levererar nu och för framtiden. Genom våra styrkeområden skapas nya
möjligheter till samverkan för en hållbar utveckling:
mellan forskare för att söka ny kunskap tillsammans – både djupt och brett, mellan studenter
inom spännande ämnesövergripande projekt,
och med aktörer utanför Chalmers. Genom att
integrera forskning, utbildning och innovation för
en hållbar utveckling i det som brukar benämnas

kunskapstriangeln, tar vi oss an de stora globala
utmaningarna, för att göra verklig skillnad.
Våra styrkeområden gör oss därför extra
intressanta som samverkanspartner för näringsliv
och det offentliga samhället. Under året har vi tagit
ytterligare steg i vår egen region där Chalmers
har varit drivande i att utveckla samverkan inom
de fem västsvenska klustren, som gemensamt har
identifierats av Chalmers, Göteborgs universitet,
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och
Västsvenska handelskammaren. Under årets
Almedalsvecka var dessa kluster temat för den
gemensamma Västsvenska Arenan.
Rätt stöd ökar våra styrkeområdens möjligheter
att ta sig an samhällets hållbarhetsutmaningar.
Utöver GMV har Chalmers lärandecenter,
Innovationskontor väst, Chalmers industriteknik
(CIT) och våra teknikparker på Lindholmen och
Johanneberg vuxit i sin roll att stödja Chalmers
förmåga att göra skillnad för en hållbar framtid.
Det miljöledningssystem som sjösatts under
året är till stor hjälp för att få överblick, systematik,
samordningsvinster och effektivitet i hållbarhetsarbetet. Incitamentstrukturen för detta har börjat
utvecklas under 2012.
Chalmers årliga hållbarhetsdag The Chalmers
Day for a Sustainable Future ger också en fin
överblick och en möjlighet att visa för varandra
och för våra vänner hur vi gör skillnad för en
hållbar framtid.
John Holmberg
vicerektor hållbar utveckling

Prisad hållbar arkitektur
Kuggen på Lindholmen utsågs 2012 till
Göteborgs bästa byggnad av juryn för Per
och Alma Olssons fond. Kuggen är ritad av
Wingårdh arkitekter för Chalmers fastigheter med syfte att skapa en kreativ miljö med
nya mötesplatser för studenter, lärare, forskare och näringsliv. Byggnaden ska också
visa hur man kan utveckla byggmaterial
och hushålla med energi. Både design
och systemval har gjorts för att skapa en
så effektiv, social och miljöriktig byggnad
som möjligt, vilket även påverkat Kuggens
säregna form. Byggnadens cirkulära form
ger största möjliga lokalyta i förhållande till
fasadytan samt att huset växer på höjden.
Genom att ”förskjuta” byggnaden skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt
sätt ett bra inneklimat, som minskar behovet av kyla under årets varma månader.
Triangulära fönster främjar att dagsljus
förs långt in i byggnaden, mängden glas
i fasad minskar och energiförbrukningen
reduceras. Fasaden har solcellsdriven,
och solstyrd, solavskärmning på fasaden,
närvarostyrd klimatstyranläggning och all
kyla hanteras via luftinblåsning och kylan
i uteluften utnyttjas. Solfångare på taket
förser huset med 50 procent av energin för
varmvatten.
Kuggen har även tidigare år blivit prisad
både nationellt och internationellt. 2009
fick Kuggen pris i klassen Sustainable
buildings på fastighetsmässan MIPIM.
Fotograf: Peter Widing
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Avancerad
teknologi och
lätta material

– Nanoteknologi är oerhört lämpat att ha som
styrkeområde. Det täcker ju i princip allt vi ser
omkring oss, och är interdisciplinärt, säger styrke
områdesledare Jari Kinaret. Att nanotekniken
kommer att göra vårt samhälle mer hållbart 
är det ingen tvekan om.
– Prylen där på bordet skulle inte finnas utan
nanoteknologi, säger Jari Kinaret.
Han syftar på den smarta telefonen som håller
på att spela in det han säger. Digitalt och enkelt,
utan kassetter och bandbrus.
– All modern elektronik har under mer än ett
decennium varit nanoteknologi. Och går du till
närmaste sportaffär så kan du köpa badmintonracket eller golfklubbor med nanokompositer. Det
är ofta den typen av tillämpningar av ny teknik som
kommer först eftersom det finns förvånansvärt
många som vill betala väldigt mycket mer för en
golfklubba som de tror är något bättre än grannens.
Nanoteknologin slår igenom med olika hastigheter inom olika områden. Så även inom forskningen.
Än så länge är det främst på grundvetenskapligt
inriktade institutioner som Teknisk fysik, Kemi och
bioteknik och Mikroteknologi och nanovetenskap
som man ägnar sig åt nanoteknologi på Chalmers.
– Det är hos de tre som huvuddelen av styrkeområdets verksamhet finns idag, men det sträcker
sig över till andra också och vår ambition är att de
mer ingenjörsinriktade institutionerna ska involveras mer och mer i takt med att nanoteknologin
mognar.
Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det dock
redan gott om forskning på Chalmers som
kommer att få stor betydelse i framtiden – forskning, som på grund av nanoteknologins bredd,
angriper frågan från helt olika håll. Jari Kinaret
nämner utveckling av effektivare katalysatorer,
bättre solceller, batterier och nya kompositmaterial. Tänk till exempel vilken betydelse det kan få
för utvecklingen av elbilar som än så länge främst
brottas med uppladdningsproblem.
– Avancerad batteriteknologi kombinerat med
solcellteknologi och ett lätt kompositmaterial.
För bussar i stadstrafik skulle det vara revolutionerande.
I detta sammanhang kan förstås inte heller
supermaterialet grafen undvikas. Jari Kinaret är
själv den som leder ett europeiskt projekt med
126 forskargrupper från 17 länder som i skrivande
stund väntar på besked om man ska bli ett av
EU:s två vetenskapliga flaggskepp. I potten ligger
10 miljarder kronor.

”Avancerad batteriteknologi
kombinerat med solcellteknologi
och ett lätt kompositmaterial.
För bussar i stadstrafik skulle
det vara revolutionerande.”

– Grafen är inte bara mellan 100 och 300 gånger
starkare än stål. Det är dessutom lätt och ledande
och till skillnad från andra kompositmaterial absorberar det inte heller vatten. Flygindustrin är förstås
intresserad. Grafen möjliggör en viktreduktion
som sparar bränsle och skyddar också mot blixtar.
Men ett material som karaktäriseras av styrka
och lätthet kan förstås tillämpas på många håll, till
exempel i medicinska implantat. Och med tanke
på medicin, på Chalmers ägnas forskning i bioteknik åt olika saker som virusbekämpning och att
utveckla diagnostik för Alzheimer i tidigt stadium.
Som sagt, nanoteknologin täcker det mesta
och även om hälsorisker också diskuteras måste
dess möjligheter ses som mycket stora. Vilka är
utmaningarna?
– Det som är gemensamt för alla nanoområden
är att strukturerna man arbetar med är så små.
Därför är de inte bara svåra att karaktärisera, de
är också bökiga att tillverka i stor skala utanför det
akademiska laboratoriet, säger Jari Kinaret.

Halvledande plaster lönsamma solceller
Dagens solceller är energikrävande och dyra att
tillverka, så pass att det tar runt tre år innan de
börjar betala tillbaka med ”ny” energi. Tänk om
vi kunde hitta nya som lönar sig redan efter en
vecka? Det är precis vad Mats Andersson och
hans forskargrupp strävar efter.
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än världens totala förbrukning av kol, olja
och naturgas. Att solen blir vår främsta framtida
energiförsörjare, inte minst för att den också producerar hållbar energi, är därför knappast någon
djärv gissning. Men tekniken behöver utvecklas.
Dagens solceller, som oftast görs av kisel, är
ganska effektiva men både energikrävande och
dyra att tillverka. Därför tävlar nu forskare världen
över om att hitta ett bättre alternativ. På Chalmers
tror man att halvledande plaster, så kallade polymerer, kan vara nyckeln till en ny typ av solceller
– polymera organiska solceller.
– De kommer aldrig att bli lika effektiva som
kiselceller, men mindre energikrävande och
mycket billigare att tillverka. För kiselceller tar
det ungefär tre år innan de börjar löna sig. Med
polymererna hoppas vi kunna komma ner till en
vecka, säger Mats Andersson, professor i polymerteknologi.
Hans forskargrupp har visat att det går att
framställa små ytor av halvledande plast som kan

omvandla ljus till el. Utmaningen är att få det att
fungera lika bra på stora ytor. Det är ett krav, inte
minst för att organiska solceller behöver mer yta
eftersom de är mindre effektiva än kiselceller.
Forskarna hoppas sedan på en tillverkningsteknik
likt tidningsproduktion i tryckpressar. Då skulle
solcellerna, vars aktiva material bara är runt 200
nanometer, bli väldigt billiga och skulle kunna klä
in riktigt stora ytor, till exempel husväggar. Men
det är en bit kvar dit. Och det är här nanotekniken
kommer in.
– Nanostrukturen bestämmer hur effektiva
solcellerna blir. Utmaningen ligger i att försöka
kontrollera strukturen och sedan styra den för att
få fram den mest effektiva solcellen. Vi vet inte
exakt vilken morfologi som är mest effektiv.
I det arbetet samarbetar man med andra forskar
grupper, både i Sverige och på Chalmers – där
till exempel Eva Olssons forskargrupp på Teknisk
fysik analyserar polymererna som Mats Anderssons
grupp tar fram. Via EU-projekt samarbetar man
även med industrin, till exempel med stora bolag
som BASF.
– Vi har jobbat med den här typen av solceller
i 15 år. I början var det en sidoverksamhet, men
sedan fem år tillbaka är det vårt huvudområde.
Utvecklingen går snabbare och snabbare på
området, säger Mats Andersson.
Det innebär att det också har nått ner till studentnivå.
– Jag har bland annat en kurs på masternivå
som tar upp hur man framställer den här typen
av polymerer och hur de används i solceller.
Men hur lång tid det tar innan organiska
solceller finns ute på marknaden vill inte Mats
Andersson sia om.
– En annan utmaning är livstiden. De måste
hålla. Plasten får till exempel inte smälta vid höga
användningstemperaturer. Gör den inte det har de
organiska solcellerna ytterligare fördel. Till skillnad från kiselcellerna tappar de inte i effektivitet
vid högre temperaturer. Tvärtom, de blir då mer
effektiva.
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Jari Kinaret
Ledare för styrkeområde
Nanovetenskap och nanoteknik.
Mats Andersson
Professor i polymertek
nologi. Hans forskargrupp
har visat att det går att
framställa små ytor av halvledande plast som kan
omvandla ljus till el.

Fotograf: Oscar Mattsson
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Forskarna hoppas på en tillverkningsteknik likt tidningsproduktion i tryckpressar.
Då skulle solcellerna, vars aktiva material bara är runt 200 nanometer, bli väldigt
billiga och skulle kunna klä in riktigt stora
ytor, till exempel husväggar.
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Målmedveten
resa mot en hållbar
transportsektor

Fossilfria, effektiva och säkra transporter. Målet
är tydligt men uppgiften oerhört komplex. Med
världsledande kompetens och brett angreppssätt
spelar Chalmers en viktig roll på vägen mot en
hållbar transportsektor.
Sverige har, med tyngdpunkt i Göteborgsregionen, några av världens främsta fordonstillverkare,
Nordens största hamn, ett starkt logistikkluster
och ett tekniskt universitet med ambitionen att
utbilda de bästa ingenjörerna och forskarna. Anna
Dubois, ledare för styrkeområde Transport, menar
att kombinationen av världsledande akademi och
industri ger Chalmers en nyckelroll.
– Det är i samverkan med branschen som vi
verkligen kan göra nytta genom att leverera långsiktig kompetens.
Styrkeområdets forskare arbetar också tillsammans med flera hundra företag från logistik- och
transportsektorn, liksom med köpare av transporttjänster, inom olika centrumbildningar och projekt.
Chalmers försöker bidra med ett mer långsiktigt
tänkande kring utvecklingen mot ett hållbart samhälle, än vad företagen ibland kan tillåta sig. Med
sig från de gemensamma projekten får Chalmersforskarna bland annat värdefull kunskap om frågor
som är angelägna för industrin, och resultat och
erfarenheter förs in i undervisningen på Chalmers.
Studenterna får också kontakt med industrin
genom gästföreläsningar, studiebesök och olika
arbetsintegrerade projekt.
– Det har blivit allt viktigare med en nära koppling mellan industrisamverkan, forskning och
utbildning, för att vi ska kunna bidra till en hållbar
transportsektor. Vi kan inte sitta och vänta på att
någon ska skriva en lärobok, säger Anna Dubois.
Samtidigt som ett effektivt transportsystem
skapar förutsättningar för välstånd och ekonomisk
utveckling, står transporter för en tredjedel av
Sveriges koldioxidutsläpp, och trafiken orsakar
över en miljon dödsolyckor i världen varje år.
Med så dyster statistik är det naturligt att hållbarhetsperspektivet är det dominerande inom
styrkeområdet.
– Vi jobbar mot en nollvision och våra delmål
kan ofta kvantifieras exempelvis i form av antal ton
koldioxidutsläpp och antal olyckor. Det underlättar
att uppgiften är så tydlig, men samtidigt ska man
komma ihåg att transportproblemen är enormt
sammansatta.
Forskningen handlar om allt från fordonsteknik,
drivmedel, logistik och inköp av transporttjänster, till trafikanternas säkerhet och samhällets
fysiska utformning. Komplexiteten avspeglas i att

”Det är så mycket mer än
enbart tekniken som avgör
om en lösning är hållbar.”

styrkeområdet är det med flest antal involverade
forskare. Den disciplinära bredden är betydande,
och hela 16 av Chalmers 17 institutioner är representerade bland de 190 disputerade forskarna.
Transport samverkar med flera andra styrkeområden, framför allt med styrkeområde Energi kring
framtida drivlinor och bränslen, men också i hög
grad med Informations- och kommunikationsteknik
(IKT) när det gäller exempelvis aktiva säkerhetssystem, och med Samhällsbyggnad kring hållbara
transporter i städer.
– Ibland tänker jag att mer eller mindre hela
Chalmers är inblandat i transportfrågorna. Inte
alltid i fråga om direkta tillämpningar förstås, men
indirekt bidrar väldigt många olika ämnesområden.
Göteborgs universitet är också en viktig samarbetspart inom transportforskningen, liksom olika
aktörer i den offentliga sektorn. Chalmersforskare
samverkar med bland andra Trafikverket, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, och
ingår i en statlig utredning om hur Sverige ska nå
målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta år
2030.
– Vi inom akademin kan inte själva fatta beslut
och förändra transportsystemet, men vi kan förse
samhället med välutbildad arbetskraft, ta fram ny
kunskap och se till att förmedla den vidare. Det är
vår unika och viktiga möjlighet att göra skillnad.

människors behov och beteenden, tillgänglighet,
samhällets fysiska struktur och tillgången till alternativ, förklarar Anders Grauers. Med teknikskiften
kommer andra aktörer in på marknaden, och för
varje parameter man ändrar uppstår nya synergier
och konflikter. Om exempelvis fler personer kör
elbil för att minska sina koldioxidutsläpp, finns
det stor risk att det fossila bränsle som sparas
används till något annat istället, såvida man inte
samtidigt inför andra mekanismer som hindrar det.
Inom SEVS försöker forskarna nu skapa en
grundläggande modell över drivkrafterna som
påverkar transportsystemet, och ta fram fyra olika
framtidsscenarier. Modellen ska ses som ett ramverk för hur man kan ta sig an utmaningarna på ett
systematiskt sätt.
– Eftersom det handlar om ett wicked problem
kommer den aldrig kunna ge helt entydiga svar,
men jag tror att det är nödvändigt att åtminstone
försöka kartlägga förutsättningarna, innan man
avgör vilka tekniska lösningar som passar bäst.

SEVS ser problem som en väg mot lösning

Den tvärvetenskapliga projektutbildningen inom
masterprogrammet Automotive Engineering förenar hållbarhet med högprestanda. Här testas nya
material och alternativa sätt att driva tävlingsbilen,
samtidigt som materialåtgång ska hållas nere.
Och då bilen konstrueras från grunden och byggs
på kort tid, under extrem budget för att sedan
mätas i en stenhård konstruktionstävling, är det ett
av de skarpaste utbildningsprojekt som finns. De
studenter som fullföljer kedjan från konstruktion
till test via tillverkning får en gedigen och hållbar
utbildning, både inom ren ingenjörsvetenskap till
teamwork via ledarskap, och blir mycket attraktiva
på arbetsmarknaden. I juli 2012 vann Chalmers,
som första nordiska team, Formula Student på
Silverstone i England.

Det räcker inte med ny teknik. Hållbara fordon
och bränslen måste passa in i ett samhällssystem,
för att fungera i praktiken. Inom SEVS vill man
beskriva problemen innan man väljer lösningar.
Utmaningar som är riktigt svåra att hantera utan
att det uppstår nya dilemman, kallas ibland för
wicked problems inom samhällsplanering. Det
är en term som passar bra in på våra transportsystem, säger Anders Grauers, docent i el- och
elhybridfordonssystem. Han är en av forskarna
inom projektet Safe, Efficient, Vehicle Solutions
(SEVS), där medverkande från akademi, fordonsindustri och myndigheter tillsammans försöker ta
ett helhetsgrepp på transportsektorn och dess
framtid.
– Som fordonsforskare har jag efter hand insett
att det är så mycket mer än enbart tekniken som
avgör om en lösning är hållbar. Till att börja med
måste det finnas tillräckligt stor efterfrågan för att
exempelvis elbilar ska vara ett aktuellt alternativ.
Andra faktorer som inverkar är lagar, skatter,

Full fart mot förstaplatsen
Chalmers Formula Student handlar om mycket
mer än att bygga en bil och konkurrera bland
500 universitet i världens största studenttävling i
teknik.
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Anna Dubois
Professor i industriell
marknadsföring och inköp,
ledare för styrkeområde
Transport.
Anders Grauers
Docent i el- och elhybridfordonssystem, forskare
inom projektet Safe,
Efficient, Vehicle Solutions
(SEVS).

17

Trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero
Testanläggningen AstaZero blir den första av sitt
slag i världen. På anläggningen, som börjat byggas
under året, får forskare
och fordonsindustri
avancerade möjligheter
att gemensamt ta fram
lösningar för säkrare och
miljövänligare trafikmiljöer.
AstaZero samägs med SP
Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Foto: Asta Zero
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Den disciplinära bredden är
betydande, och hela 16 av
Chalmers 17 institutioner
är representerade bland de
190 disputerade forskarna.
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Samverkan för
en grön och rättvis
urbanisering

Jordens befolkning växer och allt fler lever i städer
och tätorter. Samtidigt sker klimatförändringar
som orsakar översvämningar, ras och skred. Jo,
även i Sverige, där förresten också befolkningen
blir allt äldre. Så hur får vi till saker som en god
och hållbar livsmiljö och en robust och tillförlitlig
infrastruktur i framtiden?
Det är sådana frågor som styrkeområde Samhällsbyggnad tar sig an. Man rör sig över ett brett
forskningsfält. Frågor om stadsutveckling och
infrastruktur handlar inte bara om arkitektur och
teknik utan har även medicinska, ekonomiska och
sociala aspekter.
– Den stora utmaningen är framför allt urbaniseringen. Vi är ju snart nio miljarder människor och vi
räknar med att 80 procent kommer att bo i städer
i framtiden, säger styrkeområdesledare Nina Ryd.
På global nivå är dagens växande urbana miljöer starkt förknippade med miljöförstöring och
sociala orättvisor. Sådana frågor uppmärksammas
till exempel av Mistra Urban Futures – ett internationellt centrum för stadsutveckling som Chalmers
startade i Göteborg tillsammans med Göteborgs
stad, Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Göteborgsregionens kommunalförbund,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Västra
Götalandsregionen.
– Där har tre ledord tagits fram: täta, rättvisa
och gröna städer. Det gröna handlar inte bara om
hur vi ska resurshushålla i stort utan också om
att få in mer jordbruk och livsmedelproduktion i
städerna. Förtätningen är till exempel intressant ur
perspektivet att den lätt tar mark från detta i städernas närområden, säger Nina Ryd.
I rättviseaspekterna kommer saker som tillgänglighet och segregation in. I ett hållbart
samhälle ska människor känna att de kan påverka
sin omgivning. I ett annat samarbetsprojekt med
Göteborgs universitet, Centrum för Urbana
Studier Hammarkullen, jobbar man till exempel
aktivt med medborgardialoger.
– Hälsa är förstås också viktigt, att vi rör på
oss. Där betyder stadsplanering mycket. Man kan
göra allt från att ta bort rulltrappor till att bygga
nya aktivitetslekparker för barn. De rör sig mindre
idag. Det finns studier som visar att det går allt fler
barn på varje fotbolls- eller basketplan som byggs
idag än tidigare.
Är städer verkligen planerade för människor?
Nej, ibland glömmer vi nog bort oss själva för att
istället låta bilarna ta plats, menar Nina Ryd.
– Det finns ett fantastiskt exempel på hur man
har ändrat på det i New York. Med hjälp av lite färg

har man gjort det lättare att promenera och skapat
utrymme för uteserveringar och andra mötesplatser på en gata på Manhattan. Samma sak har
gjorts i Köpenhamn där man med hjälp av lite färg
fått cykeltrafiken att dominera staden.
Om städer ska förtätas på ett hållbart sätt krävs
en väl fungerande infrastruktur. Det gäller såväl
distribution av friskt vatten, IT och elektricitet, som
effektiva avloppssystem, vägar, järnvägar, hamnar
och flygplatser. Och hur påverkas detta av klimatförändringar? Eller av att befolkningen åldras? På
Chalmers sysslar man förstås med allt det här –
men även i sammanhanget med oväntad forskning
och utbildning. Som till exempel kring ledarskap
för hållbar stadsutveckling – den strategiskt viktiga rollen som miljöansvariga inom företag och
kommuner har går inte nog att betona.
Chalmers samarbetar också med NASA. En
forskare har till exempel ägnat sig åt framtidens
eventuella bosättning på Mars.
– Där blir allt slimmat i detalj. Vad innebär det
för en människa att bo så? Det ligger nära hållbarhetsfrågorna, och lärdomarna därifrån har till
exempel använts för utveckling av tillfälliga bostäder för katastrofområden i Afrika, säger Nina Ryd.
Från Afrika till Mars. Som sagt, spännvidden
hos styrkeområde Samhällsbyggnad är stor.

Testpiloter för framtidens boende
Morgondagens hållbara hem, hur kommer de att
se ut? I samarbete med bostadsbranschen har
två bostadsprojekt också blivit forskningsprojekt.
Den nya typen av labb finns ute i verkligheten,
menar Catharina Dyrssen, professor på Arkitektur
och Greg Morrison, professor på Bygg- och miljö
teknik.
Bara några hundra meter från Chalmers kommer
ett nytt bostadshus med 100 lägenheter stå
klart 2016. Det är inte vilket hus som helst, utan
resultatet av Positive Footprint Housing – ett bra
exempel på ett modernt samverkansprojekt mellan
högskola, näringsliv och myndigheter, menar
Catharina Dyrssen.
– Vi har att göra med en byggare, Riksbyggen,
som vill satsa på långsiktig hållbarhet och bli ledande kring ett annat sätt att tänka kring förtätning
i staden. Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
universitet, Johanneberg Science Park och
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) är viktiga samarbetspartners.
Kort kan man säga att Positive Footprint

”Det finns studier som visar att
det går allt fler barn på varje
fotbolls- eller basketplan som
byggs idag än tidigare.”

Housing kombinerar en kooperativ boendeform
med forskning och utveckling. Det kräver såväl
arkitekter och ingenjörer som samhällsvetare och
ekonomer. På Chalmers kommer forskare, doktorander och masterstudenter att vara engagerade
i utvecklingen både innan, under och efter byggprojektet.
– Vi får tillgång till en demonstrationsmiljö för
utveckling av både utbildning och forskning inom
boende och bostadsbyggnad, vilket kommer ge
helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare, säger
Catharina Dyrssen.
Syftet med projektet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling
med fokus på social hållbarhet, energieffektivitet
och minskad miljöpåverkan. Här medverkar även
forskare från Socialt arbete på Göteborgs universitet.
– Att ställa om sin livsstil har att göra med allt
från hur vi använder bilar och teknik till hur stor
lägenhetsyta vi bor på. Finns det resurser vi kan
använda mer gemensamt? Till exempel fordon,
verktyg och lokaler? En viktig fråga är hur en
hållbar livsstil ska kunna implementeras i andra
förorter.
Medan Positive Footprint Housing tar ett helhetsgrepp som sträcker sig utanför hemmets
ramar fungerar HSB Living Lab, precis som
det låter, som ett labb. Men det är inga sterila
doktorslabb det rör sig om utan 25 trivsamma
studentlägenheter som HSB, i samarbete med
Chalmers och Johanneberg Science Park, ska
bygga på Chalmersområdet. Här är det tänkt att
studenter under sin vardag, och inom hemmets
väggar, ska fungera som testpiloter för nya tekniker för framtidens boende – något som enligt
Greg Morrison är helt unikt.
– Den grundläggande tanken är vad vi kallar
enabling sustainability, om teknisk design som
hjälper oss utan att vi märker det. Det har till
exempel utvecklats en helt ny typ av dusch som
förbrukar mindre vatten, men som i övrigt ger den
komfort och upplevelse vi vill ha när vi duschar.
Greg Morrison pratar om att länka samman
design-, teknik- och hållbarhetskunskaper.
– Det räcker inte att designa saker med förbättrade tekniker. Hållbara och sociala aspekter är
det viktiga tredje benet som måste vägas in. Livet
ska kännas naturligt och skönt, men ändå vara
hållbart.
Dessa projekten är inte bara exempel på hur
man inom akademin i framtiden kommer att arbeta
med näringsliv och samhälle – de är också en
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Bara några hundra meter från Chalmers
kommer ett nytt bostadshus med 100
lägenheter stå klart 2016. Det är inte vilket
hus som helst, utan resultatet av Positive
Footprint Housing.

del av en stärkt samverkan mellan arkitekter och
ingenjörer.
– Från arkitektur har vi till exempel forskare som
medverkar i HSB Living Lab, säger Catharina
Dyrssen och fortsätter:
– Båda projekten ingår också i ett större flexibelt systemtänkande kring hållbarhet. Medan HSB
Living Lab börjar inifrån, i levandet i hemmet, rör
sig Positive Footprint Housing kring stad, byggnad och sociala frågor. De kompletterar varandra
och blir väldigt intressanta tillsammans.
De båda projekten ligger också väl i linje med
Chalmers vision om en ny lärande miljö.
– Vi kommer absolut ha nytta av dem när våra
gamla 60-tals lokaler snart ska byggas om. Det är
så här det kommer att se ut på Campus. Här ska
företag finnas som verkligen är intresserade av
att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, säger
Catharina Dyrssen.
Greg Morrison håller med:
– Det är alltid lätt att prata om att man borde
samverka med samhället och så vidare. Men här
gör vi det faktiskt också. Det här är den nya typen
av labb.

beskrivningar och bygghandlingar för att kunna
tillverka huset. Och nu, under fjärde terminen, ska
huset färdigställas.
Det ser Jonas Lundgren, som läser programmet
Arkitektur och teknik, fram emot.
– Det ska bli kul att få realisera något som man
bara har gjort på ritning innan. Att få bygga och
snickra. Jag tror man kommer att lära sig otroligt
mycket om material och hur man bäst löser olika
detaljer i ett hus, säger han.
Men han har redan lärt sig, som han säger,
extremt mycket.
– Vi har inte bara haft kontakter med företagsvärlden, vi har samtidigt lärt oss mycket av
varandra. Och det är otroligt många fler än arkit
ekter och ingenjörer involverade när man bygger
hus. Snickare, installatörer av el, ventilation, vatten
och avlopp. Att jobba tätt med alla, redan i ett
tidigt stadium av processen, tror jag gynnar byggbranschen, säger Jonas Lundgren.

Och själva projektet gynnar högskolan. Björn
Gross berättar att det vuxit upp nya företag och
samarbetsprojekt runt universitet som varit framgångsrika i Solar Decathlon. Vilken har förresten
hans roll som lärare varit?
– Mer än en pedagogisk. Det har handlat om att
i helt egen regi se till att alla pusselbitar faller på
plats, allt från ekonomi och sponsring till utveckling och bygge. Men det är just därför jag har blivit
så engagerad. Det är en stor utmaning för min
personliga utveckling att ta del av ett projekt som
drivs hela vägen, säger Björn Gross.

Greg Morrison
Professor på Bygg- och miljöteknik.
– Det räcker inte att designa saker med
förbättrade tekniker. Hållbara och sociala
aspekter är det viktiga tredje benet som
måste vägas in. Livet ska kännas naturligt
och skönt, men ändå vara hållbart.

Nya studiemetoder ger ovärderlig kompetens
I augusti 2013 åker ett gäng Chalmersstudenter
till Datong i Kina för att bygga upp sitt energisnåla
runda hus. Som första svenska högskola har nämligen Chalmers, med Team Sweden, lyckats kvala
in till Solar Decathlon. Men det är vägen som har
varit målet – de nya studiemetoderna som tävlingen skapat ger erfarenheter vanlig undervisning
aldrig kan ge.
– Den kompetens studenterna bygger upp är ovärderlig. Det ger dem ett otroligt försprång jämfört
med någon som kommer direkt från skolan. Den
här typen av projekt är faktiskt en större utmaning
än vad verkligheten vanligtvis sätter upp för en,
säger lärare Björn Gross som sedan sommaren
2012 lett kursen och projektet Solar Decathlon.
Den internationella och prestigefyllda tävlingen
handlar om att utforma och bygga soldrivna hus
så kostnadseffektivt, energisnålt och attraktivt
som möjligt. På Chalmers ägnar ett tjugotal studenter från fem olika masterprogram ungefär halva
sin studietid (ofta mer) under fyra terminer åt allt
vad en sådan process innebär.
– Den första terminen handlade om att få fram
ett tävlingsförslag, den andra om bearbetning av
det och den tredje om projektering, att ta fram
Fotograf: Oscar Mattsson
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Hållbara material
med kontaktyta
mot industrin

Smarta, lätta och förnybara. Utan hållbara material blir det inga hållbara produkter. På Chalmers
arbetar materialforskare ofta nära industrin, med
allt från medicin till flygplan.
– Materialet är själva grundförutsättningen för
alla varor vi tillverkar i samhället, oavsett om de är
tekniskt komplicerade eller enkla. Det ligger exempelvis mycket materialforskning bakom ett piller
som ska frigöra ett läkemedel i rätt hastighet efter
att vi svalt det, men också bakom konsistensen i
en vanlig skiva knäckebröd.
Krister Holmberg leder det styrkeområde på
Chalmers som har störst kontaktyta gentemot
industrin, och forskarna arbetar med en lång rad
olika material, funktioner och produkter. Det kan
handla om mjuka geler, hårda kompositer, papper,
metall, tyg, skum och material för olika energitillämpningar.
– Eftersom de finns med över allt spelar materialen en viktig roll för både människor och miljö,
och det finns en stor potential i att göra dem mer
hållbara.
Ett av de större forskningsområdena handlar om
att ersätta syntetiska material med förnybara, från
exempelvis skogsråvara. Inom bilindustrin finns
ett stort intresse för plast från biomassa, och fiber
från träråvara håller på att få en renässans inom
textilområdet. Att få ner vikten på olika produkter
är också ett attraktivt sätt att spara resurser,
särskilt för fordonsindustrin, flygindustrin och
sjöfarten. Inom styrkeområde Materialvetenskap
arbetar forskare med att utveckla lätta metalle
geringar av exempelvis magnesium och aluminium,
liksom starka och lätta kompositmaterial.
Med hjälp av intelligenta material kan olika
produkter även bli mer effektiva, miljövänliga och
lönsamma. Styrkeområdet har ett omfattande
samarbete med styrkeområde Energi kring bland
annat bättre batterier för elbilar och termoelektriska material som omvandlar spillvärme i fordon
till elenergi. Ett uppmärksammat projekt handlar
om lagring av energi, där forskare på Chalmers
tagit fram en konstgjord molekyl som kan fånga
in och lagra solenergi, som sedan avges på ett
kontrollerat sätt. Smarta material utvecklas också
för katalysatorer, för bättre avgasrening eller effektivare kemiska industriprocesser.
– Vi arbetar ofta med väldigt konkreta saker,
där det är lätt att se hur resultaten kan komma till
användning inom industrin. Samtidigt är det viktigt
att vi på Chalmers står för den mer långsiktiga
forskningen, medan företagen ofta är mer nytto
inriktade och har kortare tidsperspektiv.

”Inom bilindustrin finns ett stort
intresse för plast från biomassa,
och fiber från träråvara håller på att
få en renässans inom textilområdet.”

Även om tyngdpunkten ligger på samverkan med
näringslivet, arbetar styrkeområdet också ihop
med olika representanter inom den offentliga sektorn, som Västra Götalandsregionen och BRG,
Business Region Göteborg. Andra viktiga samarbetsparter är olika forskningsinstitut, som SIK,
Institutet för Livsmedel och Bioteknik.
– Jag tror att våra olika samarbetsprojekt är
väldigt givande för alla inblandade, och att vi
gemensamt verkligen bidrar till utvecklingen mot
ett mer hållbart samhälle.

Plast, en barrig angelägenhet
Skogen är en av våra viktigaste resurser, men konkurrensen från länder med mer snabbväxande träd
ökar. På Chalmers och KTH tar forskare fram nya,
högteknologiska processer och material för att
stärka svensk industri och skapa förutsättningar
för en framtid utan fossila råvaror.
Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är
ett lite ovanligt initiativ. För det mesta är det forskarna som vänder sig till finansiärerna och söker
medel för ett visst projekt. Men i det här fallet
var det styrelsen i Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse som såg behovet av innovationer inom
skogsindustrin, och utlyste medel för forskning på
nya material baserade på träråvara. De vinnande
ansökningarna kom från Chalmers och KTH, som
under 2009 etablerade samarbetet inom WWSC.
En av de drygt 60 forskarna i centret är Hans
Theliander, som är professor i skogsindustriell
kemiteknik på Chalmers.
– Vi utvecklar högteknologiska metoder för att
tillverka olika material av träfibrer, som kan ersätta
dagens petroleumbaserade. Det är tänkt att leda
till en mer ekonomiskt hållbar industri, samtidigt
som vi får mer miljövänliga produkter.
En del av arbetet handlar om att så effektivt
som möjligt bryta ner skogsråvara för att komma
åt värdefulla molekylkedjor, som kan användas för
att exempelvis tillverka bioplaster. Cellulosan kan
också bli råvara till textilier, starkare papper, smartare förpackningar, och absorberande material för
hygienprodukter och sanering.
– I vårt uppdrag ingår även att tänka ut helt nya
användningsområden. Det är väldigt spännande,
och hittills har forskare inom WWSC exempelvis tagit fram några prototyper på bland annat
skummaterial och plastlika filmer, som nu behöver
förfinas.
Forskningen på skogsråvara har långa och

stolta traditioner på Chalmers, och på mastersutbildningen finns en särskild kurs om bioraffinering,
som till stor del handlar om ved. Inom WWSC
utbildas ett 25-tal nya doktorander, och Hans
Theliander tror att de egentligen är minst lika viktiga för framtiden, som innovationerna som
han och kollegorna arbetar med.
– Våra doktorander har många år som aktiva
forskare framför sig, och kommer hitta på en stor
mängd hållbara lösningar framöver.
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Krister Holmberg
Ledare för styrkeområde
Materialvetenskap.
Hans Theliander
Professor i skogsindustriell kemiteknik
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Fotograf: Stefan Isaksson / Folio
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Inom WWSC utbildas ett 25-tal
nya doktorander, och Hans Theliander
tror att de egentligen är minst lika
viktiga för framtiden, som innovationerna
som han och kollegorna arbetar med.
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Långsiktiga
perspektiv för
hållbar produktion

Att göra produkter hållbara är en sak. Utmaningen
ligger i att hitta de tekniska lösningarna som dessutom gör de lönsamma i ett långsiktigt perspektiv.
Det menar Rikard Söderberg, ledare för styrke
område Produktion.
Att föra in hållbarhetstänket på bred front inom
produkt- och produktions-utveckling, det är uppdraget för styrkeområde Produktion, förklarar
Rikard Söderberg.
– När vi utvärderar en produkts olika typer av
prestanda så vill vi också tidigt få en vink om hur
hållbar den är. Och då delar vi in det i ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet.
Att en produkt är lönsam är förstås en förutsättning för dess existens. Men tänk om den
dessutom håller en livstid? Rikard Söderberg
beskriver aha-upplevelsen då han kom på att hållbarhet väldigt mycket handlar om verkningsgrad
– att inte slösa på resurser, vare sig det gäller tid,
naturtillgångar, energi eller annat.
– Vi vill inte utveckla produkter som bidrar till
sopberget. Ta till exempel en maskinpark på ett
företag. Vid kortsiktig marknadsekonomi, där det
gäller att redovisa vinst kvartalsvis, finns det ingen
som bryr sig om att underhålla den. Men om du
tvingas ta ansvar under en längre tid, för nästa
generation, kanske du gör det.
Hur mycket belastar en produkt miljön när den
tillverkas? Används? Skrotas? Inom styrkeområde
Produktion, vars forskargrupper finns på nio av
Chalmers 17 institutioner, är livscykelanalyser a
och o. Det tvingar konstruktörerna att tänka in
hållbarhet tidigt.
– Ska man till exempel skruva, nita eller svetsa
ihop produkten? Det beror på om den ska kunna
tas isär, på hur den ska servas och om dess komponenter ska återvinnas så småningom.
Men hur funkar det sedan för den som gör det
fysiska jobbet? Får montören det lätt eller svårt?
Finns det risk för belastningsskador?
– Mycket av kvalitetsbristen och de justeringskostnader man har inom industrin är kopplade till
ergonomi. Och det är egentligen vad många här
inom styrkeområde Produktion sysslar med; den
sociala hållbarheten.
Det är inget konstigt. Företagen man arbetar
mot finns ofta inom fordons- och verkstadsindustrin. Och där är det virtuell utveckling som gäller
för att nå mer effektiva och ergonomiskt riktiga
tillverkningsmetoder.
– Hälften av det vi gör handlar om simulering.
Baserat på digitala modeller istället för fysiska kan
företagen halvera sina utvecklingstider. Jag skulle

säga att virtuell utveckling är hållbar utveckling.
Ett styrkeområde som utvecklar nya produkter
och produktionssystem kan påverka hållbarhetsutvecklingen mer än de andra, menar Rikard
Söderberg. Men det är klart att det inte är enkelt.
Utmaningen är att hitta sätten att tjäna pengar på
hållbarhet.
– Det är en nyckelfaktor. Men hållbarhet handlar
som sagt om verkningsgrad, att vara effektiv i det
man gör och att inte slösa resurser. Och om vi
erbjuder de tekniska lösningarna för detta så tror
jag mycket kommer att lösa sig av sig självt.

Konstgjord sand ersätter naturgrus
Naturgrus används för framställning av en mängd
produkter, till exempel betong, puts och bruk.
Samtidigt är det en ändlig resurs vars plats i
naturen är viktig för att säkerställa grundvatten av
god kvalitet. Enligt svenska miljömål ska därför
naturgrusutvinningen minskas. Men att få en konservativ bransch att ställa om till andra alternativ
är lättare sagt än gjort. I detta fall har styrkeområde Produktion fungerat som en sammanhållande
och drivande kraft.
Ett exempel är Vinnovaprojektet Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial
som kort går ut på att utveckla en maskinell
krossteknik som framställer konstgjord sand ur
bergmaterial – sand som inte bara ska ersätta
naturgruset utan som dessutom kan ge bättre och
mer anpassade produkter. Det tvååriga projektet
har tilldelats 10 miljoner kronor av Vinnova och
leds av forskargruppen CRPS (Chalmers Rock
Processing Systems) på Chalmers.
– Men vi har också 22 samarbetspartners. Med
deras egeninsatser, främst i form av resurser och
tid, har projektet en omsättning på drygt 23 miljoner kronor, säger biträdande professor Magnus
Evertsson som under tio år lett CRPS.
Under nästan lika lång tid har man försökt få
betongtillverkare, bergmaterialproducenter och
andra med på tåget. Men det gick länge trögt.
– Det är en av de mer konservativa industrierna. Jag tror det dels beror på att man är så fast
förankrad i sina täkter och att investeringarna i
branschen har lång livslängd, kanske 25 år. Så det
tar tid att ställa om mellan produkter.
Det har varit en jätteutmaning att få alla att
samarbeta och det ligger, som Magnus Evertsson
säger, många timmar bakom.
– Det är en viktig roll högskolan har. Ligga lite

”I vår ska vi göra odlingsförsök med
violer i 180 krukor här. Det är inte
precis vad man tror att maskiningenjörer ska hålla på med.”

före, vara sammanhållande och driva saker framåt.
Förutom branschen är också Trafikverket med
i projektet liksom SGU – Sveriges geologiska
undersökning – som är tillsynsmyndighet. Och nu,
när alla drar åt samma håll tror Magnus Evertsson
att omställningen kan gå snabbt, på bara några år.
Och det är hög tid. Han nämner Göteborgsregionen som exempel.
– Gråbo sandtag har försett Göteborg med
sand till betong i 80 år. Nu när det stängts av
miljööverdomstolen måste vi hämta utifrån. Det
har gått så långt att man börjat suga upp sand ur
danska havsbottnar. Det är inte tillåtet i Sverige
och frågan är hur snäckskal och annat påverkar
kvaliteten på betong.
Det unika med natursand är att den är rund,
polerad, slipad och sorterad. Idag finns maskiner
som kan replikera detta med millimeterstora korn.
Men man måste ner på mikrometernivå, vilket inte
bör vara några större problem, menar Magnus
Evertsson.
– Jag brukar jämföra med stålindustrin och hur
vi gått från att göra järn av myrmalm till legerat och
värmebehandlat stål. På ett liknande sätt tror vi att
produkterna blir starkare och mer hållfasta med
maskinsand.
Det handlar inte bara om att ersätta natursand
i betongprodukter och sand för lekplatser, beachvolleyboll, trav, speedway. Magnus Evertsson
ser också andra, nya tillämpningsområden. Han
pratar om fillerprodukter, exempelvis för bestruket
papper där idag sedimentära mjuka material från
kalksten används. Kanske kan också granitiska
eller gnejsaktiga bergarter användas för att göra
så kallade silikatbaserade fillerprodukter?
– Vi vet inte riktigt var gränserna går ännu.
Bredden är unik, det är därför vi har så många
olika samarbetspartner i projektet.
Jordförbättring är ytterligare ett användningsområde. Maskinsand innehåller nämligen till
skillnad från den urlakade natursanden gott om
mineraler.
– Konstigt nog är det förbjudet att använda
maskintillverkad sand i jord. Men om man gör det
kan man få buffringseffekter som är förmånliga för
växters näringsupptag.
Det tror inte bara Magnus Evertsson utan också
de jordtillverkningsföretag och de forskare på
Sveriges Lantbruksuniversitet som finns med i
projektet.
– I vår ska vi göra odlingsförsök med violer i
180 krukor här. Det är inte precis vad man tror
att maskiningenjörer ska hålla på med. Men det
kommer att bli himla kul.
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Biträdande professor som
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Examensarbete om platinautvinning
Forskargruppen CRPS (Chalmers Rock
Processing Systems) är ett av 16 aktiva
fält inom styrkeområde Produktion. CRPS,
liksom alla andra aktiva fält, coachas av
Hållbarhetsgruppen för att bli medveten
om hur man i sin forskning kan bidra till ett
hållbart samhälle.
Gruppen deltar även i flera stora internationella samarbeten, som t ex GCC
(Global Comminution Collaborative) där
fem universitet ingår: University of Cape
Town, the Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) at The University of
Queensland, Hacettepe University, och
University of Rio de Janeiro in Brazil. Fokus
för samarbetet ligger på finfördelning av
fasta material, vilket är en energikrävande
åtgärd. Att effektivisera den processen
leder till stora energivinster och minskar
belastningen på miljön.

23

Ett annat stort samarbete sker inom nätverket AMIRA international där gruppen
är en av forskarteamen i P9P Mineral Processing, ett världsledande samarbete kring
mineralbearbetning.
När det gäller utbildningsinsatser inom
Styrkeområde Produktion bidrar CRPS
bland annat med en vidareutbildning för
yrkesverksamma (postgraduate) för Sandvik International Mining and Construction
School (SIMACS). Till detta kommer ett
stort antal kandidat- och examensarbeten samt projektarbeten. Under året var
två masterstudenter i Sydafrika och gjorde
ett examensarbete om platinautvinning i
Mogalakwena, där handledningen delades
med University of Cape Town.

Fotograf: Oscar Mattsson
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Så många år har
Gråbo sandtag försett
Göteborg med sand
till betong. Nu när det
stängts av miljööverdomstolen måste vi
hämta utifrån.
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Styrkeområde som
verktyg för att sätta globala
utmaningar på agendan

Styrkeområde Livsvetenskaper och teknik tar sig
bland annat an världens stora utmaningar med en
gemensam lösning för världens hälsoproblem och
ersättning av fossila bränslen.
– Vi har mycket att bidra med. Inte bara ur ett
svenskt perspektiv, utan för hela världen. Chalmers
har ett globalt sätt att tänka, säger Jens Nielsen,
styrkeområdesledare och professor i kvantitativ
systembiologi.

och menar att det skapas en speciell kultur när
man tar sig an så komplexa frågor som antibiotikaresistens, övervikt, omställning från fossila
bränslen, såväl som att göra världsomvälvande
upptäckter inom medicinsk teknik
– Jag tror att det får forskarna att sätta sin
forskning i andra perspektiv och se vad de faktiskt
kan bidra med.

Vi blir allt fler människor på jorden. Och medan
hälsoproblemen ökar i vissa delar av världen, ska
resten av oss ha mat på bordet. Samtidigt knackar
världens energibehov allt hårdare på dörren. För
att minska växthuseffekten måste vi ställa om
och hitta nya källor till energi, men alternativet
biomassa konkurrerar med maten om jordens
odlingsbara mark.
– Energibehovet växer. År 2050 kommer vi ha
dubblat energianvändningen mot idag. Det är
nödvändigt att öka andelen förnybar energi, på
alla plan. Dels för att reducera koldioxidutsläppen,
men också för att jordens resurser håller på att
sina. Vi kan inte förlita oss på sol- och vindkraft,
behovet är mycket större. Och det pratas om elbilar, men de kommer utgöra så liten del. Flygplan
kommer till exempel inte att börja flyga på el. Vi
måste se det i ett större perspektiv och titta på
alla alternativ.
Många av våra material är idag baserade på
petroleum. Den kemiska industrin måste bli mer
förnyelsebar, menar Jens Nielsen. Han leder
en internationell forskargrupp i systembiologi
som fokuserar på att utnyttja levande jästcellers
förmåga att tillverka biobränslen och kemikalier.
Samma forskning ligger också till grund för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar.
– Problemställningen är densamma. Biodrivmedel är baserade på fettsyror och jäst producerar
fett som kan bli biobränsle, det är samma kemiska
process och har mycket gemensamt med mänskliga celler.
Ett viktigt forskningsområde för förståelsen av
hur och varför vissa människor utvecklar fetma.
Det är också ett steg för att i framtiden gå från att
vårda till att istället förebygga sjukdomar.
– En stor del av lösningen ligger i att förebygga
sjukdomar och i individanpassad sjukvård. Kan
vi upplysa människor om riskfaktorer samt kan
identifiera om de tillhör en riskgrupp, kan de i ett
tidigare skede genom att ändra sin livsstil undvika
att drabbas av sjukdomar.
Jens Nielsen ser styrkeområdet som ett verktyg
för att sätta de stora utmaningarna på agendan,

Vården – en hållbarhetsutmaning
Sjukvårdskostnaderna växer idag med dubbla
takten av Svensk BNP och i länder som Spanien
och USA är siffrorna ännu högre.
– Det här är alarmerande. Det finns idag en
ökad medvetenhet om problemet men därifrån till
att lösa problemet är steget stort, säger Mikael
Persson, professor och avdelningschef för Signalbehandling och medicinsk teknik på Chalmers.
Till största delen utgörs vårdkostnaderna av löner
och medicin.
– De sista åren har man ökat den individanpassade medicineringen. När man inte längre kan
massproducera medicin ökar kostnaderna. Och
detta är en utveckling som bara påbörjats.
Enligt Mikael Persson är en del av lösningen
av problemet medicinsk teknik. Han jämför med
bankväsendet där folk inte längre trängs med
nummerlapp, utan sköter sina bankärenden på
nätet. I många fall är det dessutom inte den mest
avancerade tekniken som behövs för att underlätta
inom sjukvården och i längden minska kostnaderna.
– Titta bara på hur journalerna hanteras på
svenska sjukhus, det är förvånande att vi idag inte
har dem på internet med samma tillgänglighet
som vi har till våra bankkonton. Sjukhusen har ju
inte ens samma journalsystem.
Mikael Persson menar att Chalmers har mycket
att bidra med för att lösa problemen som växer
inom sjukvården, inte bara inom medicinsk
teknik. På Centre for Healthcare Improvement
(CHI) på Teknikens ekonomi och organisation,
tittar forskarna bland annat på hur man kan höja
patientnöjdhet, säkerhet, kvalitet och effektivitet
– och samtidigt förbättra arbetsmiljön och sänka
kostnaderna, och därmed få hållbarare vårdprocesser.
– Det är klart att vi ska ha mycket personal
och patientkontakt i vården. Men människor ska
inte göra det som maskiner kan göra bättre, man
sysslar delvis med fel saker inom sjukvården idag.

”Det är förvånande att vi idag inte
har våra journaler på internet med
samma tillgänglighet som vi har
till våra bankkonton.”

Tunga lyft, städning, köra sjukhussängar, det är
sådant som robotar kan göra. Så kan personalen
istället till exempel ägna sig åt att ta hand om en
orolig patient.
Medicintekniska företag flyttar idag från Sverige
och med dem arbetstillfällen och pengar. För att
kunna konkurrera mot billig arbetskraft och gene
rösa skatter måste avancerad medicinteknik
utvecklas på plats i regionen.
– Du kan bygga fabriker vartsomhelst i världen
men värdet finns i utvecklingsprocessen. Här har
Chalmers och universiteten en viktig roll. Vi behöver bygga kompetenskluster med stark koppling
till industrin.
Mikael tar Chalmersprofessorn Bo Håkansson
som exempel. Håkanssons Baha-system med
över 100 000 användare är det snabbast växande
hörapparatsystemet i världen.
– Företaget som tillverkar hörapparaterna har
sitt huvudkontor i Australien men har på grund av
att kompetensen finns här, valt att behålla utvecklingen i Göteborgsregionen.
För att ge bättre förutsättningar för forskning
och utveckling inom det medicintekniska området
bildades centrumet Medtech West av Chalmers
tillsammans med Västra Götalandsregionen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs
universitet och Högskolan i Borås. Då centrumet
är placerat inne på Sahlgrenska kan tekniken
utvecklas i en klinisk miljö och anpassas efter
vårdens behov. Ett exempel är strokehjälmen som
Mikael Persson och hans forskargrupp tagit fram,
som nu testas på strokepatienter.
I Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer av stroke som kan bero på antingen propp
eller blödning. Den största delen av strokepatient
erna drabbas av en propp och av dem får bara
5–7 procent rätt behandling i tid. Får de snabbt
propplösande medicin är de ofta tillbaka på jobbet
inom någon månad. Men sätts behandlingen inte
in i tid är risken stor att de blir beroende av vård
för resten av livet. Men med hjälp av strokehjälmen, ska man redan i ambulansen kunna ställa
diagnos, och sätta in rätt behandling i tid.
– Detta är otroligt viktigt, främst från patientoch anhörigperspektiv men också ur ett
socio-ekonomiskt perspektiv då varje stroke
patient i Sverige kostar samhället runt 700 000
kronor. Med runt 15 miljoner strokepatienter
årligen i världen blir det astronomiska kostnader.
Strokehjälmen kommer givetvis inte lösa alla
problem, men en viktig del.
Forskningen är i hög grad också synlig även
i utbildningen. I Masterprogrammet Biomedical
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Engineering lär man sig till exempel mikrovågsbaserad diagnostik, med exempel från stroke
och bröstcancer. Och på grundutbildningen får
studenterna konstruera en förstärkare till en benledningshörapparat.
Men med en avancerad teknik följer också ett
ändrat behov av utbildad sjukvårdspersonal.
– Här kan – och måste – Chalmers ta ett ansvar
tillsammans med, framför allt, Göteborgs Universitet för att vidareutbilda sjukvårdens personal.
Ett exempel på det är den vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset planerade satsningen på ett
bild- och interventionscentrum.

Ny metod mot antibiotikaresistens
Den växande mängden antibiotikaresistenta bakterier har blivit ett globalt problem och drabbar
rika som fattiga. Förutom att dödssiffran stiger
innebär det stora kostnader för sjukvården och
samhället i övrigt. Flera länder, som Indien,
England och Spanien, brottas med stora svårigheter efter en alltför liberal tillgång på antibiotika.
Forskare på Chalmers har nu utvecklat en data
analysmetod som ett steg i att bekämpa världens
antibiotikaresistens.

Förutom att Erik Kristianssons metod kan hjälpa
antibiotikaterapin att bli mer specifik, kan man
även ta prov från huden eller magen för att se
vilka bakterier vi bär med oss. För så länge de är
del av vår normala flora så märker vi inte att de är
resistenta.
– Patienter som varit ute och rest är en stor del
av problematiken. Vi vet ännu inte hur resistens
sprids över jorden. När sjukvården upptäcker
infektionen är den redan där, utan att de vet varifrån den kommer. Nu kan vi ligga steget före.
Erik Kristiansson är hoppfull. Målet är att förbättra
möjligheten att behandla resistenta bakterier med
rätt antibiotika i ett så tidigt stadium som möjligt.
Han tror att redan inom ett par år kan man börja
se en förbättrad diagnostik av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.
– Ja, faktiskt. Tidigare har man inte tittat på
bakteriens hela genuppsättning, genomet. Nu har
vi verktygen.
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Varje strokepatient i Sverige kostar
samhället runt 700 000 kronor. Med
runt 15 miljoner strokepatienter årligen i
världen blir det astronomiska kostnader.
Strokehjälmen kommer givetvis inte lösa
alla problem, men en viktig del.

Proteiner från havet
Trots att våra hav är på god väg att fiskas ut går
fortfarande stora mängder vildfisk och skaldjur till
foder istället för till livsmedel.
Ingrid Undeland, biträdande professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers, har varit med
och utvecklat den så kallade pH-skiftprocessen
för direkt produktion av livsmedelsprotein från
hela ben-/skalinnehållande råvaror. Den rena
proteinmassa som erhålls kan användas som
livsmedelsingrediens på liknande sätt som sojaeller mjölkprotein. Metoden kan öka avsättningen
för de musslor som odlas på Västkusten för att
motverka övergödning. Den kan också höja värdet
på sill och skarpsill från Östersjön då fettlösliga
dioxiner och PCB kan avlägsnas.

Bo Håkansson
– BCI-implantatet kommer att kunna ge fullgod hörsel,
även till de patienter som föds utan mellanöra, säger
Bo Håkansson om sin nya benförankrade hörapparat.

Det finns miljontals olika slags bakterier, varav
ett tusental kan medföra svåra infektioner. Men
bakterier som i vanliga fall är harmlösa kan, om de
hamnar på fel plats, till exempel under en operation, också ge upphov till infektioner.
Antibiotikaresistens innebär att bakterier, hur
snälla de än må vara, blivit motståndskraftiga mot
antibiotika, som då inte kan bekämpa infektionen.
Bakterier kan dessutom dela arvsanlag, vilket gör
att resistensen snabbt kan spridas mellan alla
olika slags bakterier. För att få bukt med problemet, behöver antibiotikaanvändningen i världen
begränsas avsevärt.
Dagens metoder för att hitta resistens hos bakterier är långsamma och påträffar dessutom inte
alla varianter. Men Erik Kristiansson och hans forskargrupp inom bioinformatik och statistisk genetik
har tagit fram en dataanalysmetod som snabbt,
billigt och effektivt kan identifiera antibiotikaresistens genom att analysera bakteriers arvsmassa,
långt borta från de klassiska agar-plattorna.
– Vi har möjlighet att jämföra med alla kända
orsaker till antibiotikaresistens. På kort tid kan
läkarna få svar på vilka bakterier som orsakat
infektionen, vad den är resistent mot och få hjälp
att ta beslut om rätt sorts antibiotika.
Fotograf: Oscar Mattsson
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Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik

Spännande tid
för möjliggörandets
teknologi

Tycker du att din smarta telefon, Facebook och
SVT-play har förändrat ditt liv? Du har bara sett
början. I framtiden kommer informations- och
kommunikationstekniken vara en självklar och integrerad del av vår vardag. Men prylar och tjänster
blir inte bara smartare, snabbare och kraftigare –
de blir också mer energisnåla och mer hållbara.
– Vardagen måste ha förändrats något otroligt på
1800-talet när mekaniken slog igenom och industrialismen tog fart på allvar. Jag tror vi går igenom
ett lika omvälvande skifte nu. Alla prylar som kan
datoriseras och kopplas upp kommer att datoriseras och kopplas upp, säger Jan Grahn, ledare för
styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik (IKT).
På samma sätt som vi idag tar för givet att det
finns eluttag i våra väggar kommer IKT att omge
oss överallt. Och uppkopplingarna kommer att
vara mycket kraftfulla.
– Bandbreddsbehovet kommer att fortsätta
växa. På Chalmers utvecklar vi komponenter och
system som kan hantera, inte gigabit per sekund
utan terabit per sekund. Det kommer att vara helt
nödvändigt för att möta morgondagens utmaning
inom IKT och vi har redan börjat tackla detta.
Ur dagens system har i princip mesta möjliga
effekt kramats ur. Nästa steg, det mot ett ”terabitsamhälle”, kräver än mer avancerad IKT.
– Här ligger vi i framkant, både vad gäller trådlöst i etern eller trådbundet i optisk fiber, säger
Jan Grahn.
Framtiden kräver förstås också kraftfullare datorer. Men de måste också göras mer effektsnåla.
Också här har dagens teknik nått vägs ände. Helt
nya metoder måste hittas om högpresterande
datorer med lägre energianvändning ska kunna
skapas.
– På Chalmers arbetar professor Per
Stenströms forskarlag med utvecklingen av
mångkärniga datorsystem. Det kommer att ha stor
betydelse för hur dataarkitekturer kommer att se
ut framöver. Lägre energianvändning behövs med
tanke på att en enda av Googles och andra stora
aktörers serverhallar använder energi nog för att
värma upp tusentals villor.
Energi sparas alltså genom smarta tekniska
lösningar. Det är ett exempel på vad forskarna
kallar IKT:s direkta effekter. Ett annat är elektriska
sensorer som utvecklas för att reducera bränsleförbrukningen i bilar. Och inom bilindustrin
prioriteras också mjukvaruutvecklingen, bland
annat för att förbättra säkerheten.
– Redan idag är det miljoner rader datorkoder

i en Volvo och det kommer bara bli mer och mer.
I framtiden kanske vi köper ett mjukvarupaket när
vi handlar bil, vi behåller karossen och uppdaterar
operativsystemet. Så mjukvaruutvecklingen är
också en viktig del för ökad hållbarhet.
IKT:s direkta effekter blir stora, men i kölvattnet
kommer också dess indirekta effekter. Och de får
ofta ännu större påverkan på miljön.
– Ta till exempel förbättrade kommunikationssystem. Genom avancerad IKT kan möten och
konferenser redan idag hållas via datorlänk vilket
besparar oss flygresor. Jan Grahn kallar IKT för
möjliggörandets teknologi. Den omfattar alltifrån
rymdteknologi till framtidens energi- och transportsystem till smarta telefoner som görs ännu
mer funktionella. Att intresset är stort märks.
Mängder av företag, alltifrån små svenska till
utländska jättar, samarbetar med Chalmers på
områden som programvara, antenner, fotonik,
kommunikation och mikrovågsteknik.
– IKT ska ses som någonting som möjliggör det
hållbara moderna samhället. Det ställer krav på
nya affärsmodeller, sådana som fått företag som
Google att växa fram inom t ex tjänstesektorn. Det
gäller för oss i Europa och Sverige att försöka
haka på, att hävda oss i knivskarp konkurrens
inom forskning och innovation, säger Jan Grahn.

Molnen sparar energi
Sedan 1970-talet har datorernas prestanda fördubblats ungefär vartannat år; ett fenomen som
brukar kallas Moores lag. Baksidan av den snabba
utvecklingen är en ökad energianvändning.
Våra datacenter upptar en allt större del av vår
elförbrukning – och andelen ökar. Utvecklingen
har nått så långt att vi nu har problem när vi vill
bygga ännu mer kraftfulla datorer. Ju mer kapacitet vi vill att en dator ska ha desto högre effekt
krävs det, vilket inte bara ökar elförbrukningen
utan även ger kortare batteritid. Ju högre effekt
som krävs desto mer värme utvecklas, vilket innebär ännu större elförbrukning då processorerna
måste kylas. Kort sagt: det är hög tid att hitta nya
metoder för att konstruera datorer.
För företag är molntjänster – Cloud Computing
– ett sätt att få effektivare och billigare lösningar.
Att slippa stora egna it-organisationer och egna
investeringar i hård- och mjukvara. För privatpersoner handlar molntjänster mer om tillgänglighet
och säkerhet; att komma åt sina bilder och dokument varhelst man är och att inte tappa allt om
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”En enda av Googles serverhallar
använder energi nog för att värma
upp tusentals villor.”

hårddisken kraschar. Oavsett vilket perspektiv
man har så sparar molntjänsterna energi. Men
det räcker inte. För att på allvar förbättra datorsystem och minska elförbrukningen krävs en stor
spännvidd av olika kompetenser. För att göra
datorns beräkningar mer effektiva krävs kunskaper
i algoritmteori. För att översätta algoritmerna till
ett språk som datorn förstår krävs programanalys.
För att organisera transistorerna som ska göra
jobbet krävs datorarkitektur. Och för att konstruera beräkningsstrukturer effektivt och resurssnålt
krävs kunskap om kretselektronik. I förlängningen
krävs helt nya material med unika egenskaper.
Därför sammanför vi forskare från många olika
forskningsområden för att de ska kunna möta
utmaningen tillsammans.
Man kan tro att det måste byggas helt olika
lösningar för att åstadkomma energieffektiva
serverhallar och längre batteritid för smarta mobiltelefoner och läsplattor. Men Chalmers forskare är
övertygade om att samma koncept kan lösa båda
problemen. Preliminära resultat visar att deras
kompressionsmetod kan minska minnesbehovet
med en tredjedel. Det skulle minska energianvändningen kraftigt. Både i servrar och i telefoner.
Men samtidigt blir det allt svårare att programmera datorer effektivt. Behovet av ännu snabbare,
än mer effektiva datorer kommer inte att minska.
Men det finns en fysisk gräns för Moores lag.
Det är alla överens om. I dag är en transistor
22 nanometer stor. När dess storlek närmar sig
atomens, händer otäcka saker som påverkar tillförlitligheten. Det finns inte bara en väg till hållbar
datorutveckling. Chalmers forskare arbetar med
parallellarbetande datorer och beräkningsacceleratorer för att möta utmaningen. Innovation
kommer självklart att ge nya möjligheter. Det är en
spännande tid för dem som utvecklar framtidens
datorer.
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Jan Grahn
Professor i mikrovågs
elektronik och ledare
för styrkeområde
Informations- och kommunikationsteknik, IKT.
Per Stenström
På Chalmers arbetar
professor Per Stenströms
forskarlag med utveckling
av mångkärniga datorsystem vilket kommer ha stor
betydelse för framtidens
dataarkitekturer.

Fotograf: Alan Brandt
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I dag är en transistor 22
nanometer stor. När dess
storlek närmar sig atomens,
händer otäcka saker som
påverkar tillförlitligheten.
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Energi att ta
sig an de globala
utmaningarna

– Jag ser nästan ingenting som inte är kopplat till
hållbarhet i det som vi arbetar med. Det handlar
om de viktiga frågorna: miljö-, klimat- och resursfrågorna, samt att förstå hur ett samhälle kan
omvandlas successivt för att möta de stora utmaningarna.
Det säger Thore Berntsson. Anders Ådahl nickar
instämmande. Så här strax innan jul är den förstnämnde fortfarande styrkeområdesledare, efter
nyår axlar den senare rollen.
– Energi och hållbarhet är som ler och långhalm. Det går inte att tänka sig det ena ordet utan
det andra, förtydligar Anders Ådahl.
Världen står inför ett avgörande vägval när det
gäller energi – klimatförändringar ska bromsas,
miljön ska skyddas samtidigt som tillgången på
energi ska säkras.
– Styrkeområdets stora utmaning ligger i att
definiera hur vi ska använda resurserna bäst i ett
längre perspektiv, säger Thore Berntsson.
– Låt säga att vi satsar på solceller och batterier, fyller Anders Ådahl i. Då behövs en massa
litium. Räcker tillgångarna? Eller kan det leda till
geopolitiska störningar? Teknikfrågorna måste
sättas in i ett systemsammanhang.
Därför har man inom styrkeområdet skapat
vad man kallar Technology Impact Assessment,
ett forskingsområde som ur ett tvärvetenskapligt
perspektiv tar sig an olika teknikutvecklingar. Här
samarbetar teknikforskare med allt från ekonomer
till beteendevetare för att försöka förstå hur en
viss teknisk utveckling kommer att påverka samhället ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Energi är också det styrkeområde som hittills
samarbetar mest med industrin, till exempel E.ON
och Göteborg Energi.
– Vi har ett advisory board som enbart består
av olika industrirepresentanter för att få in den
aspekten, säger Thore Berntsson.
– Att bedriva forskning på moderna kommersiella anläggningar är förstås otroligt bra. Inte bara
för de hårda resultaten, forskare som får arbeta
utanför akademin förstår också sammanhangen
bättre, säger Thore Berntsson.
Med klimathotet hängande över oss börjar det
bli bråttom. Energifrågan måste lösas. Men det
räcker inte med att forska, akademin måste också
bli bättre på att kommunicera – med politiker,
allmänhet och näringsliv, men inte minst inom den
egna organisationen.
– Vi är fem här på kansliet, men det är inte vi
som är styrkeområdet. Det utgörs också av 400
forskare. Och de är alla också kommunikatörer.

”Att bedriva forskning på moderna
kommersiella anläggningar är förstås otroligt bra. Inte bara för de
hårda resultaten, forskare som får
arbeta utanför akademin förstår
också sammanhangen bättre.”

Först i världen med vinstdrivande biogas
I höst får Göteborg världens första förgasningsanläggning som producerar biogas i kommersiellt
syfte. Tekniken som utvecklats på Chalmers är
så gott som säkerställd. Den största utmaningen
handlar istället om att göra den ekonomiskt hållbar.
Med gott om vatten och vind och en del sol
har Sverige bra förutsättningar att ställa om till
förnybar energi. Egentligen är det bara inom transportsektorn vi har problem. Ska det svenska målet
om en fossilfri fordonsflotta år 2030 infrias måste
ett alternativ till fossil naturgas tas fram.
– Det är fordonsdriften som driver processen
framåt, säger Henrik Thunman, biträdande professor i Energiteknik.
Han leder forskningen i den pilotanläggning
som byggdes på Chalmersområdet 2007 och
som interagerar med Göteborg Energis biometansatsning Gobigas.
– Hittills har biodrivmedel framställts ur fina
råvaror som vete och sockerrör, vilket står i
direkt konkurrens med matproduktion. I Sverige
använder vi oss också av rötning av matavfall och
avloppsvatten, men det har mycket liten potential.
Det betyder att vi måste hitta tekniska lösningar
som kan ta hand om mycket större mängder biomassa och som dessutom inte konkurrerar med
matproduktion.
I Göteborg har man valt en teknik som kortfattat
går ut på att man hettar upp biomassa i närvaro av
vattenånga, vilket bildar en råprodukt som sedan
kan förädlas till det kolväte man vill ha – i det här
fallet metan.
– En förgasningsanläggning fungerar i stort sett
på samma sätt som en förbränningsanläggning.
Skillnaden är att man får ut gas istället för ånga.
Den stora utmaningen med tekniken handlar
om att kunna förse anläggningarna med tillräckligt
med biomassa, till exempel skogsflis, för att göra
det ekonomiskt gångbart.
– Kostnaden går ner dramatiskt om skalan
ökar. Vår pilotanläggning har en kapacitet på
2–4 megawatt, den Gobigas bygger nu är på 20
megawatt och kallas för fas 1.
Det motsvarar ungefär ett litet fjärrvärmeverk,
men det är först i nästa planerade steg, fas 2, som
motsvarar ett större kraftvärmeverk på 80–100
megawatt som biobränslet räknas som kommersiellt gångbart och kan konkurrera med andra
bränslen.
Vad är det då som kostar? Förgasningsanläggningarna, eller ”burkarna” som man säger, kostar

förstås mycket att sätta upp oavsett storlek. Men
de kräver framför allt mycket styr och reglering.
– Driftspersonal krävs dygnet runt, vi pratar
sexskift och totalt runt 15 anställda. Ska man tillverka en produkt som kostar 10 kronor litern ur en
råvara som kostar fem så måste man alltså göra
det på storskalig nivå.
Förutom Energiteknik har fyra andra avdelningar
på Chalmers varit inblandade i projektet – Fysisk
resursteori, Värmeteknik och Maskinlära, Miljökemi och Kemi-och bioteknik.
– Totalt har det rört sig om ungefär 45 personer, varav 15–20 är doktorander. För vår del är ju
doktoranderna huvudprodukten av forskningen,
det är ju de som ska föra ut kunskapen, till exempel i kurser och examensarbeten. Det handlar om
kompetensutveckling.
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Anders Ådahl och
Thore Berntsson
– Energi och hållbarhet
är som ler och långhalm.
Det går inte att tänka
sig det ena ordet utan
det andra, säger Anders
Ådahl, som 2013 tar över
rodret som ledare för
styrkeområde Energi
efter Thore Berntsson.

Fotograf: Pontus Charleville / Folio
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Ska det svenska målet om en fossilfri
fordonsflotta år 2030 infrias måste ett
alternativ till fossil naturgas tas fram.
– Det är fordonsdriften som driver processen framåt, säger Henrik Thunman,
biträdande professor i Energiteknik.
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Styrkeområdenas
framtida utveckling
Den 1 februari 2010 etablerades åtta styrke
områden på Chalmers, områden där högskolan
står extra väl rustad att möta utmaningar som
är avgörande för omställningen till ett hållbart
samhälle. Internationella granskare utvärderade
de första tre årens utveckling för Chalmers styrkeområden under våren 2012. Deras råd blev en
bra välkomstpresent till nye vicerektorn för styrke-

områdena, Lars Börjesson, som i höstas tog över
efter Anne-Marie Hermansson. Samtidigt gick de
treåriga förordnandena ut för samtliga åtta styrke
områdesledare. Hälften av dem fortsätter sina
uppdrag, men fyra namn är nya.
Med den omstarten som bakgrund möter vi de
båda vicerektorerna i ett samtal om styrkeområdenas utveckling.

Vad har Chalmers åstadkommit
med sina styrkeområden hittills?
Anne-Marie Hermansson: Vi har etablerat styrke
områdena. Den externa utvärderingen som vi
gjorde 2012 blev ett kvitto på att vi är på rätt väg.
I och med den så lades grunden för strategin
framåt. Vi bestämde att styrkeområdena skulle
finnas och utgöra en del i Chalmers organisation
långsiktigt.
Lars Börjesson: Chalmers har blivit mer attraktivt för nya talanger. Vi har följt upp den tidigare
rekryteringen av 13 högklassiga forskarassistenter
med att under 2012 rekrytera ytterligare tio unga
forskare till styrkeområdena. Flera av forskarassistenterna har attraherat egna medel under året.
Prefekterna är nu med på styrkeområdestänkandet och ser dem som en tillgång när det gäller hur
de kan driva och utveckla sina institutioner. Bland
forskare i gemen och inom undervisningen tycker
jag också att många har anammat konceptet, men
här fortsätter vi att lägga mycket energi.

ter med det strategiska val Chalmers har gjort att
arbeta med styrkeområden. Mervärde var nyckelordet, vilket mervärde styrkeområdena kan ge och
under vilka villkor. Vi bjöd in fyra–fem internationella generalister som var med i alla utvärderingar,
och sen ett antal experter som varje styrkeområde
valde ut själva, de flesta från utlandet.

Kan ni ge exempel på nya
arbetssätt på Chalmers idag?
Anne-Marie: Inom styrkeområde Transport arbetar
man väldigt drivet politiskt, likaså inom Samhälls
byggnad där de har lyckats skapa en svensk
samsyn och därigenom påverkat innehållet i forsknings- och innovationspropositionen under 2012.
Lars: Sportsatsningen inom Materialvetenskap
är ett roligt exempel på hur det styrkeområdet har
lyckats skapa samarbeten med helt nya aktörer
som idrottsorganisationer och aktiva idrottsmän.
Idén kom upp under ett initiativseminarium, och
har sen rullat vidare med ett helt fantastiskt engagemang. Framför allt inom hästsporten, men även
inom segling, simning och innebandy. Lätt att
kommunicera är det också. Satsningen har aktiverat forskare som normalt sett inte är dominerande,
vilket har tillfört en hel del ny energi.
Anne-Marie: Generellt ser jag att vi utvecklar
en kultur som är mer av samverkan, dels mellan
forskare, dels mellan forskning och utbildning och
även utåt, utanför Chalmers. Inom nanoområdet
handlade det tidigare mest om individuell excellens. Numera talar man om kommunikation och att
bygga communities på ett utåtriktat sätt. Jag tror
också att styrkeområdena har uppmuntrat till ett
strategiskt tänkande som inte var självklart innan,
på hela Chalmers.
Den externa utvärderingen som
gjordes våren 2012, hur gick den till?
Anne-Marie: Vi ville identifiera risker och möjlighe-

Vad är det viktigaste ni tar
med er från utvärderingen?
Anne-Marie: Utvärderarna eftersökte en mer
långsiktig strategi. Ingen hade egentligen planerat
förbi 2014. Andra viktiga punkter var att vi borde
ha mätbara nyckeltal, och att Chalmers borde bli
mer internationellt synligt via styrkeområdena.
Lars: Ja, och sen även att förankra organisationen som sådan, och funktionen visavi
institutionerna, det var också en viktig del. Plus
att Chalmers måste ta ansvar också för dom unga
forskarnas karriärmöjligheter. Det har generellt
varit svårare att göra akademisk karriär i Sverige
om man är engagerad i tvärvetenskaplig forskning.
Anne-Marie: De pekade också på att ledarna som
individer är väldigt viktiga för att styrkeområdena
ska bli framgångrika. Styrkeområdesledarna
måste vara kraftfulla och drivande, och ha finansiella muskler att tillgå.
Vad händer framåt?
Lars: Nu konsoliderar vi styrkeområdena som en
etablerad del i Chalmers struktur, vi fortsätter att
utnyttja dem för att integrera forskning, utbildning
och nyttiggörande, och för att skapa resurser för
detta. Till exempel kan styrkeområdena påverka
utbildningen så att Chalmers blir än mer attraktivt
för dagens studenter och på så sätt stärka rekryteringen. Vi vill också utnyttja styrkeområdena för
att Chalmers ska göra mer nytta i samband med
olika samhällsutmaningar. De är framför allt viktiga
verktyg för att driva Chalmers idéer och strategier
framöver, vilket ska göra det lättare att stimulera
expertis från olika områden att driva dom lite bredare frågeställningarna. Därmed ska Chalmers
lättare kunna ta hem resurser i nationella och
europeiska ansökningar. Då talar jag främst om
regeringens forsknings- och innovationsproposition, EU:s kommande ramprogram, Horizon 2020
och samverkan med näringslivet.
Sen är det viktigt att vi bygger kraftfulla infrastrukturer för forskning också, som används utav
flera styrkeområden, och även av andra forskare.
Trafiksäkerhetsforskningen på anläggningen Astazero, som började byggas 2012, är ett exempel.
Vi har det nya produktionssystemlaboratoriet som

invigdes under året. Framåt försöker vi realisera
fler öppna laboratorier på Chalmers, bland annat
inom materialvetenskap och life science.
Hur ser styrkeområdenas
framtid ut finansieringsmässigt?
Lars: Den sittande regeringens tanke är att
medlen till de strategiska forskningsområdena ska
fortsätta i någon form efter 2015, så mycket vet vi.
Men politiska beslut kan alltid ändras, vi behöver
vara beredda på det. Chalmers intention är att
oavsett vad som händer efter 2014–15 fortsätta
med styrkeområdena. Vi behöver analysera vilka
funktioner som är viktigast och effektivast för att
ett styrkeområde ska fungera och vara ett styrkeområde, och kunna göra dom saker som man har
tänkt sig. Vilka basresurser är kritiska, och vilken
finansiering behöver man? Allt detta försöker vi ta
ställning till nu under 2013.
Vilken roll spelar hållbarhetsperspektivet?
Anne-Marie: Chalmers verkar för en hållbar
framtid i allt vi gör. Det genomsyrar i högsta grad
även styrkeområdena. Visionsarbete drivs mycket
effektivare om det sker på bred front, transdisciplinärt, och det ser vi många skiftande exempel på
här, framför allt när det gäller miljöaspekter. När
det gäller social och ekonomisk hållbarhet har vi
en del utmaningar framför oss. Vi måste ta in fler
discipliner i vår verksamhet framöver, till exempel
inom vårdforskningen som vi ser växa.
Hur öppna är styrkeområdena som arena?
Får man bjuda in sig själv, rent av provocera?
Lars: Nu tar du upp en central fråga, som vi
faktiskt behöver arbeta vidare med, som inte
är färdigknådad. Å ena sidan måste de forskningsledare som bidrog till att vi kunde attrahera
strategiska forskningspengar och bilda styrkeområdena ha fortsatt stor påverkan på vad som
ska ske framåt. Å andra sidan är tanken att styrke
områdena ska vara tvärdisciplinära och öppna för
alla som har idéer inom dessa områdena. Vi måste
alltså röra oss från uppfattningen att man ”tillhör”
ett styrkeområde till att många kan ”känna samhörighet” med ett eller flera styrkeområden.
Öppenheten är viktig för att styrkeområdena –
som är tematiska till sin karaktär – ska kunna visa
upp det nyttiggörande som sker runt Chalmers
och bjuda in till dialog. Styrkeområdena har en
huvudroll att spela i kommunikationen, helt enkelt.
De är våra skyltfönster och den naturliga ingången
till Chalmers.
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Anne-Marie Hermansson
Avgående vicerektor
för styrkeområdena:
– Styrkeområdena är här
för att stanna, det har vi
bestämt. Genom utvärderingen, som genomfördes
våren 2012, har vi fått
bekräftat att vi har tänkt
rätt, även om det finns
förbättringspotential,
givetvis. Jag tycker det
är en ganska stor bedrift
faktiskt. Sen exakt hur de
ska fungera är en fråga för
Lars att driva vidare.

Lars Börjesson
Ny vicerektor för
styrkeområdena:
– Jag vet att många utifrån
upplever våra styrkeområden som en väldigt bra
ingång till Chalmers. Här
finns kontaktpersoner
som man kan prata med
och som kan slussa
vidare. Den ingången har
inte andra universitet på
samma sätt.

Fotograf: Peter Widing
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Forskning – en fråga
om passion och nytta
En av årets nobelpristagare i fysik, Serge Haroche,
talar om vetenskap som en passion och hur forskarmiljön spelar stor roll för att unga forskare ska
kunna utveckla sin fulla potential och den egna
karriären.
På Chalmers ser miljöerna olika ut inom olika
områden. De erbjuder stora infrastrukturer, laboratorier, avancerad instrumentation och gigantiska
svart tavlor. Här finns mötesplatser med utrymme
för att tänka, länka och ”blänka”. Gemensamt

är att miljöerna ska inspirera till långsiktig och
ambitiös forskning. Forskning syftar till att utvidga
det mänskliga vetandet och finna lösningar på
angelägna problem, men har också andra uppgifter som att skapa kulturella och bildningsmässiga
värden, bidra till tillväxt och utveckling och utgöra
grunden för all högre utbildning. Här presenteras
några framträdande exempel ur Chalmers forskning som har potential att förbättra framtiden.

Handlingsplan för satsning på grafenforskning
Anförda av professor Jari Kinaret på Chalmers har
Europas grafenforskare under 2012 arbetat med
att sätta samman en handlingsplan för hur EU:s
storslagna tioårssatsning inom informations- och
kommunikationsteknologi, IKT, bör göras.
Chalmers har engagerat drygt hundra europeiska forskargrupper – däribland nobelpristagarna
Andre Geim, Konstantin Novoselov, Albert Fert
och Klaus von Klitzing – för att återföra initiativet
inom grafenforskningen till Europa.
Forskargruppernas förslag omfattar flera av
Chalmers styrkeområden men fokuserar på forskning inom kommunikation de första åren, fördelat
på IKT-området, den fysiska transportbranschen
och tillämpningar inom ny energiteknologi och
sensorer. Arbetet har skett inom ramen för det
EU-finansierade pilotprojektet Graphene-Coordinated Action, som tävlar om att utses till EU:s
vetenskapliga flaggskepp, Future and Emerging
Technologies (FET) Flagships. Konsortiet omfattar 74 separata juridiska personer. Totalt har över
100 forskargrupper, med 136 så kallade principal
investigators, anslutit sig. Arbetet sker i samarbete med industrin. Förslaget till handlingsplan
lämnades in till EU i slutet av oktober.

Nervceller växer på nanocellulosa
Nanocellulosa stimulerar bildandet av neurala
nätverk, visar en forskargrupp från Chalmers och
Göteborgs universitet. Forskargruppen har lyckats
få mänskliga nervceller att växa på nanocellulosa.
De har skapat ett neuralt nätverk av hundratals
celler och kan nu skapa nervimpulser som sprider
sig i nätverket på samma sätt som i en hjärna,
med hjälp av elektriska impulser och kemiska
signalsubstanser. Forskarna försöker utveckla
konstgjorda hjärnor, vilket öppnar nya möjligheter inom hjärnforskning och sjukdomar som
Alzheimers och Parkinsons. På sikt kan arbetet
leda till utveckling av biodatorer.

Kvantmikrofon fångar upp extremt låga ljud
Med en helt ny typ av detektor för ljudvågor på
kvantmekanisk nivå har tre forskare på Chalmers
öppnat dörren på glänt för en ny sorts kvantkretsar, som blandar akustiska och elektriska
element. Kvantmikrofonen är en detektor som
baseras på en enelektrontransistor – alltså en
transistor där strömmen leds med en elektron i
taget. Våglängden på ljudet är bara tre mikrometer, men detektorn är ännu mindre, och kan snabbt
mäta ljudvågorna som passerar på ytan. Resultaten har publicerats i Nature Physics.
Konstgjord molekyl lagrar solenergi
Ett forskarlag på Chalmers har utvecklat ett
system som kan lagra solenergi i kemiska bindningar. Med hjälp av solljus ändras strukturen hos
en konstgjord molekyl. Genom en katalysator kan
molekylen återfå sitt ursprungliga tillstånd, och
i den processen frigörs värme. Molekylen kan
transporteras och lagras i flera år utan förlust,
eftersom all värme är bunden i en stabil kemisk
förening. För två år sedan visade en grupp amerikanska forskare att metoden är teoretiskt möjlig.
Nu har chalmersforskarna gått från teori till praktisk tillämpning, tillsammans med forskare från
bland annat UC Berkeley i Kalifornien.

Medicintekniska framsteg
ger bättre livskvalitet
En viktig metod inom hjärnforskning och diagnostik är MEG, magnetencefalografi. Men
utrustningen är så dyr att den inte finns i Sverige.
En grupp forskare från Chalmers och Göteborgs
universitet har visat att MEG fungerar med en
teknik som är betydligt billigare än den som
används idag. Metoden innebär också att sensorerna kan komma närmare hjärnvävnaden, vilket
gör att man kan få en mer högupplöst bild av
hjärnaktiviteten.
Funktionellt döva kan få normal hörsel med ett
nytt implantat som ersätter mellanörat. Tekniken
utnyttjar skallbenet för att leda ljudvibrationer till
innerörat och kallas för Bone Conduction Implant,
BCI. Det kommer att kunna ge fullgod hörsel,
även till de patienter som föds utan mellanöra.
Den världsunika uppfinningen från Chalmers har
godkänts av Läkemedelsverket och den första
patienten har opererats.
Asymmetri kan uppstå ur maximal symmetri
Forskare på Chalmers har skapat världens enklaste system av partiklar som spontant ger två
olika mönster som är spegelbilder av varandra.
Forskargruppen arbetar med matematisk design
för att räkna ut hur man ska tillverka molekylära
byggstenar som bygger upp avancerade nanomaterial av sig själva när man blandar ihop dem
– som bitar i ett självläggande pussel. En viktig
egenskap är något som kallas för kiralitet. De
flesta större molekyler är kirala, vilket betyder att
de förkommer i två versioner som är spegelbilder
av varandra. Resultaten har publicerats i den
ansedda tidskriften Physical Review Letters – en
av fyra artiklar från forskargruppen i samma tidskrift under kort tid.

Bra design och styrning förbättrar vården
I Sverige beräknas 85 procent av den psykiatriska
vårdpersonalen ha utsatts för fysiskt våld under
sin yrkeskarriär. En forskargrupp vid Chalmers och
Göteborgs universitet har visat att aggressivitet
och våld i psykiatrisk vård kan minskas med god
vårdarkitektur. När Östra sjukhuset i Göteborg fick
en förbättrad psykiatribyggnad minskade antalet
bältesläggningar av patienterna med 44 procent,
och antalet tvångsinjektioner minskade med 21
procent.
Forskare vid Chalmers har tagit fram ett verktyg
för att planera, styra och följa upp olika aktiviteter inne på en akutavdelning. Med hjälp av det
nya verktyget går det att se och förstå vad som
händer i ett visst ögonblick och vad som kommer
att hända den närmaste tiden, genom att sortera
aktiviteterna i olika sekvenser. Då kan man se var
problemen finns och omfördela resurser när det
behövs. Bättre överblick skapar större trygghet för
såväl personal som patienter.
Den kartläggning och utvärdering av svensk
vårdforskning som Vetenskapsrådet genomfört
pekar på vårdforskningens multi- och interdisciplinära karaktär. Den vårdforskning som pågår
inom Chalmers har fått en mycket bra bedömning:
bra/godkänt med avseende på vetenskaplig kvalitet och betyget 4 av 5 med avseende på relevans.
Vissa tarmbakterier skyddar oss från stroke
Vilka bakterier vi har i tarmen påverkar risken för
att vi ska drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar
forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet,
i en studie som har publicerats i tidskriften Nature
Communications. Människans kropp innehåller 10
gånger fler bakterieceller än mänskliga celler. Inuti
våra kroppar finns det alltså en enorm mängd bakteriegener utöver generna i våra egna celler – det
så kallade metagenomet. Vissa bakterier producerar antioxidanter som skyddar mot sjukdomarna.
Forskarna har hittat stora skillnader i tarmfloran
mellan stroke-patienter och friska personer.
Spiraler, signaler och svarta hål i rymden
Med teleskopet Alma har astronomer upptäckt
en helt oväntad spiral i rymden. Det är första
gången en sådan struktur har hittats runt en röd
jättestjärna, första gången astronomer har kunnat
samla information om hur en sådan spiral ser ut i
tre dimensioner. Studien, som publiceras i tidskriften Nature, ger ny kunskap om hur stjärnor som
solen återför materia till rymden när de blir gamla.
Forskare vid Chalmers har utvecklat en ny
generation av förstärkare, som European Space
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Styr protesen med tanken
Världens första implanterbara robotarm
som styrs av tankarna har utvecklats vid
Chalmers. Med hjälp av den nya tekniken
får arm- och handamputerade en ”levande”
kroppsdel, som styrs ungefär som en naturlig arm eller hand via personens egna
nerver. Protesen förankras direkt i skelettet,
med så kallad osseointegration, vilket
möjliggör att protesen kan styras med
hjälp av egna hjärnsignaler som förs via
nerverna genom armstumpen och fångas
upp i ett gränssnitt inne i titanskruven.
Möjligheten att operera in tankestyrda
artificiella kroppsdelar, som till exempel
denna robotarm, fanns med på tidskriften
Science lista över de 10 största veten
skapliga genombrotten under 2012.

Fotograf: Oscar Mattsson

Agency, ESA, ska använda världen över för att ta
emot signaler från sina rymdsonder och satelliter. Forskargruppen har utvecklat och byggt 30
ultrakänsliga kylda förstärkare för mottagning av
satellitsignaler. De kommer bland annat att användas i Cebreros som ger daglig information om
flera rymdprojekt.
Ett internationellt forskarteam lett av astronomer
vid Chalmers har sett tecken på radiovågor från
hundratals svarta hål i en galax 250 miljoner ljusår
bort. Hålen ”äter” gas som dras in från stjärnan
intill och alstrar kraftiga jetstrålar som i sin tur
sänder ut radiovågor. Upptäckten, som gjordes
med ett världsomspännande nätverk av radioteleskop, kan ge forskarna en ny kunskap om hur
svarta hål skapas.
Trafiksäkerhet
Trots att kvinnor löper ungefär dubbelt så stor risk
som män att drabbas av whiplashskador vid en
krock bakifrån har det hittills bara funnits manliga
krockdockor. Forskare vid Chalmers har tagit
fram en prototyp till världens första krockdocka
som representerar en genomsnittlig kvinna. Den
kvinnliga krockdockan har generellt högre accelerationer och ett snabbare rörelseförlopp än den
manliga när hon blir påkörd bakifrån, vilket skapar
en tidigare och kraftfullare rekyl framåt.
En omfattande EU-studie av körbeteende visar
att nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik. Forskningscentrumet Safer
vid Chalmers har analyserat 75 terabyte kördata
och filmer av förare. En personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis
risken för att köra på fordonet framför på motorväg
med upp till 42 procent. Motsvarande siffra för
lastbil är 15 procent.
Sjösäkerhet
Nästan hälften av fartygsbefälen somnar vid
rodret, visar nya europeiska forskningsresultat.
Under två års tid har forskarna mätt tröttheten hos
fartygsbefäl från flera europeiska länder i EUprojektet Horizon, där bland annat Chalmers ingår.
Förklaringen till att 45 procent av befälen somnar
när de har vakt på bryggan tros vara de tuffa
arbetstider som tillämpas ombord idag. Siffrorna
oroar forskarna, eftersom människors säkerhet,
den marina miljön och värdefull last står på spel.
EU-finansierade forskningsprojekt
Under 2012 deltog Chalmers i totalt 184
EU-forskningsprojekt, varav 150 industriinriktade
projekt som ofta har deltagare från såväl universi-

tet som forskningsinstitut och företag.
Inom det sjunde ramprogrammet, 7RP, är vi
partner i totalt 225 godkända projekt, varav 42
avslutades före 2012 och 11 startar under 2013.
De 172 projekt som pågick under 2012 återfinns
framför allt inom delområdena Information & Communication Technologies (43 projekt), Transport
(41), Nanotechnology, Materials and New Production Processes (14) och EURATOM/Fission
(14). 7RP avslutas formellt i december 2013, men
projekten kommer att fortsätta fram till 2018.
European Research Council, ERC, som introducerades i 7RP, ger stöd för större risktagande
och främjar forskning i världsklass. Inom ramen för
ERC har totalt 14 chalmersforskare fått anslag.
Elva projekt har pågått under 2012: fyra Starting
Grants och sju Advanced Grants. Ytterligare två
Starting Grants och en Advanced Grant startar i
början av 2013.
Våra forskare har dessutom deltagit i tio projekt i andra EU-baserade tematiska program.
Sammantaget är Chalmers koordinator eller enda
kontraktspart för 34 av de projekt som pågick
under 2012. Intäkterna för alla EU-projekt uppgick
2012 till 150 MSEK vilket är en ökning med 13,6
procent från året innan.
Forskningsinfrastruktur
Chalmers forskningsinfrastrukturgrupp, CIS, som
är rådgivande organ för vicerektor för forskning
och forskarutbildning, har under året fokuserat på
tre stora frågor: att färdigställa ett styrdokument
för Chalmers forskningsinfrastrukturer, att göra
interna prioriteringar av ansökningar till Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, Infrastruktur
2012 och 2013 samt att utveckla Chalmers relation till viktiga externa faciliteter, som MaxIV och
ESS i Lund. Samarbetet med Göteborgs universitet inom forskningsinfrastrukturfrågor har fortsatt.
Samverkansgruppen har träffats varannan månad.
Fler exempel på satsningar under 2012:
>>

>>

>>

Startskottet har gått för Living Labs, initierat av
Johanneberg Science Park, Chalmers Homes
of Tomorrow och HSB. Framtidens boende
testas i studenters faktiska boendemiljö.
Onsala rymdobservatorium har fått 6,6 miljoner
kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla
antenndesign och bredbandsradiomottagare
för SKA (Square Kilometre Array) i Sydafrika
och Australien. De har också utvecklat nya
mottagare för teleskopet Alma i Chile.
Trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero har fått
grönt ljus och bygget har påbörjats. Anlägg-

>>

>>

ningen samägs med SP Sveriges tekniska
forskningsinstitut.
Två stora anslag från KAW Infrastruktur har
inneburit stora satsningar. Chalmers nano
tekniklaboratorium har fått 22 miljoner kronor,
vilket möjliggör halvering av storleken på de
minsta tillverkade komponenterna. Onsala
rymdobservatorium har fått 30 miljoner kronor
till två nya radioteleskop, som tillsammans kan
mäta jordens rörelser mer noggrant.
I januari invigdes Göteborg Wind Lab, som
möjliggör fullskalig forskning om marin vindkraft. Göteborg Energi äger och driver verket.

Vetenskapliga publikationer
Chalmers forskare publicerade 2012 drygt 2 350
vetenskapliga artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationer. Det
är 12 procent fler än samma tid förra året. 1146
artiklar publicerades i den viktiga databasen
Web of Science, en ökning med 10 procent från
samma tid 2011 och med 38 procent över de
senaste fem åren.
För att följa upp publikationernas synlighet och
genomslag på den internationella arenan använder
vi måttet fältnormerade citeringar per publikation
(Cf). För att jämna ut slumpeffekter räknar vi över
en rullande treårsperiod. Chalmers Cf för artiklar
från 2009/2011 är 1,09. Det innebär att våra
forskare i genomsnitt citeras nio procent mer än
”normalforskare” inom samma fält. Resultatet har
varit i stort sett oförändrat de senaste fem åren.
Intäkter till forskning och forskarutbildning
Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgår
till 2 312 mnkr, en ökning med 8 procent. Medel
direkt från Utbildningsdepartementet har ökat med
95 mnkr, varav 72 mnkr utgörs av statens satsning på strategiska forskningsområden. Övriga
statliga intäkter har ökat med 48 mnkr, främst
intäkter från Vinnova 17 mnkr, Formas 15 mnkr
samt Vetenskapsrådet 12 mnkr. Intäkter från
Energimyndigheten har minskat 11 mnkr. Övriga
statliga intäkter har ökat med 15 mnkr. Bidrag och
uppdragsintäkter från företag med flera har ökat
8 mnkr. Bidrag från offentliga stiftelser har ökat
14 mnkr, främst Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Bidrag från EU har ökat 18 mnkr, medan
bidrag från Chalmers stiftelse har minskat 18
mnkr. Chalmers tio största forskningsfinansiärer
står för 75 procent av intäkterna. Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras med
bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt hög
och uppgick år 2012 till 66 procent av intäkterna.
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Forskarutbildning och forskning

Företag m fl: 14%
Offentliga stiftelser: 5%
EU: 6%
Stiftelsen Chalmers: 2%
Övrigt: 6%
Finansiellt: 2%
Övriga statliga: 31%
Utbildningsdepartementet: 34%

264
Totala intäkter i miljoner
kronor under 2012 från
Vetenskapsrådet.

Forskarutbildning och forskning

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

Intäkter (mnkr)

2012

2011

2010

2009

2008

777
264
179
150
112
71
65
38
37
30

682
252
162
132
123
65
50
45
55
17

613
210
136
134
112
68
34
47
45
16

521
196
148
126
110
79
25
34
59
11

469
165
136
102
69
66
27
29
71
10

Antal EU-forskningsprojekt vid Chalmers

2012
Tematiskt inriktad forskning
t ex ICT, Transport, NMP
Forskarrörlighet & infrastruktur
t ex Infrastructure, Marie Curie
European Research Council
Starting Grant/Advanced Grant

2011

2010

2009

2008

777
725
333
106
150
37
143
41

682
677
325
92
132
55
125
51

613
601
317
93
134
45
105
18

521
551
289
96
126
59
71
47

469
480
244
77
102
71
54
47

2 312

2 139

1 926

1 760

1 544

34 150
6

Chalmers 10 största forskningsfinansiärer

Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
VINNOVA
EU
Energimyndigheten
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Formas
Wallenbergsstiftelserna
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

2012

Totala intäkter i procent under 2012
från Utbildningsdepartementet.

Totala intäkter i miljoner
kronor under 2012 från EU.

Refereegranskade publikationer

2011

2010

2009

2008

148

136

124

126

123

23

11

10

11

22

4/7

3/4

2/4

2/2

1/0

Totalt antal projekt

182

154

140

141

146

Varav projekt koordinerade av Chalmers
Intäkter från EU-kommissionen (mnkr)

34
150

20
132

19
134

13
126

11
102

2012 2011 2010 2009 2008

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag 1
Totalt
1

1399 1262 1239
954

991

810

1191 1103
719

724

Totala intäkter i procent
under 2012 från EU.

2353 2253 2049 1910 1827

Preliminärt för 2012 avläst 2013-02-01

Forskningsmetoder och
djup kunskap sprids i världen
Nordamerika: 39 doktorer
Sydamerika: 5 doktorer
Europa: 1121 doktorer
Afrika: 6 doktorer
Asien: 42 doktorer
Oceanien (Australien):
4 doktorer

Genom de 8 procent av Chalmers doktorer
som har valt att bosätta sig utanför Europa
ser vi att forskningsmetoder och djup kunskap från Chalmers sprids i världen, och att
Chalmers doktorer är attraktiva på en internationell arbetsmarknad. Figuren visar en
ögonblicksbild av var i världen Chalmers
doktorer examinerade 2002–2009 befann
sig. Det visar sig att Asien, tätt följt av
Nordamerika, är populäraste destination
för de doktorer som flyttar utanför Europa,
men att det finns Chalmersdoktorer på
alla 6 kontinenter. Att utvecklas som forskare är en vanlig anledning till att flytta
utomlands efter doktorsexamen, men
undersökningen visar att våra doktorer är
attraktiva även inom industri och näringsliv i andra länder. Att Chalmers utländska
doktorer tillgodogör sig kompetens som
de sedan använder för att bygga upp sina
hemländer är en viktig del av vårt arbete för
en hållbar framtid.

Chalmers årsberättelse 2012

Mikael Käll
Mikael Käll, professor på institutionen för
teknisk fysik, har fått tre prestigefyllda
anslag. 37 miljoner kronor från Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse till ett projekt
där optiska antenner ska användas för
att studera olika fenomen och processer i
nanostorlek. 23,5 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning till projektet
Funktionella elektromagnetiska metamaterial och optisk sensing. 15 miljoner
kronor följde med utmärkelsen Wallenberg
Scholars, för att möjliggöra djärva och
långsiktiga projekt.

Att forska och forskarutbilda

Holger Rootzén
Professor Holger Rootzén, på institutionen
för matematiska vetenskaper, har fått 50
miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till ett projekt där forskare
med hjälp av matematiska och statistiska
teorier ska göra modeller av stora och
utbredda skeenden.

Fredrik Höök
Fredrik Höök, professor på institutionen för
teknisk fysik, har fått ett rambidrag på 22,6
miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk
forskning till projektet Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi.
Han fick även årets Göran Gustafssonpris
i fysik av Kungl. Vetenskapsakademien och
därmed 4,5 miljoner kronor till sin framgångsrika forskning om cellmembranet.
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Forskar Grand Prix
Igor Zoric, professor på institutionen för
teknisk fysik, var en av nio finalister i den
nationella tävlingen Forskar Grand Prix, som
gick ut på att göra den mest inspirerande
och pedagogiska populärvetenskapliga
presentationen av sin forskning. Den nya
tävlingen anordnades av Vetenskap & Allmänhet med stöd av EU-kommissionen och
i samarbete med FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.

ERC Grants
(Ej på bild) Tre chalmersforskare påbörjade
projekt med bidrag från European Research
Council, ERC, under 2012: Sergey
Cherednichenko med ett Starting Grant,
samt Anders Lyngfelt och Peter Andrekson
med var sitt Advanced Grant. Under året
stod det också klart att ytterligare tre forskare kommer att börja var sitt ERC-projekt
under början av 2013: Robert Berman och
Andrei Sabelfeld har beviljats Starting Grant
samt Per-Simon Kildal ett Advanced Grant.

Ingvar Carlsson Award
(Ovanför) Som tre av 14 unga lovande forskare i Sverige har Anna
Martinelli på Kemi- och bioteknik, Andreas Dahlin och Maths Karlsson
på Teknisk Fysik fått bidrag från Ingvar Carlsson Award. Bidraget
stödjer hemvändande forskartalanger, postdoktorer, och deras start
av självständiga och nyskapande forskningsverksamheter i Sverige.

50
Så många miljoner kronor fick
professor Holger Rootzén till
ett matematikprojekt.

Wallenberg Academy Fellow
Astronomen Kirsten Knudsen och matematikern Robert Berman har
utnämnts till Wallenberg Academy Fellows i ett nytt ambitiöst karriärprogram för unga lovande forskare och får 7,5 respektive 5 miljoner
kronor. Avsikten med satsningen är att möjliggöra för unga forskare
att i lugn och ro bygga en egen forskargrupp och ta större vetenskapliga risker än man normalt vågar.

Forskar Grand Prix
Per Delsing, professor på Mikroteknologi
och nanovetenskap, har fått utmärkelsen
Wallenberg Scholars. Det innebär 15 miljoner kronor för att möjliggöra djärva och
långsiktiga projekt. Han satt också med i
Nobelkommittén för fysik.
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Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att
utbilda och utveckla eftertraktade forskare som
har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till
gagn för ett mänskligt och hållbart samhälle.
I Chalmers ledning har vicerektor för forskarutbild-

ningen ansvaret för forskarutbildningen. Arbetet
med vidareutveckling och kvalitetssäkring av
forskarutbildningen sker i nära samarbete med
doktorandsektionen och med forskarutbildningsnämnden som rådgivande församling.

Utbildningsmål
Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen på Chalmers bland annat ska kunna
formulera vetenskapliga frågeställningar, tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in
resultaten i ett vidare sammanhang, kritiskt värdera egen och andras forskning samt samverka i
tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet
förhållningssätt till andra vetenskapsområden.
Genom ett nytt kurspaket för professionell och
personlig utveckling har ledarskap, karriärplanering och förmågan att kommunicera fått en
starkare framtoning.

som svarar för verksamheten samt för den årliga
uppföljningen av doktorandernas studier och
handledning. Studierektorn svarar också för att
det finns underlag för utvärdering av forskarskolans verksamhet. Vicerektorn ansvarar för
kvalitetssäkring genom återkommande utvärdering
av verksamheten.

Kvantitativa mål
Under perioden 2009–2012 har Chalmers
haft som mål att ha 515 examensekvivalenter.
I måttet examensekvivalenter räknas doktors
examen som en ekvivalent, licentiatexamen som
en halv och doktorsexamen med tidigare avlagd
licentiatexamen som en halv ekvivalent. Examens
ekvivalenterna för perioden var 129 (2009), 137
(2010), 172 (2011) och 178 (2012). Sammanlagt
ger det 616 examensekvivalenter som visar att
Chalmers nått målet med god marginal.
Vägen till målen
För att nå målen i forskarutbildningen har under
2012 särskilt fokus lagts på:
>>

>>

>>

>>

Att öka doktorandernas möjligheter till
utveckling inom områden som inte är forsk
ningsämnesspecifika. Hållbar utveckling och
etik är självklara områden, liksom kommunikation. Ytterligare områden är till exempel
nyttiggörande, karriärplanering och ledarskap.
Att genomföra utvärdering av forskarutbildningen.
Att fortlöpande arbeta med utvecklingen av
handledarforum.
Att publicera en ny handbok för forskarutbildningen på intranätet.

Forskarskolor vid Chalmers
Forskarutbildningen vid Chalmers är organiserad
i forskarskolor för att vidareutveckla breda, starka
forskningsmiljöer med synergier inom och mellan
olika vetenskapsområden. Alla doktorander ska
tillhöra en ämnesforskarskola. De flesta forskarskolorna är organiserade inom någon av Chalmers
17 institutioner. Tvärinstitutionella forskarskolor
förekommer. Chalmers medverkar även i ett antal
nationella och internationella forskarskolor.
Vid varje forskarskola finns en studierektor

Forskarutbildningsnämnden
Chalmers forskarutbildningsnämnd, FUN, är rådgivande i policyfrågor kring forskarutbildningen
och bereder förslag i frågor av större vikt. I FUN
ingår den ansvarige för forskarutbildningen vid
varje institution, två doktorandrepresentanter som
utses av doktorandsektionen vid Chalmers studentkår samt en representant för studentkåren.
Utöver rutiner och regler för forskarutbildningen
har nämnden hanterat en rad olika frågeställningar, däribland följande:
Diskussioner har förts om Chalmers pågående arbete med att införa ett processorienterat
arbetssätt. En processkarta för huvudprocessen
att forska har arbetats fram och presenterats för
FUNs ledamöter, som har diskuterat hur olika processaktiviteter kopplar till varandra.
En ny handbok för forskarutbildningen har tagits
fram under året. Genom en intern remissrunda,
där också FUN ingick, fick handboken sin slutliga utformning under försommaren. Handboken
vänder sig i första hand till doktorander och
fungerar som en samlad resurs för frågor som rör
forskarutbildningen.
Nämnden har också följt arbetet med att samla
Chalmers studierektorer till en grupp för utbyte av
erfarenheter över institutionsgränserna. Bildandet
av gruppen är ett resultat av en två-dagars konferens på temat forskarutbildning som hölls under
våren. Då träffades proprefekter, ledamöter ur
FUN och studierektorer för diskussioner om roller,
arbetssituation och arbetssätt. Studierektorsgruppens fortsatta arbete har sedan rapporterats
i nämnden.
Andra diskussioner har handlat om det nya,
obligatoriska utbildningsblocket professionell och
personlig utveckling – Generic & Transferable
Skills – samt handledarforum, HAL. Även utvärderingen av Chalmers ämnesforskarskolor har
diskuterats.
Studiemiljö
Chalmers arbetar aktivt för att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö.
En introduktionsdag för nyantagna doktorander
har getts en gång per termin, då doktoranderna

fått allmän information om forskarstudier på
Chalmers, liksom om sina rättigheter och skyldigheter. De har också fått veta vart de vänder sig om
det skulle uppstå problem som rör jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö.
Alla nyantagna internationella doktorander
har erbjudits en nybörjarkurs i svenska. Syftet är
att underlätta för doktoranden att så snart som
möjligt förstå svenska språket i vardagliga situationer och därmed få förståelse för svensk kultur
och snabbare kunna integreras i forskargruppen.
Under 2012 har 71 doktorander läst svenska för
nybörjare.
Handledning
Ett av målen med att organisera forskarutbildningen i forskarskolor är att skapa en miljö där
doktoranden omges av en handledargrupp
(huvudhandledare, examinator och en eller flera
biträdande handledare), som kan ge kvalificerad
handledning så att hen kan följa sin fastlagda
studieplan. Minst en gång per år, gärna två, ska
doktorand, huvudhandledare och studierektor för
forskarskolan träffas för en uppföljning av doktorandens studieplan. Vid detta tillfälle ska även
kvaliteten på handledningen följas upp. Alla doktorander ska också erbjudas medarbetarsamtal
med sin chef.
Handledarforum, HAL, är sedan 2009 en
obligatorisk aktivitet som riktar sig till seniora
forskare anställda av Chalmers som formellt är
huvudhandledare. Målet är att höja kvaliteten på
handledarskapet genom till exempel ökat nätverkande och klarläggande av handledarrollen,
liksom att ge möjlighet till personlig utveckling för
den enskilde handledaren. HAL sker i form av ett
forum där deltagarna träffas under fyra tillfällen,
totalt 11 timmar. Under 2012 anordnades elva
forumgrupper med totalt 85 medverkande; sex
grupper samlade 38 deltagare under våren, fem
grupper samlade 47 deltagare under hösten.
Sedan starten har hittills 305 personer genomfört
HAL, vilket motsvarar drygt 76 procent av målgruppen.
Jämställdhet
Arbetet med att utveckla doktorandernas arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv har fortsatt
under 2012. Utgångspunkten för arbetet är den
jämställdhetsenkät som genomfördes under 2011.
Resultatet från enkäten har analyserats med fokus
på doktorandernas situation. Vid förra enkättillfället 2005 visade det sig att doktorander var
en utsatt grupp när det gällde trakasserier, idag
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Annika Steiber
Annika Steiber disputerade våren 2012. Hennes
avhandling handlar om
Google, ett av världens
mest innovativa företag. I en studie gjord på
Googles huvudkontor
pekar hon ut företagets
framgångsfaktorer. Pressmeddelandet om hennes
forskning är ett av dem
som fick mest spridning i
svensk media.

ligger den siffran på en betydligt lägre nivå och
doktorandernas svar skiljer sig inte från annan
forskande och undervisande personals. Det tyder
på att insatser som handledarforum och härskarteknikutbildningar har gett resultat. Enkätresultatet
har presenterats på doktorandsektionens årsmöte
med efterföljande diskussion.
Professionell och personlig utveckling
Chalmers har under året arbetat fram former för
att erbjuda alla doktorander träning inom professionell och personlig utveckling – Generic &
Transferable Skills – för att förbereda dem för
framtida uppdrag som påverkare och ledare. Att
doktorander från olika discipliner och kulturer
möts i gemensamma träningsaktiviteter ses även
som ett bra sätt att utveckla den interna miljön.
Chalmers har tidigare erbjudit doktorandkurser
som inte är direkt kopplade till forskningsämnet;
exempelvis akademiskt skrivande, pedagogik,
informationssökning, forskningsetik och hållbar
utveckling. Utbildningen har under året utvecklats
genom att paketera redan befintliga icke-ämnesområdesspecifika doktorandkurser på central
nivå, i rätt kvalitet, tid och omfattning och komplettera dem med nya färdigheter. Följande områden
har lagts till och utvecklats: att skapa och leda
grupper och team, karriärplanering, retorik/presentationsteknik och nyttiggörande. Träningen är
till stor del uppbyggd utifrån ett erfarenhets- och
upplevelsebaserat lärande, tillämpbart såväl i
yrkesrollen som doktorand som längre fram i karriären, oavsett yrkesval.
För doktorander antagna från och med 1 september 2012 är det obligatoriskt att ta 15 högskolepoäng inom Generic and transferable skills
under sin doktorandtid. Därutöver ska en muntlig
populärvetenskaplig presentation hållas före
disputationen, för publik utanför akademin. En
populärvetenskaplig presentation skall också skrivas på baksidan av doktorsavhandlingen.
Under året har ändamålsenliga utbildningslokaler tagits fram i Kuggen på Lindholmen.
Nya doktorander
Hösten 2012 fanns på Chalmers totalt 1150
(1147) forskarstuderande med en registrerad
aktivitet på minst 1 procent, varav 996 (978) med
en aktivitet på minst 50 procent. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.
Under 2012 antogs 211 (232) nya forskarstuderande, varav 71 (69) kvinnor, vilket motsvarar
34 procent. Könsfördelningen varierar avsevärt
mellan olika forskarskolor. Exempel på denna

variation är nyantagna inom områdena mikroteknologi och nanovetenskap (17 procent kvinnor)
och tillämpad mekanik (11 procent kvinnor). Andra
områden har en jämnare könsfördelning bland
nyantagna. Exempelvis kemi och bioteknik (40
procent kvinnor) och energi och miljö (43 procent
kvinnor). Att försöka förstå och motverka den
könsmärkning som styr hur kvinnor och män väljer
att gå in i forskarstudier är en viktig uppgift för en
framtida jämställd högskola.
Antalet forskarstuderande antagna till studier
för enbart licentiatexamen uppgick 2012 till 24
personer eller 11 procent av de antagna.
Av de nyantagna hade 44 (40) personer sin
grundutbildning från annat svenskt lärosäte än
Chalmers. 59 (71) hade masterexamen från
utländskt lärosäte och ytterligare 44 (43) hade
sin bachelorexamen från utländskt lärosäte och
därefter examen från något av Chalmers masterprogram.
Examina
Under året examinerades 172 (138) doktorer och
152 (166) licentiater. Av doktorerna hade 140
(99) tidigare avlagt licentiatexamen. Av de examinerade doktorerna var 28 (32) procent kvinnor
och för licentiaterna var motsvarande andel också
28 (31) procent.
Studietid
Medianstudietiden för doktorsexamen har de
senaste åren varit relativt konstant. För doktorsexamen är nettostudietiden 4,0 (4,1) år och för
licentiatexamen 2,7 (2,7) år. Det krävs alltså i snitt
något mer än den nominella studietiden för licentiatexamen. Flertalet doktorander undervisar eller
utför annat institutionsarbete upp till 20 procent
av tiden. När detta inkluderas tillsammans med
eventuella tjänstledigheter blir medianstudietiden
för doktorsexamen 5,1 (5,2) år och för licentiatexamen 2,9 (3,0) år.
Studiefinansiering
Chalmers ambition är sedan länge att alla forskarstuderande som inte är industridoktorander
ska ha doktorandtjänst. I februari 2011 fattade
rektor beslut om att alla doktorander vid nyrekrytering ska anställas vid Chalmers, och därmed
få del av självklarheter som sjuk-, föräldra- och
arbetslöshetsförsäkring. Endast vissa mycket
begränsade undantag från regeln om anställning
för doktorander kommer fortsättningsvis att finnas.
Under hösten 2012 hade 833 personer, med
en aktivitet på minst 1 procent, vid något tillfälle

doktorandtjänst vid Chalmers. Motsvarande antal
stipendiater var 35 (49). Det är huvudsakligen
internationella doktorander som uppbär stipendium. Eftersom antagningen av doktorander med
stipendiefinansiering i princip har upphört kommer
antalet stipendiater successivt att minska.
Chalmers strävar aktivt efter att öka sin samverkan med näringslivet bland annat genom
forskarutbildningen. Samverkan genom industridoktorander har varit framgångsrik. Dessa
doktorander fortsätter att vara anställda i företaget
och genomför forskarstudier på hel- eller deltid.
Under hösten 2012 har antalet industridoktorander, med en aktivitet på minst 1 procent, legat
kvar på en hög nivå, 170 (172).
Det är viktigt att också industridoktorander
deltar i undervisningen. Den pedagogiska förmågan och kommunikationens utveckling är en viktig
del av forskarutbildningen. Enligt ett beslut av
vicerektor för forskarutbildningen ska industridoktorander delta i undervisningen i en omfattning av
upp till 10 procent.
Chalmers har inga doktorander som finansieras
med utbildningsbidrag.
Samverkan
Ett viktigt led i Chalmers arbete för internationalisering är att stödja doktorandernas deltagande i
internationella samarbeten, vistelser vid utländska
universitet och genom att bjuda in utländska gästforskare. Under 2012 vistades 74 studenter, varav
15 kvinnor, utomlands i sina forskarstudier och
94 internationella doktorander, varav 29 kvinnor,
genomförde en del av sin forskarutbildning på
Chalmers. Vistelsernas omfattning utgör minst en
vecka.
Samverkan och utbyten kräver emellertid tydliga
avtal mellan Chalmers och externa parter. Det är
viktigt för att säkra kvaliteten i forskarutbildningen
och för att säkerställa handledning, doktorandens arbetssituation och forskningsuppgiftens
kvalitativa innehåll. Avtalen är också viktiga för att
garantera krav på öppenhet i form av publicering
i internationella tidskrifter av vetenskapligt hög
kvalitet.
Under 2012 har Chalmers slutit fem så kallade
Double Degree-avtal med universitet i Kina,
Taiwan, och Mexiko. Avtal har även slutits nationellt
med Lunds universitet. Under hösten 2012 inleddes arbetet med ytterligare fyra avtal. Denna typ av
avtal ger doktorander möjlighet att bedriva forskar
studier vid såväl Chalmers som ett utländskt
lärosäte och få doktorsexamen från båda.
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Forskarskolor
Följande forskarskolor som motsvaras av ett
forskarutbildningsämne och som inrättats av vicerektor finns vid Chalmers:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Arkitektur
Avancerad teknisk matematik
Biovetenskap (tvärinstitutionell)
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Fysik
Högspänningsteknik
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Kemi
Kemiteknik
Komplexa system
Maskin- och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap (tvärinstitutionell)
Mikroteknologi och nanovetenskap
Miljövetenskap (tvärvetenskaplig)
Människa-Teknik-Design (tvärinstitutionell)
Nukleär teknik
Produkt- och produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Solid- och strukturmekanik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk akustik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informationsteknologi

Följande nationella forskarskolor där
Chalmers har ett huvudansvar finns:
>>
>>
>>
>>

BioSum
Förbränningsmotorteknik
ProViking
Soft Matter (mjuka material)

Nationella forskarskolor
ProViking – forskarskola i produktframtagning
Chalmers är värdhögskola för den nationella forskarskolan ProViking som ingår i det industrinära
forskningsprogrammet ProViking, finansierat
av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Forskar-
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skolan startade 2003 och är planerad att pågå
till och med 2013. Partnerhögskolor är, förutom
Chalmers, Högskolan i Halmstad, Högskolan i
Jönköping, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde,
KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälardalens högskola
och Uppsala universitet. Forskarskolans mål är att
utbilda doktorer för arbete i industrin. Vid slutet av
2012 hade ProViking Forskarskola 106 inskrivna
doktorander, varav många är knutna till Chalmers.
103 licentiatexamina och 99 doktorsexamina har
hittills avlagts inom skolan.
Forskarskola i förbränningsmotorteknik
Denna nationella forskarskola är gemensam för
Chalmers, KTH och Lunds Tekniska Högskola.
Många av doktoranderna kommer från tre kompetenscentrum inom förbränningsmotorområdet;
CERC på Chalmers, CCGEx på KTH och KCFP
i Lund. Finansiering sker genom Vinnpro, Vinnovas program för fördjupad samverkan mellan
forskarskolor och näringsliv. Forskarskolans
verksamhet består dels av kurser, dels av stöd för
doktoranders vistelse vid andra universitet och
forskningsinstitut. Ett viktigt mål för forskarskolan
är att skapa ett nätverk för de doktorander som
deltar. Totalt består kurspaketet av åtta kurser,
vilka alla getts en gång. Under 2012 började
kurserna ges en andra gång. Under den tid forskarskolan har existerat har mer än 40 doktorander
och personer anställda vid företag gått de kurser
som erbjudits.
Forskarskola i mjuka material
Forskarskolan The Graduate School in Soft
Matter erbjuder en tvärdisciplinär forskarutbildning inom området mjuka material. Den finansieras
av anslag från Vetenskapsrådet och har cirka 40
doktorander från Chalmers, KTH och universiteten i Göteborg, Lund, Linköping och Umeå. Under
året har fyra sommarskolor anordnats på teman
som neutrontekniker, jonvätskor, tekniker för att
studera ytor och polymerer. En kurs i ljusspridning
och en kurs i NMR har hållits på Chalmers, för
att ha direkt tillgång till experimentell utrustning.
En studentkonferens, anordnad av studenterna
själva, har också hållits och Chalmers doktorander har varit på studiebesök i industrin och haft
seminarier med föredragshållare från olika företag.
BIOSUM
BIOSUM är en interdisciplinär forskarskola inom
biomaterial, finansierad av Vinnova och VGR.
Forskarskolan har sin bas i två Vinn Excellence-

centrum, Biomatcell Vinn Excellence Centre in
Biomaterials and Cell Therapy vid Göteborgs
universitet och Vinn Excellence Centre in Supramolecular Biomaterials, Structure Dynamics and
Properties vid Chalmers. Forskarskolan innehåller
flera kursmoment som inkluderar aktiv medverkan
av de industriella parterna inom de båda Vinn
Excellence centra. En populär kurs som hölls
under 2012 var fokuserad på kreativitet, samarbete och gruppdynamik, viktiga aspekter för det
framtida forskarsamhället.
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Mer fokus på ledarskap
och kommunikation
– Den största förändringen av forskarutbildningen på Chalmers under 2012 har varit att
kurspaketet för professionell och personlig
utveckling har sjösatts.
Det medför stora möjligheter att förbättra
forskarutbildningen.
– Kurspaketet handlar om att göra
Chalmers doktorander mer attraktiva efter
examen genom karriärplanering, projektledning och ledarskapsträning. Men det
handlar också om att göra forskningen mer
lättillgänglig genom populärvetenskapliga
föreläsningar. Nu är det viktigt att vi följer
upp de olika kurserna, så att de känns viktiga och användbara för doktoranderna.
– Vi vill också att doktoranderna ska få
tillgodoräkna sig utlandserfarenheter inom

Antal nyantagna till
forskarutbildningen

Antal examinerade

126
100

103
88 126
38 38
08

172

166

164

150

0

som känner sig osäkra i sin roll och behöver
utvecklas i den.
Viktor Andersson
Doktorandsektionens ordförande 2012

Forskarstuderande

300

200

50

ramen för det nya kurspaketet. Forskningsvistelse utomlands är visserligen inte en
kurs, men man stärker sitt nätverk och blir
mer attraktiv. En sådan lösning skulle öka
doktoranders drivkraft för att åka ut i världen
och interagera med andra forskargrupper.
En annan positiv nyhet är att Chalmers sammanställt en forskarhandbok, där all relevant
information samlats. Doktorandsektionen
har också fört diskussioner med Chalmers
om vikten av att skapa ett bättre förhållande
mellan doktorander och deras handledare,
genom ett fastare regelverk.
– Vi arbetar på att följa upp hur doktoranden och handledaren ser på samarbetet.
Mer stöd ska kunna ges till doktorander
som behöver det, men också till handledare
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Studiefinansiering

Antal personer med större än eller lika med 1% aktivitet som vid något tillfälle under höst
terminen 2012 innehaft studiefinaniering. Därav antal kvinnor inom parentes. En person
kan ha haft flera finansieringsformer, dvs förekomma på flera rader i tabellen.
Humaniora

Naturvetenskap

Teknik

Totalt

11(9)

211(65)

611(184)

833(258)

1(1)
0
5(2)
9(4)
1(1)
1(0)

4(0)
11(7)
22(6)
3(1)
7(0)
7(1)

36(14)
24(8)
143(41)
23(6)
19(1)
16(2)

41(15)
35(15)
170(49)
35(11)
27(2)
24(3)

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

1150

Antal personer i forskarutbildningen

(Varav antal
kvinnor inom
parentes)

Påbörjat
forskarutbildning
2012

(Varav antal
kvinnor inom
parentes)

Examina
2012

Examina
2011

Dr

därav lic 2

Dr

därav lic 2

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik

8 (6)
56 (18)
147 (47)

3
8
13

(2)
(3)
(8)

2 (2)
36 (13)
134 (33)

0 (0)
32 (10)
108 (25)

2
31
119

(1)
(12)
(29)

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik

5 (3)
46 (15)
181 (51)

3
1
16

(2)
(0)
(6)

4 (2)
32 (10)
102 (32)

1 (0)
24 (7)
74 (19)

1
41
124

(0)
(15)
(36)

Totalt

211 (71)

24 (13)

172 (48)

140 (35)

152

(42)

Totalt

232 (69)

20

(8)

138 (44)

99 (26)

166

(51)

totalt därav till lic 1

1
2

Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen
Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen

lic

Påbörjat
forskarutbildning
2011

Antal forskarstuderande
under hösten 2012 med
minst 1 % aktivitet.

totalt därav till lic 1

lic
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Utbildning
Grundutbildningen har som mål att bedriva en
utbildning i världsklass, där Chalmers utbildning
attraherar nationella såväl som internationella,
talangfulla och motiverade studenter som har
goda förutsättningar att klara sina studier.
Chalmers strävar efter att utbildningarna på ett
positivt sätt ska påverka Chalmers placering på
de internationella topprankinglistorna, kunna få

höga omdömen i nationella utvärderingar, och att
utexaminerade studenter ska vara nöjda med sin
utbildning och sin tid på Chalmers.
Högskolans uppdrag är att utbilda motsvarande
9 000 studenter. Det är av stor vikt att Chalmers
masterutbildningar bedrivs i en internationell miljö.
Chalmers har även efter införandet av studieavgifter strävat efter att behålla en hög andel inter-

nationella studenter. Våra utbildningsprogram ska
genom god pedagogik, utmärkta lärare och god
progression i ämnesområden och färdigheter, ge
förutsättningar för att våra studenter ska kunna
vara väl förberedda inför kommande yrkesroll och
framtida utmaningar.

Utvecklingsarbete
I början av 2012 tog Maria Knutson Wedel
över uppdraget som vicerektor för grundutbildningen. Den ledningsstruktur som infördes 1
januari 2011 har bibehållits. Den består av fyra
utbildningsområden som leds av respektive utbildningsområdesledare, vilka ansvarar övergripande
för utveckling, planering och dimensionering
av de kandidat-, master-, högskoleingenjörs-,
arkitekt- och civilingenjörsprogram som ingår i
utbildningsområdet.
Under 2012 har grundutbildningens ledningsgrupp under ledning av vicerektor tagit fram
en långsiktig strategi för grundutbildningen,
som utvecklar ledningsgruppens syn på vad en
utbildning i världsklass innebär. Visionen lyfter
fram vikten av att rekrytera högt motiverade
studenter, att vår utbildning bedrivs i kreativa
och inspirerande lärandemiljöer av framstående
lärare och forskare och att Chalmers alumner är
väl förbredda för ett framtida yrkesliv med djupa
ämneskunskaper och utvecklade personliga egenskaper samt förmåga att sätta sina fördjupade
teoretiska kunskaper i ett större sammanhang.
För processen Att utbilda har ett processteam
startats upp i början av året för att tillsammans
med processledaren kunna driva olika processförbättringar och utvecklingsmöjligheter.
Processteamet består av representanter från
såväl institution, grundutbildningsorganisation
som Administration och service. Syftet är att gruppen tillsammans med sin expertkompetens och
erfarenhet ska bidra till och driva förbättringar och
vara en brygga ut i verksamheten. Processteamet
har under året arbetat fram en visualisering av processen Att utbilda i form av en processkarta med
9 delprocesser, med processbeskrivningar för
respektive delprocess. Under 2012 har processarbetet fokuserat mycket på att ta fram tydligt och
gemensamt arbetssätt för hantering av kursvärderingar vid Chalmers, vilket vicerektor fattade
beslut om i december. Syftet är att alla kurser ska
utvärderas på ett enhetligt, kvalitativt och uppföljningsbart sätt, med ett effektivt IT-stöd. En annan
process som har förbättrats och samordnats är
hantering av kursval och kursvalsinformation till
studenter, som nu görs enhetligt för alla program.

tronik, tagit fram nya, utvecklade programplaner.
De första studenterna började studera efter de
nya programplanerna höstterminen 2012. I utbildningarna lyfts simulering, hållbar utveckling
och arbete i verklighetsnära projekt fram ännu
tydligare.
I civilingenjörsprogrammet Datateknik görs en
omläggning som utökar projekt- och kommunikationsinslagen i årskurs 1 och 2 samt stärker
kopplingen av miljö- och hållbar utveckling till
ämnesområdet.
I projektet Omstart samhällsbyggnad som berör
programmen Väg- och vattenbyggnad, Byggingenjör och Affärsutveckling och entreprenörskap
i byggsektorn, har rektor under året fattat ett
inriktningsbeslut om fortsatt stöd. Projektet ska
resultera i nya programplaner för de tre programmen under 2014.
Inom kemi, fysik och matematikområdet har
sedan tidigare påbörjats en större översyn över
befintliga program och utveckling av programplaner.

var att förteckna alla examensarbeten från läsåret
2011–12, för att senare leverera 744 slumpvis
utvalda och avidentifierade examensarbeten till
Högskoleverkets granskare.
Syftet med Chalmers gemensamma projekt har
varit att leverera så bra underlag som möjligt till
Högskoleverket och verkligen lyfta fram god verksamhet och tydligt visa hur väl studenterna når
examensmålen. Allt arbete som projektet gjort har
gett värdefull kunskap som även kan komma till
nytta i grundutbildningens kvalitetsarbete.
För Chalmers är resultatet i utvärderingen
mycket viktigt. Förutom extra pengar för examina
som får omdömet mycket hög kvalitet, spelar
sannolikt rykte och rekryteringsmöjligheter ännu
större roll i ett längre perspektiv.

Programutveckling
Inom de olika utbildningsprogrammen arbetar
man kontinuerligt med att utveckla och förbättra
programmen. Bland annat har högskole
ingenjörsprogrammet Maskiningenjör och
civilingenjörsprogrammet Automation och meka-

Ny läsårsindelning planeras
En aktuell fråga under året har varit huruvida
Chalmers ska följa övriga tekniska lärosäten och
förändra sin läsårsindelning, utifrån hur reglerna
för studiestöd är utformade. En arbetsgrupp med
representanter från bland andra grundutbildningsorganisationen, Studentkåren och Fakultetsrådet
har under våren 2012 arbetat med frågan utifrån
olika angreppssätt och har försökt hitta en bra
lösning för såväl lärare som för studenter. Syftet
med ett längre läsår är inte att utöka innehållet
i kurserna. Istället ska det förlängda läsåret ge
förutsättningar för mer tid för inläsning och bidra
positivt till studenternas lärande och utveckling.
Högskolestyrelsen beslutade den 10 oktober att
från och med läsåret 2014/15 förändra läsårets
indelning. Beslutet innebär att Chalmers går från
36 till 40 veckors läsår uppdelat på 20 läsveckor
per termin med 1,5 hp per vecka.
HSV-utvärderingen
Under 2012 har Högskoleverkets utvärdering av
ingenjörs- och arkitektutbildningarna dominerat
kvalitetsarbetet inom grundutbildningen. Eftersom utvärderingsmodellen är ny och Chalmers
målsättning ambitiös, inleddes ett gemensamt
projekt och en intern lärprocess på våren 2012. I
en serie workshops arbetade programansvariga
bland annat med frågan om hur man i en självvärdering visar att man uppfyller de nationella
examensmålen. En annan del av förberedelserna

Nationell studentrekrytering
Chalmers nationella studentrekrytering bygger
på en mångfald av aktiviteter och kommunikationsinsatser för att underlätta valet av utbildning.
Information och inspirerande intervjuer med
alumner och studenter på webben och i programkatalogen är en viktig del, det personliga mötet
med ungdomar på utbildningsmässor är en annan.
Chalmers medverkar på ett 50-tal utbildningsmässor.
Chalmers arbetar också med att väcka och
odla barns och ungdomars intresse för hållbar
utveckling, teknik- och naturvetenskap, för att
på längre sikt attrahera till Chalmersstudier. Ett
exempel är den klassiska tekniktävlingen för femteklassare i konsten att släppa ett rått ägg från
15 meter utan att det går sönder. Tävlingen har
utvecklats med utställningen Upplev teknik där
skolbarnen kan se tekniska klurigheter på nära
håll och göra egna experiment. Tävlingen lockade
i år 1400 västsvenska femteklassare. Segrade
gjorde Grevegårdsskolan, Nya Varvets skola
och Sjömarkenskolan. På Nobelföreläsningen i
december fick nobelpristagarna David J Wineland
och Serge Haroche, förutom att föreläsa om sina
nobla upptäckter, dela ut fina priser till vinnarna i
Rädda Ägget.
Breddad studentrekrytering
Under 2012 har Chalmers fortsatt att utveckla
läxhjälpsstöd i grundskolor i Göteborg där de
flesta elever har icke europeiska föräldrar. Utöver
grundskolor har även samarbete med en somalisk
förening och Folkets Hus i Biskopsgården inletts.
Läxhjälpen för gymnasister, som tidigare fanns
i Göteborgs stadsbiblioteks lokaler, flyttade till
Chalmers huvudbibliotek i mars 2012. Det är stu-
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Maria Knutson Wedel
Vicerektor för
grundutbildningen.

Fotograf: Oscar Mattsson

denter från Chalmers och Göteborgs universitet
som hjälper till med läxhjälpen.
Internationell studentrekrytering
I den internationella studentrekryteringen fokuserar Chalmers på det kvalitativa personliga mötet
med presumtiva toppstudenter. Detta sker på
utbildningsmässor, universitet, seminarier och hos
studievägledare/rekryteringsagenter, men också i
samverkan med alumner och andra ambassadörer.
Chalmers har internationellt sett ett attraktivt
utbildningserbjudande. Det finns ett växande
intresse för masterprogrammen och Sverige och
Chalmers börjar bli mer vedertagna begrepp.
Söktrycket ökar från exempelvis Kina och Indien,
där Chalmers varit och är närvarande genom
våra främsta ambassadörer, de internationella
alumnerna. Arbetet med internationell studentrekrytering bedrivs till en del genom sociala media
där interaktion med studenterna är viktig.
Migrationsregler är ett problem som Chalmers
delar med andra svenska lärosäten. Till exempel
ges inte internationella studenter möjlighet att
stanna i Sverige för att söka arbete efter avslutad
examen. En ändring är på väg så att studenterna
kan stanna i 6 månader. I många andra europeiska
länder kan de stanna 12 månader eller längre.
Nya högskoleplatser
Chalmers tilldelades extra medel under 2012 som
planeras att användas under läsåret 2013/2014.
Även inför 2012 års antagning ökades antalet platser, och det gjordes ett markant större överintag
till utbildningsprogrammen.
Under 2012 infördes begreppen utbildningsplatser och registrerade på uppropsdagen i
Chalmers interna antagningsarbete. Det antal studenter som registreras på uppropsdagen syftar
till att programmets alla utbildningsplatser skall
vara fyllda då studenterna påbörjar vårterminen i
årskurs 1.
Söktrycket fortsatt stabilt
Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat
utbildningsutbud, även om antalet förstahandsanmälningar till utbildningsprogram sjönk något
jämfört med 2011 (5382). Till utbildningsprogram
med start höstterminen 2012 hade Chalmers
5 263 anmälningar i första hand varav 30 % var
kvinnor. Inför hösten 2012 antogs 17 % (ca 600
st) fler studenter i första urval än 2011. Som en
följd av bland annat ökat antal antagna sjönk
meritvärdet för sist antagen något på de flesta
utbildningarna.

Precis som 2011 hade utbildningarna tekniskt
basår (906), arkitektutbildningen (617) och
industriell ekonomi (504) flest sökande i första
hand. Det utbildningsprogram som hade allra
flest sökande i första hand per utbildningsplats
var arkitektutbildningen med 7,26 per plats. Ingen
utbildning hade färre än 1 förstahandssökande
per utbildningsplats.
Alternativa urvalsmetoder
För att kunna behålla en bredare rekrytering till
utbildningarna, har några utbildningsprogram
sedan ett antal år tillbaka använt sig av möjligheten till alternativa urvalsmetoder. Chalmers
erbjuder platser via Matematik- och fysikprovet,
Arkitektprovet samt garantiplatser efter avklarat
Tekniskt basår. Programmen Teknisk matematik
och Teknisk fysik, Arkitektur och teknik samt
Kemiteknik med fysik använde sig av matematikoch fysikprovet som alternativ urvalsmetod. Totalt
antogs 27 studenter genom Matematik- och
fysikprovet jämfört med 64 för 2011. Det var 49
studenter som antogs via Arkitektprovet till Arkitektutbildningen jämfört med 28 året innan.
Tekniskt basår
Chalmers erbjuder ett ettårigt tekniskt basår
som huvudsakligen är avsett för sökande som
saknar särskild behörighet i matematik, fysik och
kemi från gymnasiet. För att kunna erbjudas en
garantiplats på någon av Chalmers ingenjörsutbildningar, krävs godkänt resultat från alla kurser
inom tekniskt basår. Höga betyg från basåret
krävs också för att bli erbjuden garantiplats på
programmen med högst söktryck. Söktrycket till
tekniskt basår ökar konstant och utbildningen var
den 15:e mest sökta utbildningen i Sverige hösten
2012. Inför höstterminens början registrerades
299 studenter på tekniskt basår.
Föregående höst registrerades 227 studenter
på tekniskt basår. Av dessa valde 186 att fortsätta
sina studier på våren 2012 och 142 fick godkänt
resultat på hela det tekniska basåret. Av dem
antogs sedermera 131 till något av Chalmers
nybörjarprogram varav 101 via sin garantiplats.
Detta är fler än föregående år, då 114 studenter
antogs, varav 98 via sin garantiplats. 		
Antagning till grundnivå
Under höstterminen 2012 påbörjade totalt
2 405 studenter sina studier på de 2168 platser
som fanns på grundnivå, inklusive tekniskt basår.
30 procent var kvinnor, vilket är en marginell
ökning från förra året (29,2%). Reserver fanns till

samtliga utbildningar. Ett stort överintag gjordes
jämfört med föregående år.
Under 2012 har stor restriktivitet tillämpats
avseende antagning till fristående kurs. Vidareutbildning för yrkesverksamma har erbjudits i liten
skala. Syftet är att kunna erbjuda personer med
examen och arbetslivserfarenhet möjlighet att läsa
enstaka kurs av intresse och nytta för dagens eller
kommande arbete. Chalmers erbjuder på så sätt
möjlighet att utvecklas yrkesmässigt och komma
tillbaka för det livslånga lärandet på ett sätt som
kompletterar Chalmers Professional Education
(CPE), som erbjuder uppdragsutbildningar.
Från och med våren 2012 har möjligheten att
söka till senare del av utbildningsprogram erbjudits externt och internt. Omkring 120 studenter
har påbörjat ett sådant alternativ under 2012.
Antagning till avancerad nivå
Intresset för Chalmers masterprogram var stort
inför hösten 2012. Till masterprogrammen antogs
studenter från arkitekt-, civilingenjörs-, kandidatoch högskoleingenjörsprogrammens tredje årskurs, studenter nationellt från andra lärosäten,
och sökande från utländska universitet, från såväl
Europa som övriga världen. Det fanns 3 642
externa sökande i första hand, från 137 länder,
varav 3 130 hade en grundutbildning från ett annat
land än Sverige. Dessutom sökte 1 330 Chalmerister till ett masterprogram. De program som hade
flest sökande bland externa studenter korrelerar
inte med de program som var populärast för chalmerister att söka. De program som hade högst
antal externa sökande var Automotive Engineering,
Communication Engineering, Computer Systems
and Networks samt Electric Power Engineering.
Flest sökande från Chalmers grundprogram hade
Architecture and Urban Design, Design and
Construction Project Management, Management
and Economics of Innovation och Computer Science – Algorithms, Languages and Logic.
Hösten 2012 påbörjade 1 371 personer första
terminen på Chalmers mastersprogram varav 965
var chalmerister som fortsätter sin utbildning på
avancerad nivå och 406 var externa studenter. Av
dessa är 93 studenter med behörighet från ett
annat svenskt lärosäte och 313 med behörighet
från ett annat land än Sverige.
Chalmers rekryteringsinsatser fokuserade under
2011 och 2012 på Kina och Indien, och därifrån
kommer också flest internationella studenter. Jämfört med tidigare år har söktrycket från Iran gått ner
och antalet iranska studenter på plats har minskat
liksom antalet europeiska mastersstudenter.
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Utfärdade examina

30
24

Organiserade utbyten med andra länder

Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella
masterprogram 60 p
Kandidatexamen
varav delexamen
Magisterexamen
Masterexamen
varav även avlagt
civilingenjörs-/
arkitektexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Övriga examina
Totalt

2012

2011

2010

2009

2008

51
593
9
46

80
586
11
50

147
520
18
42

275
320
31
31

687
117
37
8

5
796
639
17
1134

16
826
560
24
1199

22
613
557
27
1088

56
362
312
44
657

263
149
120
94
158

639
254
70
45
4

636
252
62
43
2

562
200
37
44
2

311
197
37
28
4

100
184
45
41
6

3024

3151

2760

2042

1789

Ett läsår omfattar 60 högskolepoäng (hp),
jämfört med tidigare 40 poäng (p).

Chalmersstudenter vid
utländska lärosäten

Totalt

Utbildningar 300 hp
A
Arkitektur
At Arkitektur och teknik
Bt Bioteknik
D
Datateknik
E
Elektroteknik
F
Teknisk fysik
I
Industriell ekonomi
It
Informationsteknik
K
Kemiteknik
Kf Kemiteknik med fysik
M Maskinteknik
Td Teknisk design
Tm Teknisk matematik
V
Väg- och vattenbyggnad
Z
Automation och
mekatronik

Lägsta antagn.
poäng efter
VHS urval 2

2012

(2011)

2012

(2011)

21,95
22,10
20,35
19,17
18,90
21,60
22,10
20,51
19,80
20,72
20,60
21,81
20,55
20,67

(22,10)
(22,50)
(20,80)
(19,76)
(19,05)
(22,00)
(22,13)
(20,60)
(19,40)
(21,10)
(20,50)
(22,15)
(21,80)
(20,95)

21,70
22,00
19,10
18,40
18,00
20,74
21,76
19,10
17,80
19,10
19,70
21,60
19,70
19,46

(21,79)
(22,30)
(19,75)
(18,39)
(17,82)
(20,90)
(21,72)
(19,05)
(18,60)
(19,50)
(19,40)
(21,70)
(21,00)
(20,20)

19,94 (19,98)

VT

HT

VT

HT

54

50

52

49

56

73
6
7
2

127
11
19
14

98
4
15

147
5
20

4
0

8
0

12
1

8
0

3

84 130
9
5
20
24
10
0

10
2

172 227

Totalt utfärdade
examina 2012.

VT

SOKRATES/
ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
Linaeus Palme 3
UNITECH
International

2

Registrerade
studenters medianvärde

HT

46

138 233 1 180 232

Utbytesstudenter
vid Chalmers

1

2010

VT

World Wide
SOKRATES/
ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
Double degree 3
UNITECH
International
Övrigt

VT

HT

HT

VT

HT

286 390 282 399 272 362
5
8
11
16
3
16
27
34
39
24
39
24
3
7
1

Totalt
Antagning på betyg till nybörjarprogram

2011

2012

11

322 450

2

4

11

4

11

336 450

318

413

Andelen kvinnor HT12 är 38 %
Andelen kvinnor HT12 är 30 %
Redovisas separat första gången 2012

Efterfrågan i grundutbildningen

Förstahandssökande
till hösten
Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

Utbildningar 300 hp

2012

2011

2010

2009

617
2550
727
82
381

588
2547
801
94
486

688
2650
885
78
574

673
2586
885
102
765

4972

3490

11013

8528

3130

2272

9095

7032

906

866

815

773

18,90 (18,50)
Antagna 3

Utbildningar 180 hp
Au Affärsutveckling
Bi Byggingenjör
Di Dataingenjör
De Designingenjör
Ei Elektroingenjör
Ep Ekonomi och
produktionsteknik
Ki Kemiingenjör
Me Mekatronikingenjör
Mi Maskiningenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

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

19,40 (20,24)
19,30 (19,70)
17,50 (18,20)
20,90 (21,48)
17,60 (17,44)

18,60
18,40
16,80
20,40
16,30

20,41 (20,84)
17,71 (18,83)
17,80 (17,85)
18,90 (18,70)
17,80 (17,10)
17,87 (18,95)
17,20 (17,90)

19,80 (20,10)
16,65 (18,30)
16,40 (16,73)
18,00 (17,80)
14,80 (16,10)
16,50 (18,10)
15,95 (16,65)

(19,50)
(18,90)
(17,00)
(20,50)
(16,60)

Antagningspoängen avser sökande som söker på sitt gymnasiebetyg,
utan kompletteringar (BI-gruppen). Maximal poäng: Betyg 22,50.

Utbildningar 180 hp

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår
1

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

104
1314
480
37
224

75
1103
412
37
184

76
1047
423
33
186

83
1159
483
38
224

1371

1366

1501

1723

313

334

386

686

291

227

198

353

Inkl Arkitektur och teknik.

Au
Bi
Di
De
Ei
Ep
Ki
Me
Mi
Si
Sk
Sl

Affärsutveckling
Byggingenjör
Dataingenjör
Designingenjör
Elektroingenjör
Ekonomi och
produktionsteknik
Kemiingenjör
Mekatronikingenjör
Maskiningenjör
Sjöingenjör
Sjökapten
Sjöfart och logistik

Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten
samt Sjöfart och logistik.
2

3
Antagna som påbörjat studierna inklusive
antagna till senare del av program på grundnivå.

Prestationer och resultat i grundutbildningen

Exkl betalande studenter
Helårsstudenter
Civilingenjörer och
Arkitekter
Masterprogram
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
IT-universitetet
Tekniskt basår och
Teknisk bastermin
Övriga program
Fristående kurs
Totalt
1
2

Helårsprestationer

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 1

Helårsstudenter 2

Helårsprestationer

Individer bland
helårsstudenter

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2012

2011

2012

2011

3181
2461
1206
566
20

3116
2776
1121
541
43

3295
3153
1120
601
54

2912
2214
1084
506
16

2894
2366
1024
508
43

3062
2649
1006
518
41

4689
3740
1769
989
35

4551
4148
1625
969
58

4785
4503
1623
1023
74

–
–
185
–
–

–
–
67
–
–

–
–
157
–
–

–
–
50
–
–

–
–
256
–
–

–
–
134
–
–

239
92
800

191
89
869

247
99
872

189
90
725

159
88
716

220
97
726

484
132
2545

386
143
3040

504
159
3050

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

8565

8746

9441

7736

7798

8319

12082 12264 12924

185

67

157

50

256

134

En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
Av helårsstudenter 2012 är 28 % kvinnor (2011 28 % kvinnor).
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OS-medalj!
Rasmus Myrgren (M05) seglade hem
bronsmedaljen i laserjolle till Sverige i de
olympiska spelen i London. Han är civil
ingenjör med en examen i maskinteknik från
Chalmers, och säger sig ha stor nytta av sin
utbildning i sitt idrottsutövande:
– På Chalmers lär man sig att utveckla
saker på ett strukturerat sätt. På samma sätt
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Läxhjälpsprojekt fick CSR Västsveriges stipendium
Chalmers läxhjälpsprojekt belönades med
eller globalt – på lång sikt och brett i samhället. Läxhjälpsprojektet drog igång 2010
20 000 kronor i stipendium från den ideella
och erbjuder högstadieelever i Göteborg
föreningen CSR Västsverige. Föreningen
stöd med sina läxor i matte och NO. Stipendelar årligen ut stipendium och pris i syfte
diet togs emot av projektledaren Tabassum
att belöna och möjliggöra idéer, lösningar
och verktyg som stärker förutsättningarna för Jahan, som här syns i mitten tillsammans
med sina läxhjälpare.
många att ta större samhällsansvar – lokalt
kan jag utveckla mig själv som idrottsman,
sa han till Ny Teknik inför OS. I november var
Rasmus Myrgren uppskattad talare på examensceremonin.
– Jag är otroligt stolt över att vara chalmerist. Vi lär oss att kämpa väl för vår examen,
sa han till studenterna.

Maskinprogrammet blev Årets teknikutbildning
Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på
några anledningar som Teknikföretagen lyfte
Chalmers hedrades med utmärkelsen Årets
fram som avgörande.
teknikutbildning i Sverige 2012 av branschNäringslivets engagemang är en nyckel,
organisationen Teknikföretagen. Vilja och
enligt Mikael Enelund, programansvarig. Han
kraft till ständiga förbättringar, djup kompegratulerades av bland andra Maria Knutson
tens och stort engagemang från såväl lärare
Wedel, vicerektor för grundutbildningen, och
på kurserna som samverkande företag var
Karin Markides, Chalmers rektor och vd.
Vinst i världens största tävling för ingenjörsstudenter
Som första nordiska team tog Chalmers hem allra bästa universiteten, inte bara från
Storbritannien och Europa, utan från hela
segern i Formula Student på Silverstone i
världen. Det känns fantastiskt att ha vunnit
England. Lagen formger, bygger och tävlar
den, säger Jonathan Rice, projektledare för
med en ensitsig formelbil, som bland annat
bedöms efter sin hastighet och acceleration. Chalmers Formula Student.
I den tyska upplagan senare under året
– Detta är den största studenttävlingen
följde laget upp med en fin tredjeplats.
inom teknik i världen. Vi har tävlat mot de

Prisade för bästa examensarbete
Chalmersstudenterna Andreas Josefsson och Terese Andersson belönades av
branschorganisationen Lean Forum för
bästa examensarbete 2012. De fick priset
vid en ceremoni under Lean Forums årskongress för sin uppsats Analys samt förslag
till effektivisering av patientflödet vid en
vårdcentral, som de skrev som avslutning
på sin utbildning till högskoleingenjörer i

Ekonomi och produktionsteknik. Via bland
annat fältstudier och patientenkäter kartlade
de patientflödet på en vårdcentral och föreslog förbättringar.
Chalmersmedaljen 2012
Inspirerande förebilder som stärker ungdomars självkänsla och visar vägen mot högre
studier inom naturvetenskap och teknik. Det
är den gemensamma nämnaren för motta-

garna av 2012 års Chalmersmedaljer – två
lärarlag på Solbergagymnasiet i Arvika och
föreningen Intize som på ideell bas bedriver
mentorverksamhet inom matematik.
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Masterprogram, 120 hp
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

Applied Mechanics
Applied Physics
Architecture and Urban Design
Automotive Engineering
Biomedical Engineering
Biotechnology
Communication Engineering
Complex Adaptive Systems
Computer Science – Algorithms,
Languages, and Logic
Computer Systems and Networks
Design and Construction Project Management
Design for Sustainable Development
Electric Power Engineering
Embedded Electronic System Design

Studieavgifter och stipendier
Från höstterminen 2011 finns lagstadgat att
sökande med medborgarskap från ett land utanför
EU/EES ska betala en avgift för studier vid ett
svenskt lärosäte. Chalmers har en terminsavgift på 70 000–95 000 kronor beroende på
huvudområde. Hösten 2012 registrerades 119
avgiftsskyldiga studenter på programtermin ett vid
ett masterprogram. 79 av dessa har beviljats ett
stipendium.
Utfall stipendier och
studieavgifter antagna 2011
Chalmers ambition är en internationell studiemiljö och Chalmers har arbetat aktivt med riktad
rekrytering för att nå internationella sökande efter
införandet av avgifter. För att attrahera de sökande
krävs i många fall att Chalmers kan erbjuda stipendier som bidrag till avgiften och har därför
satsat på fundraising gentemot företag. Arbetet
med att fördela stipendier kräver även administrativa resurser. Chalmers har utvecklat mottagning
och service till de internationella studenterna.
Av de 134 avgiftsskyldiga studenter som
påbörjade ett masterprogram hösten 2011 registrerades 121 i årskurs 2 hösten 2012. Minskningen
beror på att några av studenterna har avlagt
examen, andra har studieuppehåll, någon har
avbrutit sina studier samt att ytterligare någon har
avgiftsbefriats.
18 Avancez/Ipoet-stipendiater som presterat
särskilt excellenta resultat under första läsåret på
Chalmers beviljades ytterligare avgiftsreduktion
på terminsavgiften, med sammanlagt 85 % av
studieavgiften.
Internationalisering och samarbetsavtal
Chalmers internationella närvaro bygger på
omfattande forskarkontakter och studentutbyten.
En fortsatt ökning av samarbeten med Asien är
tydlig. Samtidigt upprätthåller Chalmers en hög
nivå på samarbeten inom Europa. Chalmers har
till exempel under året tagit ett större ansvar inom
studentutbytesprogrammet Unitech International.
Under året inrättades ett internationellt utskott
under Chalmers ledningsgrupp för att bland annat
utveckla handlingsplaner baserat på Chalmers
internationella strategier.
Chalmers har tecknat nya/förnyat befintliga
internationella samarbetsavtal inom följande utbytesprogram: 116 Erasmusavtal för utbyte inom
EU (12 avslutades), 9 studentutbytesavtal för
utbyte utanför EU (bl.a. Sydney, Tokyo, Mexiko,
Hong Kong), 1 avtal om dubbel masterexamen

>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Engineering Mathematics and
Computational Science
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Infrastructure and Environmental Engineering
Innovative and Sustainable
Chemical Engineering
Interaction Design and Technologies
International Project Management
Lärande och ledarskap
Management and Economics of Innovation
Materials Chemistry and Nanotechnology
Materials Engineering
Nanotechnology
Naval Architecture and Ocean Engineering

med Tongji i Shanghai, 7 MoU med bl.a. CityU
HK, ETS Montreal, Tsinghua Beijing, Koç Istanbul,
3 avtal om dubbel doktorsexamen med NCTU
Taiwan, ECUST Shanghai och CIMAV Monterrey,
2 konsortieavtal inom Nordic 5 Tech inom Matematik och Energi.
Chalmers deltar i stipendieprogrammet
Vetenskap utan gränser som lanserades av den
brasilianska regeringen. Hösten 2013 öppnar
Chalmers möjligheten för 100 brasilianska studenter att läsa bland 20 speciellt designade
kurspaket under två terminer. De brasilianska
studenterna söker stipendium i Brasilen samtidigt
som de ansöker om antagning till Chalmers kurs
paket. Sverige deltar med 25 lärosäten i denna
enorma satsning som omfattar 20 länder världen
över.
Studentstöd och utbildningsadministration
I januari 2012 inrättades en ny organisation för
studentstöd och utbildningsadministration, då de
tidigare avdelningarna Studerandeservice och
Studieadministration slogs ihop till Student- och
utbildningsavdelningen. Syftet med förändringen
är att genom att arbeta tydligt med gemensamma
metoder och arbetssätt öka effektiviteten, och
kunna ge ett ännu bättre stöd till grundutbildningsledning, programledningar och institutioner
i studie- och utbildningsfrågor.
Genom att ha ett Studentcentrum på varje
campus, blir det tydligt för studenterna var de kan
vända sig med studierelaterade frågor. En förändring som underlättar arbetet med gemensamma
metoder och arbetssätt är att avdelningen är organiserad i enheter med medarbetare inom samma
funktion.
Studiesocial miljö
Under 2012 har enheten för Studentstöd börjat
kartlägga samtliga studieavbrott på ett system
atiskt och enhetligt sätt. Studenter som vill
avbryta sina studier erbjuds ett samtal med
studievägledare och fyller i orsak till avbrottet i
ett frågeformulär. Formuläret skall vara till stöd
för studenten samtidigt som den ger Chalmers
viktig information om vad som ligger till grund för
avbrottet.
Enheten för studentstöd har under 2012 infört
en enkät som går ut till alla nyantagna studenter
på Chalmers. Enkäten kartlägger vilka rekryteringsinsatser som påverkar att studenter väljer
Chalmers samt studenternas förväntningar på,
inställning till och funderingar över kommande
studier. Enkätresultaten ger information om vilka

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Nuclear Engineering
Physics and Astronomy
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Technology, Society and the Environment
Wireless, Photonics and Space Engineering

satsningar som behöver göras inom studentstödsverksamhet och även vara en grund för olika
beslut på programnivå.
Under våren 2012 genomfördes den årligen
återkommande undersökningen av grundutbildningsprogrammens psykosociala studiemiljö, då
programansvarig tillsammans med studentrepresentanter träffar kurator och studievägledare.
Det framkom att Chalmers studiesociala miljö i
huvudsak upplevs fungera bra. Nollkommittéernas
arbete i mottagningen av nya studenter lyftes fram
som bidragande faktor till en god social gemenskap. Studenterna har ibland svårt för att se en
tydlig röd tråd med studierna. Studieåtagandets
slutresultat, ingenjörs- och arkitektexamen,
kändes dock meningsfullt och motiverande.
Kommunikationen med lärare och administrativ
personal upplevdes av studenterna till största
delen vara bra.
Under året har Chalmers tillsammans med
Göteborgs universitet genomfört offentlig upphandling av studenthälsovård, där Akademihälsan
fick förnyat förtroende under en tidsperiod av två
år med möjlighet till förlängning 2+2 år.
Studentinflytande
Chalmers har under året samarbetat med studentkåren i en rad olika viktiga grundutbildningsfrågor,
bland annat förändrad läsårsindelning, där studentkåren varit mycket aktiva även politiskt.
Ett annat exempel på ett nära samarbete mellan
högskolan och studenterna var den gemensamma
workshop som anordnades av studenter från
Arkitekturprogrammets utbildningsutskott och
programledningen på Arkitekturprogrammet
i maj, med syfte att diskutera hur studenterna
på programmet upplever sin studiesituation.
Workshopen var mycket uppskattad och resulterade i förslag till hur man kan tydliggöra vilka krav
som ställs på studenternas prestationer och att
det är viktigt att underlätta för möjlighet till reflektion och eftertanke.
Chalmers har sedan mars 2012 tydligt uttalade
riktlinjer för studentinflytande, där det bland annat
står formulerat i vilka sammanhang som studentkåren ska finnas representerade på Chalmers.
Chalmers och studentkåren strävar gemensamt
mot att ha ett rikt studentliv på Chalmers och ett
fortsatt högt engagemang från studenterna, både
i strategiska och kvalitativa utbildningsfrågor.
Jämställdhet
Chalmers har under året haft projektpengar
från Delegationen för jämställdhet i högskolan.
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Projektet har syftat till att öka kunskapen och
väcka intresse för frågor om genus, teknik och
pedagogik bland lärare inom EDIT-området på
Chalmers. Programansvariga har fått kunskaper
och metoder att ta med sig i den fortsatta programutvecklingsprocessen. Enskilda lärare har
använt kunskaperna för att utveckla sin undervisning. Inför kommande förändringsarbete finns nu
inom området en grupp lärare som har kunskaper
att fortsätta driva jämställdhetsfrågor inom utbildningsprogrammen och i kurser.
Tre program (Bt, Kf och I) har genomfört seminarier för samtliga studenter om jämställdhet,
jämlikhet och värderingar. Syftet har varit att ge
tillfälle till reflektion kring dessa frågor samt kunskap om de lagar och förhållningssätt som gäller
på en svensk arbetsplats.
Som ett komplement till det studiesociala nätverket som finns vid Chalmers bestående av bland
annat studievägledare, studerandeombudsmän,
högskolepräst, kurator, funktionshinderssamordnare med flera, tillkom under 2012 en person som
ska förstärka arbetet i frågor om jämställdhet och
mångfald.
Samverkan med omvärlden
Nyttiggörande av samverkan med omvärlden kan
ske på många sätt. Chalmers resultat i QS World
University Rankings del Employer Review, har
stadigt förbättrats under de senaste åren sedan
högskolor och universitet själva fått lämna förslag
på arbetsgivare att kontakta i frågan.
Som stöd för grundutbildningen i syfte att
utveckla och öka möjligheter till samverkan med
arbetsgivare/näringsliv i utbildningsprogrammen,
har en ny funktion inrättats. Den ska fungera som
strategiskt och operativt stöd i frågor som på olika
sätt rör samverkan, samt vidareutveckla befintliga
och skapa nya såväl interna som externa relationer.
I Careers Services regi genomförs den s.k.
Kompetensportföljen som pilot på kemiingenjörsprogrammet. Denna är ett stöd för studentens
egen karriärplanering och kopplar till ett kommande arbetsliv. Studenterna träffar bl a alumner
inom kemiområdet och gör studiebesök hos relevanta arbetsgivare. Genom mer kunskap om vad
som väntar i arbetslivet och vilka olika yrkesroller
som finns, ökar motivationen och studenten kan
göra medvetna val för att uppnå sina mål.
LÖNA, Lärare för Ömsesidig Nytta med Arbetsgivare, har fortsatt även under 2012. Ytterligare
13 lärare från elektro/data och IT-området har
under året besökt företag. Totalt sedan start 2011
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har 25 lärare som undervisar inom detta område
fått arbetsgivarkontakter, som de på olika sätt har
nytta av.
Arbetet med att öka samverkan mellan arbetsgivare och högskola/universitet i region Göteborg
fortgår under ledning av Göteborg & Co, där
representanter från Göteborgs universitet och
Chalmers ingår. Under året har en studie om
samverkan ur ett arbetsgivarperspektiv gjorts.
Tidigare har motsvarande tagits fram med studentperspektiv. Dessa studier tillsammans med
en uppsats och annan relevant information ligger
nu som grund till det fortsatta arbetet med att
främja en önskad samverkan i regionen.
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Antalet masterexamina minskade något till 1 134
(1 199). Kandidatexamina minskade till 796 (826).
Sedan omläggningen av utbildningens struktur enligt Bolognamodellen och införandet av
kandidat- och masterprogram, har antalet civilingenjörsexamina legat lägre än förväntat. Under
2012 kvarstår en tendens att studenterna väljer
kandidat- och masterexamen och avlägger inte
civilingenjörsexamen.

Intäkter till grundutbildningen
Intäkter till grundutbildningen uppgår till 861
mnkr, vilket är en minskning med 28 mnkr (-3 %)
jämfört med år 2011. Chalmers har i år något färre
studerande än vad som ryms i den tillgängliga
Särskilda uppdrag
grundutbildningsersättningen från staten (takbeFör 2012 har Chalmers tilldelats 4,2 mnkr som
loppet). Från år 2011 finns sparade prestationer
bidrag till utrustning i sjöfartsutbildningarna.
om 8 mnkr som ryms inom årets takbelopp. Från år
Bidraget har använts till att täcka kostnader för
2012 finns ett sparat takbelopp om 12 mnkr, som
utrustning, i huvudsak för simulatorer inom Radio,
kan användas kommande år. Den statligt finanMaskin, Last och Navigation, men även kostnader
sierade grundutbildningens andel utgör 91 % av
för motorlaboratorium samt utrustning i säkerhetsintäkterna, vilket är detsamma som föregående år.
utbildningen.		
Registreringar och prestationer
Resultatet för 2012 blev 8565 helårsstudenter
och 7736 helårsprestationer, vilket motsvarar en
prestationsgrad på 90 % jämfört med 89 % föregående år. Med prestationsgrad menas i vilken
omfattning som studenterna klarar de kurser som
de varit registrerade på. Antalet helårstudenter
sjönk något jämfört med 2011 (-2%). Under hösten
2012 gjordes ett större överintag av studenter vid
antagningen än förgående år. Chalmers nådde
dock trots detta inte helt upp till den prognos som
gjordes med 8 600 helårsstudenter för 2012.
Alltjämt så påverkar införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter, vilket ger färre internationella
studenter. Det höga söktrycket är en av faktorerna
som bidrar till en ökande prestationsgrad då studenter med höga meritvärden från gymnasiet klarar
sina studier bättre.
Utfärdade examina
Under 2012 utfärdades totalt 3 024 examina vilket
är en minskning med 127 jämfört med 2011. Antalet civilingenjörsexamina uppgick till 644 (666)
och arkitektexamina till 55 (61).
Siffrorna för civilingenjörsexamina visar en liten
ökning för de 5-åriga programmen medan de
gamla 4,5-åriga programmen fortsätter minska.
Antalet högskoleingenjörsexamina uppgick till
254 (252). Sjöingenjörsexamina uppgick till 45
(43) medan sjökaptensexamina ökade till 70 (62).
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861 119
000
000

Totalt utfall stipendier
och studieavgifter 2012.

Utfall stipendier och
studieavgifter 2012

Antal

Stipendieprogram

2012

2011

2010

2009

2008

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag från företag m fl
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Finansiella intäkter

784
2
10
11
42
12

802
6
14
10
41
16

796
8
17
11
37
6

812
9
22
24
26
18

721
9
29
21
28
17

Avancez
Challenge Yourself
India
Ericsson
IPOET
SI – Study
Scholarships
SI – Visby
Sievert Larsson
US FRIENDS
VCC
Volvo Group
Fullt betalande

Summa intäkter

861

889

875

911

825

Totalt

Grundutbildning

Intäkter (mnkr)

27
1
2
32
9
1
1
1
1
4
40
119

Summa intäkt för
grundutbildning i kr.
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Fotograf: Oscar Mattsson

Sjävkörande bil
Christan Berger och Olaf Landsiedel från Institutionen
för data- och informationsteknik satte under hösten ihop
ett lag med studenter från kandidat- och masterprogram
vid Chalmers och Göteborgs universitet, för att delta i
den tyska ingenjörstävlingen Carolo Cup 2013.
Tävlingen går ut på att konstruera och programmera
en självkörande minibil som kan följa vägmarkeringar
och fickparkera sig själv.
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Pedagogisk utveckling
inom grundutbildningen
Under året har anställda och studenter lyft
pedagogiken på många nivåer och fäst den i
flera strukturer runt om på Chalmers. Samtliga
utbildningsområden har en pedagogisk utvecklingsledare, anställningskommittén har utvecklat
anvisningarna för den pedagogiska meriteringen,

några institutioner har infört procedurer för att
systematiskt vidareutveckla undervisningen, och
en ny kursvärderingsprocess har beslutas.

Arbete inför utvärdering av våra examina
Året har präglats av förberedelser inför Högsko
leverkets (HSV) utvärdering av flertalet av våra
examina. För att kunna leverera de underlag myn
digheten begärt i form av en självvärdering för
varje examen har undervisning och lärande diskuterats under en rad workshoppar, skrivarläger och
veckomöten. Programansvariga har bland annat
diskuterat hur de skulle belägga att studenterna
har de kunskaper och färdigheter som krävs
enligt examensordningen. Vid årets slut hade 50
självvärderingsrapporter sänts in till HSV. Diskussionerna har redan inneburit ökat engagemang för
och kunskap om hur vi kan vidareutveckla undervisningen och våra utbildningsprogram.

arbetet har skett i samråd med pedagogisk expertis inom Lärandecentrum. Projektet har utmynnat
i en ny definition av pedagogisk skicklighet i
Chalmers Arbetsordning, samt en ny struktur
för hur en pedagogisk portfölj ska utformas och
bedömas. Arbetet har utvärderats av externa
pedagogiskt sakkunniga och diskuterats vid ett
seminarium i våras. Förändringarna kommer formaliseras under 2013.

Årliga KUL-konferensen
Konferensen om Undervisning och Lärande, KUL,
genomfördes i januari för andra gången och är
nu en etablerad årlig mötesplats. Allt fler lärare
och andra aktiva i undervisningen bidrar med
sina erfarenheter till det kollegiala samtalet. KUL
har blivit en tydlig arena för att odla akademiskt
lärarskap, Scholarship of teaching and learning,
ett begrepp som successivt vinner internationellt
genomslag. Målbilden är att fler och fler aktivt
reflekterar kring sin undervisning på ett student
centrerat sätt med stöd i tillgänglig litteratur och
diskussioner.
Pedagogiska publikationer
Chalmers Publication Library, CPL har under
året kompletterats med märkningen Lärande
och undervisning; pedagogiskt arbete, så det
går att följa upp publiceringar även inom detta
område. Några pedagogiska utvecklings- och
forskningsprojekt som först presenterats på KUL
har funnit sin väg till nationella och internationella
konferenser eller publikationer och bidrar därige
nom till lärares formella pedagogiska meritering.
Det finns redan drygt hundra publikationer med
sådan märkning i CPL – från nästan alla Chalmers
institutioner. Bland publikationerna finns konferensbidrag, tidskriftsartiklar, kapitel och böcker
samt populärvetenskapliga artiklar.
Bedömning av pedagogiska meriter
För att pedagogiska meriter ska kunna till
mätas större vikt och på ett tydligare sätt kunna
bedömas och jämföras vid anställnings- och
befordringsärenden, har det pågått ett arbete
inom Chalmers anställningskommitté tillsammans
med HR-avdelningen. Uppdraget kommer från
Gruppen för strategisk kompetensförsörjning, och

Pedagogiska utvecklingsledare, Peduler
Rollen som pedagogisk utvecklingsledare har
vidareutvecklats och nu har alla fyra utbildnings
områdena utsett en lärare/forskare till pedul, på
20–25 % omfattning. Pedulerna har haft en cen
tral roll i att stödja programansvariga i skrivning av
självvärderingsrapporter inför HSV-utvärderingen
och har en viktig roll för att utveckla det kollegiala
samtalet om undervisning inom respektive utbild
ningsområde. Under året har även en särskild
Chalmersövergripande pedul för undervisning
inom miljö och hållbar utveckling, MHU, såväl som
inom människa, teknik och samhälle, MTS, utsetts
för att systematiskt stödja utveckling inom dessa
svåra områden, som dessutom svarar mot Chal
mers lokala examenskrav. MHU/MTS-pedulen ska
koppla till verksamheten inom Göteborgs miljö
vetenskapliga centrum, GMV. Alla peduler har en
tydlig koppling till Lärandecentrums verksamhet.
Utvärdering av Lärandecentrum
Lärandecentrums arbete har utvärderats av
externa utvärderare och Chalmers har fått ett
underlag för hur verksamheten kan utvecklas i
framtiden. Lärandecentrum har under året inlett
en systematisk seminarieverksamhet, och därigenom börjat förtydliga sin nätverksfunktion.
Systematiskt pedagogiskt
arbete på institutionsnivå
På institutionerna Signaler och system, S2, och
Tillämpad mekanik, TM, har viceprefekterna initie
rat strukturerade aktiviteter för att följa upp kurser
med svagt samlat omdöme i kursvärderingen. På
TM har även flera andra ordnade strukturer för
undervisningskvalitet införts, t.ex. en kort peda
gogisk kurs för nya doktorander inför deras första
undervisningstillfälle, veckovisa möten för alla
lärare som verkar i en kurs och tydligare regler för
kursvärderingsprocessen.
Institutionen för Produkt- och produktionsut
veckling är först ut på Chalmers med att metodiskt
kvalitetssäkra alla kurser som ges i institutio
nens regi. Hälften av institutionens kurser har nu

bearbetas för att säkra en lärcentrerad undervis
ningsplanering. En viktig effekt av projektet är att
forskarens lärarroll har blivit tydliggjord.
Institutionen för kemi- och bioteknik har ordnat
en fortbildningskurs där lärare får individuell kol
legial återkoppling på sin undervisning i specifikt
svåra moment av en erfaren lärarkollega.
I dessa exempel har institutionens viceprefekt
tagit ett ledande och samordnande ansvar för
undervisningens utveckling med stöd av sin pre
fekt.
Stärkande av kunskapstriangeln
Behovet av att stärka utbildningens koppling
till kunskapstriangeln har under året uppmärksammats. 11 kurser med tydlig koppling till
styrkeområdena har fått utvecklingsstöd, finansierats av grundutbildningen och styrkeområdena.
Kursansvariga har av Lärandecentrum erbjudits
support att utveckla kurserna med lärcentrerad
undervisningsplanering.
Rapport från Studentkåren
Rapporten En diskussion om hög utbildningskvalitet togs under året fram av Chalmers studentkår. Rapporten behandlar utbildningens kvalitet
och hur man kan mäta den. Den uppmärksammar också yrkesrollens betydelse, behovet av
helhetssyn på utbildningen, och studenternas
studiesituation. Rapporten lägger en grund för
framtida arbete med utbildningskvalitet där pedagogik, ingenjörsperspektiv och entreprenörskap
identifieras som viktiga arbetsområden.
NU2012-konferensen ordnades i Göteborg
Chalmers anordnade i oktober tillsammans med
de sju andra västsvenska lärosätena den nationella konferensen för nätverk och utveckling,
NU2012, som gick av stapeln för tredje gången.
NU anordnas vartannat år och vänder sig till alla
som är engagerade i svensk högre utbildning.
Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en
mötesplats för spridning, dialog och debatt. Det
övergripande temat var gränslöst lärande. Göteborgs universitet tog huvudansvaret, Chalmers
Lärandecentrum bidrog specifikt med att ordna
en nationell förkonferens för att utveckla tydligare
bedömningskriterier för insända bidrag, och en
början till samsyn kring dessa bland bedömarna.
Konferensen blev fullbokad, slog tidigare rekord
och samlade ca 650 deltagare från hela Sverige.
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Pedagogiska priset belönar
gränsöverskridande undervisning
Pedagogiska priset belönar gränsöverskridande undervisning. Koen Lindström
Claessen, biträdande professor på Institutionen för data- och informationsteknik,
Karl-Gunnar Olsson, universitetslektor
på Institutionen för arkitektur, och
Björn Sandén, biträdande professor på
Institutionen för energi och miljö, premierades med Chalmers pedagogiska pris
2012. De undervisar över gränserna mellan
yrkesroller, vetenskapliga discipliner och
mellan förståelse och måluppfattning.

Kurser i pedagogisk utveckling

Lärare

Doktorander

2012

2011

2010

2012

2011

2010

18
28
–
65
6
8
4

23
27
16
42
13
1
3

32
–
19
53
6
–
–

18
234
–
6
–
31
171

–
225
2
3
–
35
158

–
181
–
–
2
39
177

129
91

133
102

113
87

442

423

399

Pedagogiskt projekt
Undervisning, lärande och utvärdering
Filosofier för lärande
Forskarhandledning
Lärande och digital media
Vetenskapsteori och praktik
(Etik, vetenskap och samhälle, nytt namn)
Totalt antal deltagare
Individer
Högskolepedagogiskt diplom

Antal

Utfärdat då 15 hp erhållits och reflektion över kurserna skickats

14

16

17

Fotograf: Johani Karonen / Högskolan i Skövde

50

Vid årets slut hade 50 självvärderingsrapporter sänts in till
HSV. Diskussionerna har redan
inneburit ökat engagemang för
och kunskap om hur vi kan
vidareutveckla undervisningen
och våra utbildningsprogram.

Kurser i pedagogisk utveckling
Avdelningen för Ingenjörsutbildningsvetenskaps uppdrag består i att hjälpa till
med att kompetensutveckla lärarkåren när
det gäller undervisning, lärande och handledning, främst genom att erbjuda kurser.
Utöver kursutbudet delar avdelningen med
sig av sin kompetens i utskott och kommittéer genom individuella konsultationer och
som representanter för Chalmers i olika
forum nationellt och internationellt.
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Nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap
Nyttiggörande av den forskningsbaserade kunskap som förvaltas och utvecklas av Chalmers är
ett centralt uppdrag. Chalmers ska samverka med
det omgivande samhället och verka för att forsknings- och utbildningsverksamheter ger upphov

till påvisbar nytta i samhället. Uppdraget innebär
att Chalmers i samverkan med aktörer i samhället
och näringslivet ska skapa förutsättningar för
värdeskapande och tillväxt med utgångspunkt i
forskningsbaserad kunskap.

Under 2012 har det påbörjats en processorientering av Chalmers arbete med nyttiggörande. Den
leder bl.a. till ett förtydligande av vilka roller och
aktiviteter som Chalmers tar ansvar för och skapar
förutsättningar för effektivt, dvs. nyttiggörande
som är ett av Chalmers prioriterade mål. Nyttiggörande sker på många sätt, t.ex. kunskapsöverföring
i samverkansforskning och aktiviteter, utbildning
och venture creation, dvs. nyttiggörande genom
utveckling av nya affärer och företag. Syftet med
processoriteringen är att göra alla sådana vägar
tydliga och möjliga att följa upp.
Nyttiggörande förutsätter många olika former av
verksamheter och kompetenser. En del av dessa
verksamheter är en del av Chalmers tekniska högskola AB och dess koncern, medan andra samägs
eller drivs i samverkan med andra externa parter.
Detta återspeglar i stor utsträckning att nyttiggörande är en samverkansaktivitet. Att realisera
nytta av forskningsbaserad kunskap, dvs. skapa
innovation, i en kunskapsekonomi förutsätter medverkan från många olika håll.

anpassat till lokala förutsättningar och strategier.
Det långsiktiga målet är att utveckla förmågan till
nyttiggörande vid varje lärosäte och inte enbart
bygga denna vid Innovationskontoret.
Verksamheten, som startade i juni 2010, har
byggts upp kring fyra verksamhetsområden.
Under 2012 erhöll Innovationskontor Väst 13,2
mnkr i stöd från utbildningsdepartementet. Av
dessa användes 7,4 mnkr för innovationsrådgivning, 0,5 mnkr för hantering av intellektuella
tillgångar, 4,6 mnkr för verifiering och 0,7 mnkr
för attitydpåverkan.
Verksamhetsområdet Innovationsrådgivning är i
huvudsak inriktat mot utveckling av förutsättningar
för den lokala innovationsrådgivningen vid varje
partnerlärosäte. Detta görs genom utbildningsoch utvecklingsinsatser i samverkan med de
lokala innovationsrådgivarna. Under 2012 har en
satsning på strukturerad utbildning för de lokala
innovationsrådgivarna inletts. Utbildning omfattar
bland annat en historisk och internationell genomgång av utveckling och nuläge inom knowledge
transfer från lärosäten, grundläggande immaterialrätt, avtalsrätt och kommunikation.
Verksamhetsområdet Hantering av intellektuella
tillgångar är inriktat mot identifiering, värdering
och utveckling av intellektuella tillgångar i forskningsverksamhet. Förutom att ge rådgivning i
IP-frågor är ett viktigt fokus att utveckla verktyg,
metoder och stöd för kontinuerlig inventering av
intellektuella tillgångar i forskningsverksamheter.
Ett verktyg – Intellectual Asset Inventory (IAI) –
har utvecklats och börjat användas under 2012.
Ett fyrtiotal inventeringar av forskningsprojekt har
genomförts och dessa har identifierat cirka 150
intellektuella tillgångar som uppfinningar, metoder,
datamängder och mjukvaror. Verktyget IAI sprids
nu vidare till flera andra innovationskontor i Sverige.
Inom verksamhetsområdet Verifiering ger
Innovationskontor Väst stöd till projekt som syftar
till att verifiera möjligheten till nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap. Det kan handla om
att utreda marknadsmässiga eller immaterial
rättsliga förutsättningar för nyttiggörande av
en intellektuell tillgång, men också att verifiera
produktionstekniska förutsättningar. Stödet till
verifiering består dels av finansiering av verifier
ingsprojekt med upp till 200.000 kr, dels av
stöd i att forma relevanta verifieringsprojekt. Det
övergripande målet med verksamhetsområdet är
att initiera innovationsprocesser med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Under 2012
har 34 verifieringsprojekt startat med stöd från
Innovationskontor Väst. Sedan starten av verife-

Innovationskontor Väst
Innovationskontor Väst har på regeringens uppdrag som uppgift att ge stöd och rådgivning kring
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap,
samt stimulera och inspirera till aktiviteter som
leder till att nytta skapas i samhället.
Innovationskontor Väst bedrivs som ett partnerskap med Chalmers som värd och omfattar följande lärosäten förutom Chalmers:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Högskolan i Borås
Sveriges lantbruksuniversitet i Skara
Högskolan i Halmstad

Alla partnerlärosäten ska erhålla stöd från
Innovationskontor Väst. Verksamheten styrs
av en styrgrupp med ledamöter från samtliga
partnerlärosäten och Västra Götalandsregionen. Stödet till lärosätena kanaliseras via lokala
innovationsrådgivare vid respektive lärosäte. De
lokala innovationsrådgivarna finansieras av partnerlärosätena och utgör den primära kanalen för
Innovationskontor Västs stöd. Detta sätt att arbeta
är en viktig bas för Innovationskontorets möjlighet
att ge stöd som är anpassat till respektive lärosätes behov och bygger på den generella principen att stödet ska finnas nära behoven och vara

ringsstödet 2011 har totalt 73 projekt startats.
Verksamhetsområdet Attitydpåverkan innehåller
insatser som syftar till långsiktig förändring av
attityden till nyttiggörande både bland forskare
och studenter. Målet är att fler forskare ska ha ett
aktivt förhållningssätt till nyttiggörande. Under
2012 har ett antal uppsökande aktiviteter, seminarier och workshops genomförts. Vidare har en
kommunikationsplattform börjat utvecklas. Den är
ett stöd för innovationsrådgivare i kommunikationen med forskningsverksamheter.

Venture Creation
En viktig delprocess inom nyttiggörande är
Venture Creation, det vill säga skapande av
nya företag eller verksamheter. Chalmers har
varit pionjär inom detta område, och har nått
betydande framgångar under åren. Det senaste
verksamhetsåret är inget undantag. Verksamhet
inom Venture Creation bedrivs inom bland annat
nedanstående enheter, och innefattar utbildning,
inkubatorer, finansiering och ägande.
Chalmers Entreprenörskola
Chalmers Entreprenörskola firade under verksamhetsåret femtonårsjubileum och att man
medverkat till start av mer än femtio startade
företag. Räknat till de startade bolagens omsättning så är skolan Sveriges främsta uppstartsmiljö.
Drygt 300 studenter har där erhållit en internationellt ledande entreprenörsutbildning. Under
2012 hade Entreprenörskolans masterprogram 83
helårsstudenter. Därutöver har studenter utbildats
på Entreprenörskolans valfria kurser.
I juni bjöd Entreprenörskolan in systerprogram
i världen till en Entrepreneurial Learning Forum.
Tio utbildningsprogram inom venture creation från
främst USA, Storbritannien och Norden träffades
för erfarenhetsutbyte. I september genomförde
Entreprenörskolan tillsammans med sin alumniförening en välbesökt Entrepreneurial Ecosystem
Summit med talare från när och fjärran. Entreprenörskolan fick också särskild uppmärksamhet när
dess föreståndare Mats Lundqvist höll årets
William Chalmers föreläsning i november.
De särskilda kvalitetsförstärkande medel som
entreprenörskolan årligen erhåller från regeringen
har använts till både drift och vidareutveckling av
den unika pedagogiska plattformen. Bland annat
har dessa medel möjliggjort utveckling av ett
särskilt spår på masterprogrammet kring entreprenöriellt ledarskap i större företag, en starkare
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Chalmers Entreprenörskola
firade under verksamhetsåret
femtonårsjubileum och att man
medverkat till start av mer än
femtio startade företag. Räknat
till de startade bolagens omsättning så är skolan Sveriges
främsta uppstartsmiljö.

internationell uppkoppling mot andra liknande
utbildningar i Europa och USA, en vidareutvecklad
särskild antagningsprocess, samt även lanseringen av ett nytt upplägg på masterprogrammets
andra år där ett nyutvecklat 60-högskolepoäng
examensarbete bättre integrerar det verklighetsbaserade projektarbetet med akademisk litteratur
och reflektion kring studentens personliga utveckling. Ett ramavtal med Göteborgs universitet kring
fortsatt samproduktion av kursmoment har också
tecknats under året.
Chalmersinvest
Chalmersinvest investerar i tidiga skeden i intressanta företag som utvecklas inom inkubatorerna
vid Chalmers. Då tiden för innehav är relativt lång,
har huvuddelen av innehaven uppnått en större
mognad. Flera av portföljbolagen uppvisar god
lönsamhet och tillväxt.
Chalmersinvest är moderbolag för Encubator
och Encubator Holding.
Under året har två innehav avyttrats med tillfredsställande lönsamhet, och ett har avvecklats.
Encubator
Encubator bedriver inkubatorverksamhet som i
tidigt skede investerar i och förädlar teknikbaserade idéer i syfte att skapa innovationsbaserade
tillväxtföretag med stor potential. Encubators
innovationsprojekt utvecklas tillsammans med
Chalmers Entreprenörskola.
I slutet av 2012 bedrevs totalt 22 innovationsprojekt varav 12 i Encubators fysiska inkubatormiljö.
Under året grundade Encubator sex nya bolag;
Entailer AB, Cline Scientific AB, Cryptango AB,
BIOfrigas Sweden AB, Playback Energy AB samt
Edvirt AB.
Encubators verksamhet finansierades till största
del med bidrag på totalt 6,9 mnkr. De största
driftsfinansiärerna var Innovationsbron AB, Västra
Götalandsregionen, Chalmers, GöteborgBIO och
Hans E Olssons stiftelse.
Encubator Holding
Under året förvärvade Encubator Holding ägar
andelar i de av Encubator nybildade bolagen samt
investerade i portföljbolagen Arterion AB, Portomus AB, Nimbell AB och Acosense AB.
Portföljbolaget Ideelic AB förvärvades av
Watervision Sweden AB och under året avyttrades även halva innehavet i Eilogistik AB samt hela
innehavet i Lumina Adhesives AB.
Verksamheten i Encubator Holding finansiera-

des under året med kapitalandelslån från Västra
Götalandsregionen.
>>

Chalmers Innovation
Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och
finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Chalmers
Innovations mål och unika kompetens är att transformera tidiga teknikidéer till framgångsrika tillväxtbolag. Chalmers Innovation erbjuder en unik
framåtriktad process, anpassad för extremt tidiga
teknikbolag och fylld med värdeskapande tjänster.
Sedan starten 1999 har 111 företag startats inom
Chalmers Innovation. Företagen hade under det
gångna året en total omsättning på över 600 miljoner kronor och över 400 anställda. Tillsammans har
det under åren totalt investerats ca 1,5 miljarder
kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att
Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande
idéinvesterare och företagsinkubator.
Chalmers Innovation Seed Fund (CISF)
Sedan 2008 ansvarar Chalmers Innovation för
drift av CISF. Fonden har ett sammanlagt kapital
om 168,8 miljoner kronor och investerar i teknikbaserade företag i tidiga faser. Hittills har fonden
investerat i 36 bolag/projekt. 8 bolag/projekt har
avyttrats eller avvecklats och fondens portfölj
innefattar 28 bolag.
Höjdpunkter under året
>> Encubator ingick strategiska samarbeten med
både AstraZeneca och Stora Enso.
>> Innovationsprojektet Velit Biologics vann tredje
pris i Venture Cup och Biofrigas utsågs till det
bästa bidraget inom miljö och energi.
>> Acosense vann Sveriges största innovationspris,
SKAPA Utvecklingsstipendium och Cryptango
vann SKAPA Framtidens Innovatör.
>> Diasend och Vehco placerade sig på Deloitte’s
Sweden Technology Fast 50 som två av
Sveriges snabbast växande teknikföretag.
>> Denator stängde sin sjätte finansieringsrunda
och säkrade 25,5 mnkr, mestadels från Novo
Seeds och ALMI Invest.
>> LumenRadio som har utvecklat trådlös styrning
av belysning har av Veckans Affärer listats
bland Sveriges 50 superstar companies utifrån
dess snabba tillväxt och globala affärspotential.
>> Warmbreeze Studios har belönats med Guldmobilen för sin app Healthy Heroes som
motiverar på ett lustfyllt sätt att leva hälsosamt.
>> Capee Group har fått ett genombrott på marknaden med sitt IT-system driftstyrningsystem.
ST1, Estrella, Vattenfall med flera använder

Capee:s Action Station för driftoptimering och
utsläppsreduktion.
SootTech har också under 2012 fått genombrott på marknaden med sin teknik som
effektiviserar driften av industripannor och
bidrar till minskning av utsläpp.

Chalmers Industriteknik
Nyttiggörandeuppdrag åt
Chalmers och industrin
Chalmers Industriteknik, CIT, är Chalmers eget
forskningsinstitut och utför nyttiggörandeuppdrag
åt Chalmers och industrin.
Chalmersuppdragen handlar om att landa och
leda forskningsprojekt och ansökningar, etablera
och leda forskningscentra och uppdragsforskning
samt att på andra sätt förstärka nyttiggörandet.
Uppdragsgivarna är institutioner, styrkeområden
och Chalmers ledning. Ansökningsarbetet har
under året inbringat ca 25 mnkr i forskningsmedel
till Chalmers.
Företagsuppdragen handlar om produkt- och
processutveckling och under året har CIT arbetat
i uppdrag med över 100 företag i alla branscher
och storlekar. Uppdragen projektleds som regel
från CIT och bemannas med Chalmers forskare.
Bland kunderna märks Stena Recycling, SCA
Hygiene Products, BASF, Samsung Electronics,
Qmatic och Nordic Medcom.
CIT har inga basanslag från vare sig staten eller
Chalmers utan har att täcka sina kostnader ur
uppdragsintäkterna. Omsättningen under året var
drygt 94 mnkr. Antalet anställda var ca 80 varav
mer än hälften disputerade.
Ett komplement till Chalmers och forskningen
CIT stöttar samverkansprojekt på olika sätt, t.ex.
genom att med på kort varsel tillställa projektledningsresurser, hantera nödvändig administration
och starta igång uppdrag.
För Chalmers forskare innebär detta i många
fall en avlastning och en möjlighet till ytterligare
ämnesfördjupning. För CITs personal är det också
en fördel eftersom de då fullt ut kan nyttja sin kompetens och drivkraft.
Vad gäller karriärvägar finns även där ett viktigt
komplement. En vanlig profil hos CITs projektledare
är att de efter disputation vill tillämpa sina kunskaper för att bidra till att lösa skarpa problem i företag
och samhälle. Då är CIT en karriärmöjlighet med
bibehållen närhet till Chalmers och forskningen.
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Poänggivande uppdragsutbildning

Antal

2012

2011

79

95

mnkr

2012

2011

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Professional Education AB

3,5
43,8

9,8
53,2

Totalt

47,3

63,0

Helårsstudenter

Intäkter från uppdragsutbildning

Nyttiggörande som konkurrensmedel
I både svenska och internationella utlysningar
betonas effekt genom påverkan på företag och
samhälle allt mer. Progressiva länder har sedan
flera år börjat förändra sina krav på universiteten
och bidrag till hanteringen av samhällsutmaningar
vägs in allt tyngre. Risken är att Chalmers inte kan
förlita sig på tidigare track-record inom nyttiggörande för att vinna i den framtida konkurrensen om
forskningsmedel. Handlingsplaner för förstärkt nyttiggörande ser olika ut för olika delar av Chalmers
men CIT är en central resurs för att stötta planernas genomförande.
Ett händelserikt år
Under 2012 har CITs verksamhet setts över
och en ny målbild finns framme jämte en ny
organisation av verksamhetsområden, projekt
och personal. Detta för att förbereda för tillväxt i
framkanten av Chalmers utveckling och i linje med
företagens och samhällets behov.
Målet är att verka som ett professionellt stöd för
Chalmers och att uppfattas av företagen som den
naturliga kanalen för kommersiella utvecklingsuppdrag. Målet är även att Chalmers involveras på
sätt som ger erfarenheter och nätverk till gagn för
forskning och utbildning. Strävan är att inom fem
år engagera minst 125 Chalmersforskare per år i
uppdragen.
Chalmers Industritekniks verksamheter
Commercial R&D. Projektledning av samverkansprojekt för företag och Chalmers inom en
rad teknikområden.
>> Energy Management. Energieffektivitet och
inomhusklimat i alla sorters byggnader från flerbostadshus till avancerade laboratorier.
>> CIP PS. Management av intellektuella
rättigheter och intellektuella tillgångar för kunskapsintensiv verksamhet.
>> Industriell Energi. Analys av energisystem och
energieffektivisering med fokus på industrins
energianvändning.
>> BOID. Utveckling och visualisering av produkter, tjänster och system åt näringsliv och
akademi.
>> Ekonomiservice. Tjänster inom ekonomihantering såsom bokföring, redovisning och
fakturering.
>>

Utbildning för yrkesverksamma
Chalmers Professional Education är Chalmers
organisation för planering, marknadsföring och
genomförande av uppdragsutbildning. Det pedagogiska innehållet levereras av ämnesexperter
från Chalmers och andra ledande universitet världen över. Nyckelkunderna finns främst bland stora
och medelstora svenska industriföretag.
Under 2012 har Chalmers Professional Education utbildat fler än 3 000 deltagare i öppna
kurser och företagsinterna program inom de fyra
affärsområdena Industriteknik, Sjöfart, Energi och
Excecutive Education. Över 200 lärare har varit
engagerade i utbildningarna, varav drygt hälften
kommer från Chalmers.
Genom uppdragsutbildningen kan den kunskap
som utvecklas vid Chalmers och i Chalmers nätverk omsättas i praktisk nytta. Utbildningarna tar
sikte på både individuell kompetenshöjning och
utveckling av verksamheter som helhet. Utbytet
med näringslivet bygger också upp värdefulla relationer som gör att utbildningen och forskningen
kan utvecklas i en riktning som svarar mot såväl
företagens som samhällets behov.
Chalmers Professional Education etablerades
2010 och den fortsatta utvecklingen av verksamheten fokuserar på de kunskapsfält där Chalmers
har spetskompetens med internationell räckvidd
och lyskraft – Chalmers styrkeområden. Den kommersiella potentialen i samtliga styrkeområden ska
prövas.
Uppbyggnaden av ett affärsområde baserat på
styrkeområdet Samhällsbyggnad har inletts och
en affärsprojektledare har anställts. Även arbetet
med området Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) har kommit långt. Affärsprövning
av de återstående styrkeområdena – Nanovetenskap och Nanoteknologi, Materialvetenskap samt
Livsvetenskaper och teknik – pågår.
En förutsättning för att klara av den ökande
volymen i verksamheten är ett fortsatt gott samarbete med Chalmers institutioner och avdelningar.
Då kan potentialen i uppdragsutbildningen
realiseras och bli en integrerad del av Chalmers
kärnverksamhet. Chalmers Professional Education arbetar för att bidra till nyttiggörandet av ny
kunskap och för att stärka Chalmers profil som en
viktig internationell kunskapsaktör.
Kundexempel 1
Sapa Heat Transfer sparar energi
Med hjälp av Lean-inspirerad energikartläggning
och systematisk översyn av tillverkningsproces-

serna ska energianvändningen på Sapa Heat
Transfer i Finspång minskas betydligt. Genom att
exempelvis stänga av en fräs när den inte arbetar
kan en energibesparing motsvarande över 400 000
kronor åstadkommas. Chalmers Professional Educations kurs Lean Energy utgjorde en inspirerande
startpunkt för detta arbete.
– Vi har saknat ett strukturerat arbetssätt för att
komma åt slöserier. Vi ser nu flera möjligheter till
effektivisering i anläggningen, enkla åtgärder som
är realistiska att genomföra, säger Malin Spångberg, miljöchef på Sapa Heat Transfer.
Kundexempel 2
Ledarskapsutveckling på Reinertsen
Reinertsen är ett av Nordens största konsultbolag
med en stadigt växande verksamhet i Sverige.
För att stärka och utveckla ledarskapet tog de
hjälp av Chalmers Professional Education. Med
hjälp av skarpa case och exempel hämtade från
Reinertsens egen verksamhet utformades en
handlingsorienterad utbildning för samtliga chefer
i den svenska delen av företaget.
– Idag är våra ledare tryggare och mer medvetna om sin funktion. De vet vilka modeller och
verktyg som står till buds för att utföra ett gott
ledarskap och de har byggt upp ett bredare
kontaktnät inom organisationen, säger Sara
Nordenstam, personalchef på Reinertsen Sverige.

Johanneberg Science Park
Kunskap, nätverk och idéer – på en plats
Johanneberg Science Park är Göteborgs nya
mötesplats för små och stora företag, forskning,
utbildning och samhälle. Här utvecklas en ny
stadsdel med fokus på utveckling och innovation inom områdena samhällsbyggnad, energi,
material- och nanoteknik. En ny kunskapsmiljö
där näringsliv, akademi och samhälle arbetar nära
varandra för att driva både forskning och företagande framåt. Inom området finns 1 000 personer
i 140 företag, 11 000 studenter, närmare 3 000
personer inom akademin och flera institut och
inkubatorer. Den gemensamma ambitionen är att
vidareutveckla detta kluster och väsentligt öka
näringslivets närvaro på området, 5 000 personer
till 2020. Det går i takt med utvecklingsplaner på
ca 100 000 kvm tillsammans med Akademiska
Hus och Chalmersfastigheter.
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Ekologisk hållbarhet
I det VINNOVA-finansierade HÅPLA-projektet är
det fokus på återvinning
av platta bildskärmar bl a
genom tillverkning av nya
energieffektiva LED-belysningsprodukter. Projektet
har en finansiering på 16
mnkr varav ca 2,5 mnkr går
till Chalmers tekniska
högskola för att utveckla
tekniken och processen
att utvinna indium ur LCDskärmarna. Projektet leds
av Chalmers Industriteknik.

Fotograf: Mikael Sundgren

Kraftsamling för framtida
samhällsbyggnadsutmaningar
Närmast erbjuds 8 000 kvm nya kontorslokaler
som står inflyttningsklara 2014. Här samlas
aktörerna inom samhällsbyggnad för att tillsamm
ans öka kunskapen och utveckla nya idéer med
syftet att initiera och adressera viktiga samhällsbyggnadsfrågor. Styrkan ligger i att konsulter,
arkitekter, byggare, akademi och samhällsaktörer
flyttar samman och hittar nya sätt att stärka varandra. Målbilden är framförallt att bättre kunna ta sig
an den rad utmaningar som klimathot, social och
miljömässig hållbarhet, nya transportsystem innebär.
Samverkansplattformar för
ömsesidig nytta – Open Arenas
Samverkan mellan näringslivet och akademin är
en förutsättning för att lyckas idag. Den öppna
arenan bidrar med olika perspektiv som alla är
viktiga för helheten. Genom Johanneberg Science
Park bjuder vi in till bredare och djupare samverkan i nya utvecklingsprojekt över gränser. Under
2012 har två projekt inom plattformen Open
Arena – Urban Development tagit fart.
>>

>>

HSB Living Lab – forskningsprojekt för framtidens boende. 20–30 studentlägenheter
planeras under 2013 på Johanneberg Science
Park. Det unika är att forskare och studenter
kan testa olika lösningar för framtidens boende
i en miljö där man faktiskt bor på riktigt. I entrén
planeras en gemensam utställningslokal där
resultaten visas upp för alla intresserade.
Samverkansprojekt mellan: HSB, Johanneberg
Science Park och Chalmers tekniska högskola.
Positive Footprint Housing® – Riksbyggens
forsknings- och bostadsprojekt om hållbart
boende. Cirka 100 bostäder planeras till 2016 i
nära anslutning till Johanneberg Science Park.
Forsknings-, utbildnings- och bostadsprojekt
genomförs parallellt, med social hållbarhet,
energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i
fokus. Syftet är att skapa ett helhetstänkande
kring hållbar bostads- och stadsutveckling
med människan i centrum. Samverkansprojekt
mellan: Riksbyggen, Johanneberg Science
Park, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Vi utvecklar små och medelstora företag
Små och medelstora företag är regionens och
landets framtida tillväxtmotorer. Vi hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens

från forskning och utveckling inom akademi och
institut. Genom ett utvecklingsprogram med partners skapar Johanneberg Science Park en resurs
som har potentialen att kunna arbeta med företagens alla behov.
En hållbar, levande och central stadsdel
Johanneberg Science Park ska bli en mer levande
del av staden, en miljö där grönskan betonas
och gränsen mellan stad och campus är upplöst.
Det skall ge mervärde för boende i närheten, de
som arbetar här och för de företag som väljer att
etablera sig på området. Genom utvecklingsprojekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom tre
huvudområden; fysisk miljö, intellektuell miljö och
försörjning nås målbilden som är en balans mellan
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Göteborgs stad tar också ett helhetsgrepp för att
möjliggöra expansion och att förbättra sambanden
med staden. Planerna presenterades på Stadsbyggnadskontoret i november 2012.

Lindholmen
Det gångna året har varit ytterligare ett spännande
och utvecklande år för Lindholmen som koncept,
den fysiska miljön och ett flertal nya nationella initiativ som vuxit fram.
Det är idag mer än 20.000 personer som
kommer till Lindholmen varje morgon. Hälften åker
till något av de ca 330 företag som är etablerade
på området och den andra halvan till forskning
och utbildningsverksamheten. Det senare innefattar Chalmers och Göteborgs universitets
verksamheter samt sex gymnasieskolor och en
väl utvecklad verksamhet inom Yrkeshögskolan.
Förutom att arbeta, studera och forska på Lindholmen kan man nu även bo här. Granne med
studenthemmet öppnade under året ett kvarter
med ca 220 lägenheter.
Under året har även andra fysiska resurser tillförts området. En parkeringsanläggning öppnade
i augusti. Hotellet som kommer öppna 18 mars
2013 växte fysiskt fram under året, och Eklandia
påbörjade bygget av ytterligare ca 9000 kvm
kontorsyta. Paralllellt har Älvstranden Utveckling drivit fram ett konsortie (Skanska, HSB och
PEAB) att tillsammans bygga ca 500 lägenheter
på området. Under hösten 2012 gick detta ut på
samråd. Stort fokus har lagts på miljö och hållbarhet ur alla perspektiv.
Inflyttningen har under året fortsatt. AB Volvo
valde att sätta en del av koncernledningen på

Lindholmen. Denna funktion är nu inflyttad på
översta våningen i Kuggen. I övrigt har huvudbyggnaden på Lindholmen fyllts av nya företag
och organisationer under året, men även andra
delar av Lindholmen har haft en positiv utveckling.
För bolagets verksamhet har 2012 innefattat ett
flertal konkreta nya tag. CLOSER, den nationella
kraftsamlingen för Transporteffektivitet skapades.
Inom ramen för CLOSER blev två stora och viktiga
projekt godkända; Go:Smart och SendSmart,
som båda kommer arbeta med hållbara lösningar
för Göteborg vad det gäller persontransporter
respektive gods- och materialflöden i staden.
Den 27 mars 2012 invigdes Visual Arena
Lindholmen. En viktig del i den större satsningen
inom visualisering som Chalmers och Göteborgs
Universitet beslutat genomföra. Visual Arena
Lindholmen är grundfinansierad av Göteborgs
Stad och utgör i grunden en mycket spännande
och dynamisk miljö för många olika former av
visualiseringsprojekt. Vi kommer bland annat se
den kommande Älvstaden växa fram. Inom ramen
för Visual Arena har ett storskaligt display system
upphandlats och installerats. Skärmen är på 6x3
meter och klarar 3D.
Under hösten 2012 togs det första spadtaget
för byggnationen av provanläggningen ASTA
utanför Borås. Det tidigare förarbetet med detta
fantastiska projekt genomfördes av Lindholmen
genom det nationella programmet Test Site
Sweden.
Bolaget har under året skapat långsiktighet för
Security Arena och Test Site Sweden. Dessa två
program kommer nu fortsätta löpa i ytterligare
en treårsperiod. Programmen är offentligt uppbackade av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap, Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten.
Interaktionen med studenter, forskare och lärare
har under året fortsatt utvecklas positivt. Det är
med glädje vi nu kan se studenter i miljön, forskarsamverkan som utvecklas och nya dialoger startar
kopplat till lärande.
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Campus med
hållbarhet i fokus
Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer
på Lindholmen och i Johanneberg. Chalmers
bedriver dessutom verksamhet vid Onsala
Rymdobservatorium, ungefär 4 mil söder om
Göteborg.

Chalmers vision är att verka för en hållbar framtid.
Visionen innebär en ständig utmaning och uppmaning att vara föregångare i utveckling, byggande
och förvaltning för en hållbar framtid.
Chalmers campus präglas och formas utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. Den skapade miljön ska
både återspegla grundläggande lösningar för hållbarhet och mer innovativa ansatser. Den fysiska
campusmiljön är en av de främsta konkurrensfaktorerna då den högre utbildningen och akademien
söker attrahera de mest lämpade medarbetarna,
studenterna och lärarna idag.
Arbetet med att skapa hållbara campus bedrivs
av Chalmers i samarbete med Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.
Campus Lindholmen
September 2011 invigdes den spektakulära och
färgsprakande byggnaden Kuggen. Kuggens
uppgift är att generera gränsöverskridande möten
samtidigt som den är en symbol för Chalmers,
Lindholmen och staden.
Under året flyttade AB Volvo, Environmental &
Public Affairs, in på plan 5 i Kuggen. Volvos val
att etablera sig i Kuggen styrdes av husets hållbarhetsprägel samt närheten till de aktörer som är
Volvos medspelare i att nå sin vision – bäst i världen att skapa hållbara transportlösningar.
Kuggen har tidigare prisats för sin hållbarhetsprofil och har under året också erhållit Stora
Kakelpriset och pris för God Byggnadskonst 2012
från Per och Alma Olssons fond.
Institutionen för Sjöfart och marin teknik har
skapat ett toppmodernt simulatorcentrum där
det numera är möjligt att koppla samman flera
olika simulatorer. Samtidigt har Sjöfartsverkets
simulatoranläggning flyttats till Chalmers. Det nya
centret bidrar till ännu högre sjösäkerhet i våra
farvatten.
Campus Johanneberg
Utvecklingen av området på och omkring campus
Johanneberg med en Science Park-miljö fortskrider. I södra Johanneberg uppförs, i en första etapp,
två byggnadskroppar med plats för kontor, mötesplatser och tillhörande service. Om två år planeras
de nya husen, om totalt 8 000 kvm, stå klara.
Husen utformas med rundade hörn och placeras
vinklade mot varandra för att skapa trivsamma miljöer för möten.
Husen byggs för att uppnå certifieringsnivå
Miljöbyggnad Guld.
En utbyggnad har skett av Kårhusrestaurangens
lokaler med plats för ytterligare drygt 100 personer.

Projekteringen av Naturvetargårdsprojektet har
påbörjats där målsättningen är att skapa ett
levande campusområde med goda förutsättningar
för kunskapsutbyte och kreativitet. Byggnaderna
som berörs i projektet är främst Kemi- och Fysikhusen. Projektet har en tydlig betoning på social
hållbarhet.
Ett programarbete har under 2012 startats upp
kring Chalmers Samhällsbyggnads-verksamheter,
Arkitektur samt Bygg- och miljöteknik. Syftet är
att skapa nya och bättre förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna samt att undersöka
möjligheterna för ett effektivt lokalutnyttjande.
Programmet kommer att färdigställas under våren
för senare beslut.

Fakta Chalmersfastigheter 2012 (2011)

Chalmers lokalförsörjning och lokalplanering sköts av
Chalmersfastigheter AB, ett helägt dotterbolag i Chalmerskoncernen. Chalmersfastigheter äger en stor del av
fastigheterna på Campus Johanneberg och samtliga fastigheter på Campus Lindholmen.
Övriga lokaler som Chalmers bedriver verksamhet i hyrs
av externa fastighetsägare där Akademiska Hus är den
största.
Hyresintäkter
Ägda lokaler
Inhyrda lokaler
Total uthyrningsbar yta
- varav uthyrt till Chalmers
- varav uthyrt till övriga kunder
Bokfört fastighetsvärde 31/12
Investeringar i eget ägda lokaler
Chalmers lokalkostnad, netto

510 (501) mnkr
162 310 kvm
132 000 kvm
294 310 (294 036) kvm
232 361 (232 900) kvm
61 949 (61 136) kvm
2 425 (2 445) mnkr
24 (24) mnkr
367 (355) mnkr

Chalmersfastigheters miljöledningssystem är sedan 2007
certifierat enligt ISO 14001.
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Mötesplatser

På hemmaplan arrangerade GMV,
förutom direktsändning av konferensen, även två generationspaneler där
forskare från Chalmers och Göteborgs
universitet möttes i ett historiskt samtal
om 40 års miljöforskning i Göteborg.

Chalmers Bibliotek

IT-universitetet

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Hur många organisationer samarbetar Chalmers
forskare med under ett år? Hur många samarbetspartners har Chalmers i Kina, i Sydamerika
eller i Paris? För att åskådliggöra bland annat
dessa uppgifter har Chalmers bibliotek skapat
en bibliometrisk karta. Underlaget för kartan är
alla publikationer som Chalmers har medförfattat
under ett år och som finns registrerade i den internationella databasen Web of Science. Mätt på
det sättet samarbetar Chalmers med drygt 1 000
universitet, högskolor, institut och företag under
ett år. Genom att koppla samman adresserna med
geografiska koordinater blir det möjligt att skapa
en visualisering av samarbetena. Detta nätverk
kan sedan visas t ex i tjänsterna Google Maps
eller Google Earth. För användaren blir det möjligt
att navigera i kartan och zooma in på områden
man är intresserad av att se närmare på. Vilka
samarbetspartners har Chalmers i Tokyoområdet?
Hur många publikationer har Chalmers samförfattat med forskare vid CALTECH? Genom att
utforska Chalmers världskarta får man en uppfattning om de internationella nätverk som forskning
bedrivs i.

Nätverket IT-universitetet är gemensamt mellan
Chalmers och Göteborgs universitet och har
som uppgift att främja IKT:s roll inom forskning
och utbildning, samt att stödja samverkan med
näringsliv och samhälle inom området. IT-universitetet har därmed en bredare roll än styrkeområdet
IKT genom att det även inkluderar fakulteterna på
Göteborgs universitet och därmed kan vara katalyserande för tvärvetenskapliga projekt.
IKT griper i dag in över allt i samhället, både
synligt som i sociala medier och mer osynligt i
komplexa system som i dagens fordon. Utvecklingen är otroligt snabb, till exempel började iPad
säljas i Sverige så nyligen som oktober 2010;
vi kan vänta oss en lika snabb och oförutsägbar
utveckling framöver.
I detta perspektiv har IKT-området en mycket
viktig roll som möjliggörare för en hållbar framtid.
IT-universitetet kan här spela en nyckelroll för
Chalmers och Göteborgs universitet genom att
föra samman olika kompetenser. Ett område som
står högt på agendan är e-Hälsa. Sjukvården står
inför mycket stora utmaningar med en allt äldre
befolkning och en uppenbar risk för skenande
kostnader. IKT kan vara avgörande för att hitta
hållbara lösningar och IT-universitetet kommer att
medverka för att hitta en väg framåt för de båda
lärosätena, genom samverkan mellan teknik och
sjukvård. Redan i dag finns en hel del verksamhet
inom e-Hälsa både vid Chalmers och vid Göteborgs universitet, men den måste förstärkas och
samordnas för att kunna lämna ett kraftfullt bidrag
till de stora utmaningarna.
IKT-området sammanför också olika forskningsmetodiker. Under året organiserade
IT-universitetet en endags workshop kring aktionsforskning, i syfte att ha en direkt och omedelbar
påverkan på forskningsområdet. Mötet hade
designfokus och blev en lyckad dag för utbyte
av perspektiv och erfarenheter. Deltagarna i
workshopen kom huvudsakligen från Arkitektur,
Tillämpad IT och Konstnärlig fakultet.
Vetenskapsrådet delade 2012 ut 13 ramanslag i
Det digitaliserade samhället. Göteborgs universitet fick fyra av dessa, vilket visar på framgång inte
bara inom den tekniska delen av IKT, utan även
inom samhällsvetenskap och humaniora.
IT-universitetet tar också aktiv del i den arena
inom interaktionsdesign som håller på att byggas
upp i Kuggen på Lindholmen. Den kommer att
samverka med den visualiseringsarena som invigdes 2012.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
skapar samverkan för att generera och nyttiggöra
kunskap om miljö och hållbar utveckling. Genom
GMV samarbetar Chalmers och Göteborgs universitet i frågor om miljö och hållbar utveckling. GMVs
nätverk, bestående av forskare, doktorander, lärare
samt personer verksamma inom näringsliv och
myndigheter, utgör grunden för det tvärvetenskapliga samarbetet. GMV har i uppdrag att främja
hållbar utveckling inom högskolans tre ansvarsområden: forskning, utbildning och samverkan.
En viktig del av GMVs arbete är att utveckla
och förstärka drivkraften hållbar utveckling med
särskilt fokus på Chalmers styrkeområden. I de
projekt och satsningar som GMV arbetar med
finns ofta flera styrkeområden representerade
samtidigt, i många fall tillsammans med profiloch styrkeområden vid Göteborgs universitet.

Chalmersska huset
Chalmersska huset på Södra Hamngatan 11 i
centrala Göteborg var William Chalmers bostad
1807–11. Den anrika och vackra byggnaden
används som mötesplats för konferenser, seminarier, frukostmöten, styrelsemöten, workshops,
utställningar, kick-offs, representationsmiddagar
och mottagningar, mm.
Det vackra Bankvalvet i fastigheten renoverades
under sommaren och kunde tas i bruk som ännu
ett mingel- eller middagsutrymme i december.
Det byggdes ursprungligen i slutet av 1800talet av Skandinaviska Kreditaktiebolaget och
användes även under SEBs tid. Mellan 1994 och
2001 användes det som lokaler för myntutställning
i samband med att Chalmersska huset inrymde
Bankmuséet.
Under 2012 har Chalmersska huset gästats av
drygt 10 000 konferens- och mötesdeltagare, däribland nobelpristagare, ministrar, ambassadörer
och landshövdingar.

GMV engagerade Sveriges
lärosäten i internationell konferens
Den 23 till 25 april 2012 stod Miljödepartementet
och Utrikesdepartementet värdar för konferensen
Stockholm +40 Partnership Forum for Sustainable Development, vars tre teman kopplades till
FN:s möte i Rio de Janeiro juni 2012 (Rio+20).
Efter dialog med Miljödepartementet tog sig GMV
an uppgiften att engagera Sveriges universitet
och högskolor i konferensen. Genom att informera
och uppmuntra landets lärosäten att själva engagera sig skapades ett nationellt kalendarium på
webbplatsen Stockholm +40. Kalendariet fylldes
med över hundra aktiviteter inom hållbar utveckling, fördelat på 15 lärosäten.
På hemmaplan arrangerade GMV, förutom
direktsändning av konferensen, även två generationspaneler där forskare från Chalmers och
Göteborgs universitet möttes i ett historiskt
samtal om 40 års miljöforskning i Göteborg. GMV
stod även, i samarbete med Svenska miljöinstitutet IVL, för det vetenskapliga underlaget till flera
av deltagarna i generationspanelen vid konferensen i Stockholm.
Ett resultat av GMVs arbete med Stockholm
+40 är ett stort nationellt nätverk mellan lärosäten
som arbetar med hållbar utveckling. GMV har
även efter konferensen haft en fortsatt samverkan
med Miljödepartementet.
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Maritima kluster
för framtiden
Centrum för havsforskning
i Göteborg stöttade under
året en utredning om
maritima kluster i Västra
Götaland, där Chalmers,
Göteborgs universitet och
Västra Götalandsregionen
deltog. Arbetet summerades i en rapport, som
presenterades i november 2012.

Fotograf: Katja Kircher / Folio

GAME samarbetar för ett
energieffektivt Västsverige
Nätverket GAME – Göteborg Action for Management of the Environment – är ett projekt inom
GMV där näringsliv, samhälle och forskare i
Västsverige samverkar kring miljöfrågor och för en
hållbar utveckling. Nätverket ökar informationsutbytet mellan de tre sektorerna med syfte om ett
ökat samarbete i miljöfrågor och för en hållbar
utveckling.
Under 2012 har GAME fokuserat på branschöverskridande samverkan inom projektet
Energieffektiva Västsverige. Fem branschkluster
har deltagit: Hållbar stadsutveckling, Maritima
sektorn och den marina miljön, Transportlösningar, Grön kemi och biobaserade produkter
samt Life science. Under våren träffades omkring
50 branschexperter för att dela med sig av
sina erfarenheter och ambitioner för energieffektivisering. Senare under året anordnades
GAME-dagen, ett seminarium där resultaten från
vårens diskussioner presenterades och gemensamma framtida aktiviteter planerades. GAME
initierar och driver samarbeten som skapar mervärde för hela Västsverige och gör stor nytta som
neutral arena för processer och diskussioner kring
miljöfrågor och hållbar utveckling.
Tvärvetenskapliga satsningar
inom den marina sektorn
Centrum för havsforskning i Göteborg arbetar
för att underlätta samarbetet över fakultetsgränser mellan marina forskare som är verksamma

inom olika discipliner. Genom att inkludera en
multidisciplinär dimension i såväl forskning som
utbildning vill Centrum för havsforskning i Göteborg lyfta fram och stärka regionens marina och
maritima forskningspotential. Under året har
centrumet bjudit in till forskarluncher kring olika
teman, och arrangerat seminarier och konferenser
för att skapa mötesplatser för samverkan. Den
nystartade forskarskolan i marin miljövetenskap
arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt och långsiktigt
perspektiv.
Chalmers värduniversitet för internationellt
uppmärksammat livscykelcenter
Chalmers är värduniversitet för kompetenscentrumet CPM – Swedish Life Cycle Center – en
nationell kraftsamling för expertis och kunskapsbildning när det gäller produkter och tjänsters
påverkan på miljö och hållbar utveckling genom
hela livscykeln. CPM har sin hemvist på GMV och
tack vare en lång historia och ett framgångsrikt
arbetssätt med en aktiv medverkan från deltagare
i forskningsprocesser har centrumet byggt upp ett
nära och långvarigt samarbete mellan akademi,
industri, forskningsinstitut och myndigheter. Detta
har rönt nationell och internationell uppmärksamhet och centrumet har exempelvis under 2012
hjälpt till att bygga upp en liknande verksamhet
i den spanska regionen Baskien.
Under 2012 kom medlemmarna inom CPM
överens om ytterligare tre års forskningssamarbete. Samtidigt stärktes CPMs nationella
förankring ytterligare genom att KTH, SP och

Vattenfall gick in som nya medlemmar och utgör
nu centrumets partners tillsammans med ABB,
AB Volvo, AkzoNobel, SCA, SKF, Chalmers,
GMV, IVL och Naturvårdsverket.

Anslutna till GMVs forskarnätverk

Chalmers / GU
Lärare och forskare
Doktorander

149
72

221
96

50
Under våren träffades omkring
50 branschexperter för att
dela med sig av sina erfarenheter och ambitioner för
energieffektivisering.
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Vikten av
goda relationer
God kommunikation skapar förtroende och
utvecklar goda relationer, både internt och i
omvärlden, t ex viljan att arbeta eller studera på
Chalmers, att samarbeta med högskolan eller
att finansiera dess verksamhet. Medarbetare,
studenter och alumner kommer alltid att vara viktiga ambassadörer för Chalmers. Deras samlade
bild av verksamheten är avgörande för Chalmers

utveckling och framtid. Under 2012 har Chalmers
varumärke profilerats genom press, digitala
kanaler, studentrekryteringskampanjer och alumnkommunikation m m. Flera insatser har gjorts för
att öka Chalmers profilering internationellt, såväl
vad gäller studentrekrytering och forskning som i
samverkanssammanhang.

Chalmers i media
En analys av Chalmers genomslag i nationell
media har gjorts över ett år, från september 2011
till och med augusti 2012. Chalmers förekom i
1 409 införanden, vilka gav 96 miljoner kontakttillfällen. Mediegenomslaget har ökat markant jämfört
med året innan. Antalet kontakttillfällen har mer än
fördubblats; året innan var de 45 miljoner. Andelen
negativ publicitet var 7 procent under perioden.
Några nyheter som fick god spridning handlade
om testbädden Astazero, utvecklandet av en
kvinnlig krockdocka, unik forskning på Googles
inre liv, och att en storskalig satsning på termisk
solkraft inte skulle hindras av materialbrist.
Även det internationella mediegenomslaget var
stort under året. De största utländska nyheterna
om Chalmers handlade om en nyupptäckt spiral
i rymden som berättar om solens framtid, utvecklandet av en tankestyrd armprotes, att det finns
ett samband mellan stroke och tarmbakterier, och
att en storskalig satsning på termisk solkraft inte
skulle hindras av materialbrist.

En viktig kanal är Chalmers magasin som har över
40 000 läsare. Kontakten via sociala medier ökar
från år till år och har därmed blivit allt viktigare.
Chalmers Facebook och LinkedIn grupper har
idag 5 300 respektive 7 900 medlemmar. Chalmers egen virtuella mötesplats, Alumninät, har 14
000 registrerade alumner och Chalmeristbloggen,
tidigare Chalmers alumniblogg, har passerat 154
000 läsare sedan starten 2009.

Kontakten med alumner
Alumnerna, Chalmers tidigare studenter, är
mycket betydelsefulla som ambassadörer, mentorer, donatorer, länkar till näringslivet m.m. Därför
arbetar Chalmers med att skapa och vårda dessa
relationer. Under året har Chalmers bjudit in till tre
frukostmöten i samarbete med Connect Väst och
Göteborgs universitet. Innehavare av Chalmers
MasterCard har vid fyra tillfällen kunnat delta i
studiebesök bl.a. på Kahls kafferosteri och Stena
Germanicas kommandobrygga. I samband med
Valborg och Chalmersska Ingenjörsföreningens
årsmöte arrangerades visning av Lindholmen
och Valborgsfirande på Villan. Chalmerister med
examen från 1952 och 1953 hedrades med en
jubileumsträff i oktober som avslutades med
nyuppsättningen av det klassiska Chalmersspexet
Katarina II. I början av oktober arrangerades
också Alumnens vecka, samtidigt som 11 andra
lärosäten i Sverige. Utbudet bestod av bl.a. föreläsningar och prisutdelningar. Löpande över året
hölls nio Chalmeristmiddagar tillsammans med
Chalmersska Ingenjörsföreningen, Chalmers
Högskoleingenjörers Alumniförening och Chalmers Studentkår. Två mingelevent genomfördes,
i Göteborg respektive Stockholm, där Chalmers
informerade om framtida utmaningar. Chalmers
arrangerade, själva eller tillsammans med andra,
också event i Mexiko, USA, Kina och Indien för
inbjudna alumner. Chalmers har runt 50 000
alumner runt om i världen.

Fundraising och filantropiska gåvor
Under året genomfördes två telefonkampanjer.
Den ena syftade till att få till stånd möten med
västsvenska företag för att inleda en diskussion
om varför vi behöver deras stöd, både ekonomiskt
och kompetensmässigt. Den andra riktades till
alumner bosatta i USA med syfte att, genom
fundraising, inrätta ett stipendium till förmån för
amerikanska medborgare. Årets Rune Andersson
stipendium delades ut till tre alumner på 500 000
kr vardera. Tanken är att möjliggöra en spets i sin
examen genom påbyggnadsutbildning inom ekonomi eller juridik. Ulla-Britt Bergkvists stipendium,
med syftet att stärka chalmerister på arbetsmarknaden genom examensarbete utomlands, delades
ut till tre kvinnliga studenter. Sievert Larssons
stipendium, som ger thailändska studenter möjlighet att läsa en masterutbildning på Chalmers,
delades ut till två studenter. Sievert Larsson har
dessutom under året inkommit med en gåva på
ytterligare 2 miljoner kronor för förlängning av sitt
stipendieprogram. Sune Sandqvists minnesfond
har upprättats med ändamålet årliga stipendier
till examensarbeten inom betongområdet eller
som forskningsbidrag till unga forskare inom
betongområdet. Ett antal avtal med företag som
finansierar stipendier, tillhandahåller sommarjobb
och examensarbeten till internationella mastersstudenter har under året tecknats samt ett flertal
donationer bland annat via testamenten har
inkommit med Chalmers som förmånstagare.
Samverkan med näringsliv
Chalmers framgångsrika samarbete med näringslivet har fortsatt under 2012 med fokus på
långsiktig kompetensförsörjning. Chalmers har
utsetts till Preferred Talent Partner av AB Volvo
där avtalet undertecknades i maj. I avtalet ingår
stipendier till icke-europeiska studenter som studerar på mastersnivå på Chalmers. Även Volvo
Car Corporation, FlexLink och Mölnlycke Health
Care har inrättat sådana stipendier, för att säkra
kompetensförsörjning och stödja Chalmers i att
upprätthålla en internationell miljö i utbildningen.

I januari invigdes Göteborg Wind Lab, ett samarbete mellan regionala, Göteborg Energi, såväl som
nationella och globala aktörer, General Electrics
och SKF. Stödfinansiärer är Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten. Software Center,
ett samarbete med Göteborgs universitet, Ericsson, Saab Group, Volvo Group och Volvo Cars,
invigdes i februari och blir därmed en del av den
kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science
Park. Detta forskningscentrum blir blir en av Sveriges viktigaste noder för utveckling av mjukvara
och driver samtidigt master- och kandidatprogram
inom software engineering. Under året inleddes
ett tätare samarbete med SKF kring hållbarhetsforskning inriktat mot konkreta industriproblem.
Samarbetet sträcker sig över minst fem år och fyra
forskningsprojekt har startats i det gemensamma
tekniska centrum som invigdes i mars. Under 2012
påbörjades bygget av trafiksäkerhetsanläggningen
AstaZero utanför Borås vars syfte är att ge bättre
möjligheter för forskare och industri att gemensamt
ta fram lösningar för säkrare och mer miljövänliga trafikmiljöer. Anläggningen blir den första av
sitt slag i världen och ägs av Chalmers och SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med stödfinansiering från AB Volvo, Volvo Personvagnar,
Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås
stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska
regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
Chalmers är en av fem parter bakom ett centrum
för forskning om trafiksäkerhet i Kina som invigdes
i december. China Sweden Research Center for
Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete
mellan Sverige och Kina inom transportområdet
med syfte att förbättra trafiksäkerhet i såväl Sverige som Kina, ge stöd åt regeringarna inför beslut
samt främja utbyte av teknologi och kunskap.
Internationella relationer
Efter drygt två år som President i CESAER
(Conference of European Schools of Advanced
Engineering Education and Research) avgick
Karin Markides och lämnade över till Marco Gilli,
rektor vid Politecnico di Torino. Chalmers fortsätter att arbeta inom organisationen med strategiska
HR-frågor och strategier för forskningstunga
universitet. Samarbeten inom SEFI (European
Society for Engineering Education) fortsätter
genom olika arbetsgrupper där flera Chalmersanställda är aktiva. Chalmers tar samtidigt ett
större ansvar inom Unitech International, där Karin
Markides tagit över ordförandeskapet under 2012.
Medverkan i framträdande internationella nätverk
ger inflytande i övergripande frågor. Direkta kon-
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takter med viktiga strategiska partneruniversitet
utvecklas också bilateralt, under året med fokus
på bland annat i Kalifornien och Japan. Mera
verksamhetsnära relationer bygger på individuella
kontakter mellan forskare och lärare men kan
stödjas i tematiska grupperingar. Här spelar styrkeområdena en allt större roll och flera av dem har
utvecklat strategier för internationella samarbeten.
Publika arrangemang
Under året hölls flertalet publika arrangemang av
olika karaktär till olika grupper i det omgivande
samhället. The Chalmers Day for a Sustainable
Future, som hölls för andra året i rad, fick avsluta
2012, denna gång med blickarna vända mot vår
egen region. Dagen var fylld av goda exempel på
hur Chalmers på olika sätt försöker leva upp till sin
vision – att bidra till en hållbar framtid. I början av
året hölls en tvådagars konferens – Chalmers
Energy Conference – som är ett forum för forskare och andra intressenter involverade i att
utforma morgondagens energisystem. Det övergripande temat för årets konferens var Electricity for
tomorrow. Styrkeområdet Material höll under 2012
ett antal workshops inom sport och teknik varav
den i särklass mest populära handlade om hästforskning. I Kuggens utställningsyta på entréplan
arrangerades över året ett antal utställningar av
bl.a. Chalmers styrkeområden. Entreprenörskap
i förarsätet var titeln på 2012 års föreläsning till
minne av William Chalmers. Den hölls av Mats
Lundqvist som talade om lärdomar som dragits
under åren, bl.a. att entreprenörskap nästan alltid
sker i team och om pedagogiken att ge studenterna förtroendet och stödet att utvecklas genom
att sättas ”i förarsätet” för en innovation. Tillsammans med Göteborgs universitet arrangerades
för första gången tävlingarna Science Slam och
Forskar Grand Prix. Där skulle forskarna, på ett
lekfullt sätt, tävla i att presentera sin forskning på
kort tid inför en lekmannapublik. Traditionsenligt
hölls även Nobelföreläsningar i RunAn. Denna
gång av de båda fysikpristagarna Serge Haroche
och Dave Wineland.
Initiativseminarier
Syftet med initiativseminarierna är att uppmärksamma Chalmers spännande skärningspunkter
mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och
omvärld. Som värd för initiativseminarierna står
styrkeområdena. Under 2012 har sex initiativseminarier genomförts, där dialog och debatt har förts
om hur nya idéer växer fram, om hur forskning och
utbildning blir till hållbarhet och nytta i samhället.

Chalmers årsberättelse 2012

Populärvetenskap
Vetenskapsfestivalen, där Chalmers är en av fyra
huvudmän, gick i likhet med tidigare år av stapeln
i april. Temat för 2012, allt sitter i hjärnan, handlade om hur vi människor utmanar hjärnan eller
hur vi kan öppna vårt omedvetna för att nå nya
höjder. Drygt 40 chalmersforskare medverkade
under fyra dagar i det öppna programmet på
Vetenskapsfestivalen. Festivalens öppna program
är mycket uppskattat; 2012 års besökare gav det
öppna programmet betyget 6,2 på en 7-gradig
skala. I samarbete med Göteborgs universitet och
Universeum arrangerades för första gången ett
Science slam, efter tysk förebild, i samband med
Vetenskapsfestivalen. Forskare från Chalmers
deltog också i premiären av en helt ny, nationell
tävling för forskare: Forskar Grand Prix. En forskare från Chalmers gick till riksfinal i Stockholm.
Forskar Grand Prix arrangerades av Föreningen
Vetenskap & Allmänhet i samarbete med landets
universitet och högskolor samt de fyra forskningsfinansiärerna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och
Vinnova med stöd från EU-kommissionen. Såväl
Science slam som Forskar Grand Prix går ut på
att forskare tävlar i konsten att informera allmänheten om sin forskning på ett lättbegripligt och
samtidigt underhållande sätt. Vetenskapskaféet
Café-å-lär arrangerade 31 populärvetenskapliga
föreläsningar som var öppna för allmänheten. De
besöktes av mer än 2 600 personer.
Samverkan med skolor
Under året arrangerades ett antal event för den
yngre publiken. Fysikaliska leksaker har under året
haft en stadig ström av nyfikna och intresserade
besökare, i huvudsak skolklasser. Totalt har drygt
5 000 varit med på någon av de cirka 150 gruppvisningarna. Många forskare på Chalmers var
också engagerade i Vetenskapsfestivalens elva
dagar långa skolprogram, som omfattar allt från
Experimentverkstad till massaktiviteter och föreläsningar. Totalt besöktes festivalens skolprogram
av 21 000 elever från 1 000 klasser, vilket var
1 000 elever fler än året före. I mars hölls, också
traditionsenligt, Chalmersdagen med ca 1 500
gymnasieungdomar på besök. De fick information om Chalmers utbildningsprogram och möjlighet att träffa dagens studenter. I november
hölls tävlingen Rädda ägget i Kopparbunken på
Chalmers som fylldes av uppfinningsrika femteklassare och deras tävlingsbidrag. Tävlingen
går ut på att konstruera en lösning som gör det
möjligt att släppa ett rått ägg från 15 meters höjd
utan att det spricker. De tre vinnande bidragen i

kategorierna: Bästa tekniska lösning, Snyggaste
lösning och Bästa presentation, fick för fjärde året
i rad sina priser av nobelpristagarna som besökte
Chalmers. Utöver detta anordnades i november
regionfinalen i Teknikåttan, en nationell tävling för
åttondeklassare.
Akademiska högtider
Under 2012 promoverades 79 doktorer, tre
hedersdoktorer och en jubeldoktor vid promotionsceremonin som hölls den 12 maj i Göteborgs
Konserthus, med efterföljande bankett i Kårhusets
restaurang. I anslutning till promotionsakten
delade rektor också ut utmärkelser till årets
Chalmersmedaljörer och mottagarna av Stiftelsens pris samt till Årets forskarhandledare och
Styrkeområdenas pristagare. Under året arran
gerades också två examensceremonier för 271
examinander och där också Chalmers pedagogiska pris delades ut vid höstceremonin.
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Fotograf: Oscar Mattsson

Universeum – populärvetenskapligt
centrum i Göteborg
Chalmers är en av grundarna till Universeum
som har till uppgift att uppmuntra barns och
ungdomars naturliga lust till lärande. Där stimuleras nyfikenhet och lust att ställa frågor,
snarare än att få färdiga svar serverade.
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Människor
med kompetens
Återkoppling och feedback – har varit ett centralt
begrepp för ledarutveckling under året. Det har
varit ledord i ett flertal ledarutvecklingsinsatser för
att visa och träna på att förstå sig själv och andra
bättre. Det var också temat för årets chefsdag i
december. Syftet är att skapa en ständigt bättre
feedbackkultur där vi bekräftar våra medarbetare,

lär av varandra och fortlöpande förnyar oss. Bra
återkoppling kräver tillit, omsorg och viljan att dela
med sig och ta emot. En förutsättning för detta är
dialog mellan individer; chef till medarbetare och
medarbetare till chef, liksom medarbetare och
chefer emellan.

Chalmers har under året genomfört olika ledarutvecklingsinsatser, t ex introduktion av nya chefer
och att hålla medarbetarsamtal. Ett flertal ledningsgrupper inklusive Chalmers ledning, har
arbetat med att utveckla sitt arbete, samarbete
och ledarskap tillsammans med intern- och
externkonsulter. På grund av stor efterfrågan
fördubblades antalet ledarprogram för forskarassistenter. Programmen är uppskattade och
prioriterade av verksamheten. Chalmers har också
genomfört ett första ledarutvecklingsprogram för
avdelningschefer. Utbildning i medarbetarsamtal,
handledarskap och svåra samtal har fortsatt för att
täcka in de berörda i målgrupperna.
Som ett led i ständiga förbättringar för att synliggöra och tydliggöra utbudet av chefsstöd har en
portal för ledare och chefer skapats på intranätet.
Där beskrivs bl. a olika former av ledarskap som
förekommer på Chalmers, ledarfilosofi, -policy
och -kompetenser samt ansvarsområden och
utveckling och stöd som finns att få. Chalmers
har knutit kontakter med Göteborgs universitet om
samarbete kring ledarutveckling, inte enbart för de
gemensamma institutionerna.
En pedagogisk portfölj som beskriver kraven
på pedagogisk kompetens för forskande och
undervisande personal har definierats, och nu
pågår framtagandet av en ledarskapsportfölj.
Chalmers ser ett ökat intresse för att utveckla
ledarskapet i akademin vilket är en viktig faktor för
att skapa en utmärkt intern miljö för att verka för
Utbildning i världsklass, Excellent forskning och
Effektivt nyttiggörande.
Chalmers deltar tillsammans med bl.a. Aalto
University, ETH och TU Delft i en arbetsgrupp
för HR-frågor, Task force HR, inom ramen för
CESAER, ett nätverk av ca 60 europeiska tekniska universitet. Syftet med arbetsgruppen är
dels att utbyta goda exempel och lära av varandra,
dels att påverka EU på policynivå. Rekrytering,
karriärsystem, ledarskap och ledarutveckling är
exempel på områden där Chalmers hoppas kunna
bidra med erfarenheter och inspireras av andra
lärosäten.

frågor. Enkätresultatet visade att den psykosociala
arbetsmiljön i huvudsak är god, men att andelen
medarbetare som upplevt kränkande särbehandling och diskriminering är för hög (9 %). Sexuella
trakasserier låg på en mycket låg nivå (1 %). I
handlingsplanen fokuseras på fem områden som
ska vara prioriterade under de kommande årens
arbete: en arbetsplats fri från diskriminering och
kränkande särbehandling, öppen kommunikation
och återkoppling, ökad kvantitativ jämställdhet,
ett tillgängligt Chalmers och fortsatt utveckling av
ledarskap. Med anledning av enkätresultatet har
också beslutats att jämställdhetsarbetet ska vidgas
och handlingsplanen omfattar också frågor som
rör etnicitet och sexuell läggning. I den nya gemensamma policyn betonas att nolltolerans råder mot
alla former av trakasserier och kränkningar.

Arbetsmiljö och jämlikhet
2012 präglades av uppföljningen av enkäten om
jämställda miljöer och trakasserier. Uppföljningsarbetet resulterade i en gemensam policy och
handlingsplan för arbetsmiljö och jämlikhet, vilket
är första gången på Chalmers. Detta innebär
att lagstiftningen från arbetsmiljöområdet och
diskrimineringslagen sammanförs i den nya handlingsplanen och möjliggör en helhetssyn i dessa

Jämställdhet
Programansvariga och lärare inom EDIT-området
har deltagit i litteraturseminarier om genus, teknik
och pedagogik. Seminarierna leddes av genusvetaren Minna Salminen Karlsson från Uppsala
universitet och var ett projekt som finansierades
av Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Inför kommande förändringsarbete finns nu inom
området en grupp lärare som har kunskaper att
fortsätta driva jämställdhetsfrågor inom utbildningsprogrammen och i kurser.
Chalmers ledningsgrupp är sedan många år
en kvantitativt jämställd grupp. Under året bestod
den av 11 personer, 5 kvinnor och 6 män. Prefektgruppen har en fortsatt ojämn könsfördelning
vilket förstärktes under året. Bland 17 prefekter
ökade antalet män från 14 till 16 och är nu 94 %.
Styrkeområdesledarna är 8 personer, varav 6 är
män (75 %). En av de fyra utbildningsområdesledarna är kvinna.
Könsfördelningen bland professorer har förbättrats marginellt sedan 2011 men är fortsatt ojämn.
Av 193 professorer finns 16 (8,3 %) kvinnor. 2011
var den siffran 7 %. Bland de 7 professorer som
rekryterats eller befordrats under 2012 fanns 2
kvinnor, vilket motsvarar 29 %. Enligt Chalmers
avtal med staten skall minst 19 % av de professorer som anställs 2012–2015 vara kvinnor.
Av 96 biträdande professorer är könsfördelningen 24 % kvinnor och 76 % män. Andelen
kvinnor i denna kategori har sjunkit från 28 %
2011, vilket beror på stor andel män bland de som
befordrats under 2012. 13 av 15 (87 %) personer
som befordrats till biträdande professorer var
män. En man nyrekryterades till tjänst som biträdande professor.

Könsfördelningen bland docenterna har förbättrats något sedan 2011 och nu är nästan 20 %
av 151 docenter kvinnor, mot tidigare 18 %. 12
docenter rekryterades eller befordrades 2012, av
dem var 83 % män. 16 personer antogs som oavlönade docenter, varav 13 % kvinnor.
6 nya universitetslektorer rekryterades 2012
varav andelen kvinnor var 50 %. Av Chalmers 103
universitetslektorer är 21 % kvinnor, vilket innebär
en förbättring med 1 % i jämförelse med 2011.
Bland de 9 forskarassistenter som rekryterats
var 4 kvinnor. 5 forskarassistenter direktrekryterades, 4 av dem var män (80 %). Den negativa
trenden avseende utvecklingen av könsfördelningen bland forskarassistenter har vänt och
andelen kvinnor har under året ökat från 25 % till
26,5 %.
Sammantaget innebär detta att drygt 25 %
av dem som rekryterats eller befordrats till ovan
stående tjänster är kvinnor. Det är en ökning med
6 % jämfört med året innan.
Också bland doktoranderna har könsfördelningen blivit jämnare. Av 817 doktorander är 68 %
män vilket innebär att andelen kvinnliga doktorander ökat med 2 % (16 personer).
Målet att nå en jämnare könsfördelning går
långsamt men med små steg i rätt riktning. Könsfördelningen under 2012 har förbättrats bland
professorer, docenter, universitetslektorer, forskarassistenter och doktorander. Enbart i gruppen
biträdande professorer har utvecklingen varit
negativ.
Arbetsmiljö
Chalmers genomför arbetsmiljörevisioner vid en
tredjedel av institutionerna varje år. Slutsatsen är
att ambitionen och viljan att arbeta för en god och
säker arbetsmiljö är hög. En institution nådde upp
till alla kraven i de reviderade områdena för året.
För övriga institutioner krävs en relativt liten insats
för att uppnå alla krav för de reviderade områdena.
En rutin för systematiskt arbetsmiljöuppföljningsarbete för studenter har arbetats fram.
Slutligen har under 2012 fortlöpande skett
utvecklingsarbete för chefer, arbetsmiljöombud
och studerandearbetsmiljöombud inom arbetsmiljöområdet.
Lönerevision
Löneavtal slöts under året med SACO för perioden
1 oktober 2012 t.o.m. 30 april 2014 och med ST
och SEKO för perioden 1 oktober 2012 t.o.m. 30
september 2013. Även om avtalen sträcker sig över
olika tidsperioder har Chalmers åstadkommit en
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Personal, antal heltidstjänster

Totalt (därav kvinnor)

Personalens åldersfördelning 2012

2011

2012

Undervisande och forskande personal
Professorer
177 (15)
Biträdande professorer
95 (23)
Docenter
148 (30)
Universitetslektorer
102 (21)
Forskarassistenter
116 (31)
Doktorer
165 (41)
Tekniklektorer
60 (9)
Universitetsadjunkter
26 (6)
Doktorandtjänster
813 (262)
Annan undervisande
och forskande personal
260 (73)

178
79
155
98
102
140
52
29
774

2010

(14)
(22)
(78)
(19)
(26)
(65)
(9)
(9)
(233)

180
73
146
146
86
103
51
30
707

(16)
(16)
(30)
(30)
(22)
(39)
(8)
(9)
(213)

2009
180
64
132
142
68

(14)
(11)
(29)
(29)
(19)

51
(7)
29
(8)
623 (194)

259 (75)

277 (70)

1 866 (480)

1 751 (443)

1 590 (394)

Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal (inkl lokalvård)
318 (92)
Administrativ personal
464 (369)

324 (93)
460 (372)

323 (96)
419 (390)

318 (92)
384 (375)

Summa

782 (461)

784 (465)

742 (436)

702 (411)

2 744 (972)

2 650 (945)

2 493 (879)

2 295 (805)

Totalsumma
Adjungerade professorer

57

(5)

48

(2)

47

(2)

335

46

–29
30–39
40–49
50–59
60–

Professorer

1 962 (511)

Summa

69

(90)

Biträdande
professorer

Docenter

Universitets
lektorer
Forskarassistenter
Doktorer

Tekniklektorer

(2)
Universitets
adjunkter

I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår bl a , amanuens, (doktorsbefattning tom 2009), forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare

523

Från och med 2010 redovisas Doktor separat. De har tidigare ingått i kategorin Annan
undervisande och forskande personal.

Doktorander

Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 10–50 % vid Chalmers.
Annan under
visande /forskande
personal

Nyrekryteringar/Befordringar

2012

2011

2010

Män Kvinnor

Män Kvinnor

Män Kvinnor

Professor
Bitr professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent

5
14
10
3
9

2
2
2
3
5

12
10
17
4
16

0
5
2
3
4

9
16
16
8
28

2
7
5
2
5

Totalt

41

14

59

14

77

21

IT-personal

Teknisk personal

Administrativ
personal
0

harmonisering av revisionsprocessen i linje med
Chalmers årsplanering. Avtalet med SACO och
med ST var unikt såtillvida att Chalmers på prov
tillämpar modellen med lönesättande samtal på två
institutioner under 2013. Detta ger möjligheter att
utvärdera och anpassa arbetssättet inför framtiden.
Personal i siffror
Chalmers tekniska högskola AB hade 31 december 2012 totalt 2883 anställda, vilket motsvarar
2 744 heltidstjänster. Detta är en ökning med 94
heltidstjänster jämfört med förra året.
Andelen visstidsanställda av dessa var 47 %
vilket motsvarar 1 307 heltidstjänster, därav 927
doktorander och forskarassistenter.
Antalet doktorander var 817 (813 heltidstjänster) och det innebär en fortsatt ökning i jämförelse
med 2011 med 39 heltidstjänster.
På Chalmers fanns 117 forskarassistenter i
slutet av 2012, en ökning med 10 i jämförelse
med 2011. Även 2012 förklaras denna ökning av
doktorander och forskarassistenter med ökad
forskningsvolym främst inom styrkeområdenas
satsningsområden. Under 2012 startades en ny
centralt sammanhållen utlysning av forskarassistenttjänster främst till styrkeområdena, baserat på
goda erfarenheter från en motsvarande rekrytering
under 2010.
Antalet administrativ personal på Chalmers var
474 personer motsvarande 464 heltidstjänster,
vilket motsvarar antalet föregående år. För tekniker
och IT personal likaså – 318 heltidstjänster mot
324 2011.

Gruppen som benämns Annan forskande och
undervisande personal och som bland annat
innehåller visstidsanställda i övergång mellan olika
personalkategorier uppgick till 260 heltidstjänster
vilket är i nivå med året innan. Personalomsättningen var 5,84 % under 2012, vilket är en ökning
jämfört med 2011 (3,9 %). Pensionering var orsak
till hälften av avgångarna.
Internationellt forskar- och lärarutbyte
Genom forskar- och lärarutbyten får Chalmers
forskare och lärare möjlighet till yrkesmässig och
personlig utveckling. Utbyten bidrar på ett effektivt sätt till ökad internationell kompetens, bättre
kunskap om universitet i utlandet, samt stärker
banden mellan Chalmers och andra universitet
och högskolor.
Under 2012 deltog 35 (41) lärare och forskare
i utbyten med utländska lärosäten. Flest utbytesresor gick till USA, tätt följt av EU-länderna där
universitet i Storbrittanien var vanligast samt till
Asien med Kina i spetsen.
Under 2012 tog Chalmers emot 50 inresande
forskare/lärare. De flesta hade sin hemvist i
EU-länderna där Italien och Storbrittanien var vanligast, följt av Ryssland, USA och Kina.
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94
Antal fler heltidstjänster på
Chalmers jämfört
med förra året.
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Certifierat
miljöarbete

Prismässigt står sig solceller
bra, men återbetalningstiden är minst 15–20 år.

2012 var året då Chalmers tekniska högskola
certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO
14001. Arbetet med att uppgradera och implementera vårt miljöledningssystem koordinerades
av Therese Johansson, Jenny Forshufvud och
Jennica Kjällstrand på Miljöenheten.

Hur skiljer sig Chalmers miljöarbete idag,
jämfört med för tre år sedan?
– Nu arbetar vi mer systematiskt, men har också
bättre knutit ihop det praktiska miljöarbetet med
det strategiska hållbarhetsarbetet. Dessutom har
det anpassats till Chalmers övergripande ledningssystem. Bland annat genom att miljö- och
hållbarhetsmålen fastställs på femårsbasis och
indelas enligt huvudprocesserna på samma sätt
som Chalmers övergripande verksamhetsmål.
Innan projektstarten varierade kvalitén på institutionernas miljöarbete mycket. Nu håller alla en
jämn, relativt hög nivå.
Men den största skillnaden i vårt arbetssätt är
att vi använder den interna miljörevisionen som ett
verktyg för ständiga förbättringar, vilket har visat
sig vara effektivt. Och att de interna miljörevisionerna genomfördes grundligt, lönade sig vid den
externa revisionen.
Vilka miljöfrågor är viktigast att satsa på?
– Chalmers har allra störst möjlighet att påverka
genom att ge våra studenter en riktigt bra utbildning. Dels för att de sedan kan göra skillnad för
en hållbar framtid genom sina respektive karriärer,
men också genom resultaten från alla våra forskningsprojekt. Därför är det viktigt att vi arbetar
med miljö- och hållbarhetsmål för utbildning,
forskning och nyttiggörande.
Men våra inköp och vår energianvändning då?
– Ja, det är också viktigt! Vi behöver hela tiden
jobba med att minska vår totala miljöbelastning
och visa upp goda exempel. Även här har vi en
viktig läranderoll. Det studenter och anställda
upplever under sin tid på Chalmers kan de sedan
ta med sig vidare till andra verksamheter – något
som gäller allt ifrån hur vi reser till hur vi hanterar
kemikalier på labb.
Det har tagit några år att miljöcertifiera
Chalmers och i början lade ni mycket tid
på förankring. Varför?
– Den långa förankringsprocessen var nog
nödvändig. Utan acceptans i organisationen
hade arbetet blivit tungrott. Och för att verksamheten skulle kunna miljöcertifieras behövde
miljöledningssystemet vara implementerat i hela
organisationen. Vi hade inte kunnat gå i mål om till
exempel några institutioner hade ställt sig utanför.
Vilka var de viktigaste
faktorerna för att lyckas?
– Utan ett starkt stöd från ledningen hade det

aldrig gått. De har under hela projekttiden kommit
med konstruktiva förslag och ägnat miljöledningsarbetet mycket tid och stort engagemang. Men
även på institutionsnivå har många ledningspersoner engagerat sig. Exempelvis medverkade flera
prefekter vid den externa certifieringsrevisionen
under hela besöket på respektive institution, inte
bara den tid de själva intervjuades. Att de certifieringsrepresentanter som utsågs för att samordna
miljöarbetet på institutionerna också var personer
på ledningsnivå, med mandat att genomföra
förändringar, ser vi som en av de viktigaste framgångsfaktorerna.
Vilka problem och risker har ni stött på?
– Det har funnits många fallgropar. Tack vare att
vi gjorde en riskanalys i början av projektet har
vi kunnat undvika de största. Vi är till exempel
medvetna om hur svårt det kan vara att kommunicera vissa saker i den här organisationen. Under
hela projektförloppet har vi arbetat aktivt för att
miljöledningssystemet verkligen ska integreras i
organisationen och inte kretsa som en satellit vid
sidan om.
Hur har det varit att arbeta i projektet?
– Det har varit oerhört lärorikt. Nu kan vi mycket
mer både om Chalmers och miljöledning. Självklart har det varit jobbigt ibland, men inspirerande
och roligt för det mesta. Det är få förunnat att få
besöka alla intressanta verksamheter som finns
här, till exempel Sjöfartcentrum, nanolaboratoriet
och rymdobservatoriet.

Mer sol på Chalmers i framtiden
Många av Chalmers tak, både på Campus
Johanneberg och Lindholmen, skulle väl lämpa sig
för solceller visar en studie som har genomförts
vid Miljöenheten. Genom att installera fler solceller
skulle vi inte bara kunna minska vår miljöbelastning, vi skulle också visa upp goda exempel på
modern miljöanpassad teknik. Dessutom skulle
solcellerna kunna användas för laborationer i vår
utbildning och forskning inom hållbar utveckling.
Kårrestaurangen på Campus Johanneberg har
ett av de tak som identifierades som bäst lämpade
för solceller. Chalmersfastigheter utreder nu möjligheten att installera solceller där.
Chalmers har dock inte möjlighet att ersätta mer
än några få procent av elkonsumtionen med egenproducerad solel. Prismässigt står sig solceller
bra, men återbetalningstiden är minst 15 – 20 år.

Energi
Den totala energianvändningen på Chalmers
Johanneberg och Lindholmen uppgår till omkring
60 000 MWh energi (värme, el och kyla) per
år. Trots att antalet verksamma personer på
Chalmers blivit fler de senaste åren har energianvändningen inte ökat. Med andra ord har
energianvändningen räknat per person alltså
minskat. Energieffektiviseringar har uppnåtts
genom justeringar och förbättringar utförda i fastigheter, samt genom en ökad medvetenhet kring
hur eldriven utrustning används i verksamheten.
Sedan år 2005 har dock nya energikrävande
verksamheter tillkommit, till exempel datahallen
för kemi- och bioteknik i forskarhus 1. Det innebär
att även om energiåtgången för uppvärmning har
minskat så har en högre el-användning gjort att
den totala energianvändningen ligger kvar på
ungefär samma nivå som tidigare.
Uppvärmningen av Chalmers lokaler sker med
fjärrvärme. På campus Johanneberg produceras
omkring 60 procent av fjärrvärmen i Kraftcentralen på området medan resterande värme, liksom
för campus Lindholmen, köps in från Göteborg
Energi. Kraftcentralen drivs med biobränslen
(avfall, träflis, pellets, bioolja) och fjärrvärmen från
Göteborg Energi är märkt med Bra Miljöval. Det
mesta av fjärrkylan kommer från kraftcentralens
två eldrivna värmepumpar eller en kylångmaskin
som drivs med fjärrvärme. Övrig fjärrkyla köps in
från Göteborg Energi. All el som köps in kommer
från förnybara energikällor (vattenkraft och bio
energi).
552 hållbara projekt
Så många projekt om miljö- och hållbar utveckling
rapporterades in till Chalmers miljöforskningsrapport 2012, 93 stycken fler än året innan.
Rapporten ger en bra överblick av vår forskning
inom området och används bland annat för att
utvärdera Chalmers miljö- och hållbarhetsmål om
forskning. Du hittar Miljöforskningsrapporten på
chalmers.se
Chalmersanställda kör bil mindre
För sex år sedan tog var tredje Chalmersanställd
bilen till jobbet, idag bara var femte. Även inrikes
tjänsteresor har blivit miljövänligare – flyg och
bil har minskat till förmån för tåg. Det visar den
resvaneundersökning som genomfördes i början
av juni 2012 och besvarades av 60 procent av alla
anställda.
”Bättre kollektivtrafik” är det vanligaste svaret
på frågan om vad som skulle få ännu fler att låta
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Miljöcertifiering
Ulf Carlson och Peter
Apell, prefekter vid Kemioch bioteknik respektive
Teknisk fysik, har båda varit
engagerade i arbetet att
miljöcertifiera Chalmers.
Peter Apell är dessutom
en van pendlare med snitt
fyra timmar kollektivtrafik
per dag. “På tåget hinner
jag arbeta i lugn och ro”.

Sparade CO2 -utsläpp i Kg,
för resandet med tåg jämfört
med flyg under 2012.

bilen stå. Fler cykelparkeringar under tak, bättre
duschmöjligheter och snöröjda cykelbanor skulle
också kunna locka fler att lämna bilen hemma.
Även andelen korta tjänsteresor inom Göteborg
med bil har minskat sedan 2006. Inte minst på
sträckan Johanneberg–Lindholmen dominerar
kollektivtrafiken stort.
Ungefär hälften ser att en del resor kan ersättas
av digitala möten. Däremot är det få som tycker att
de kan ersätta sina långa tjänsteresor med telefon-, webb- eller videomöten.

60

2. Chalmersanställda reser mer kollektivt

40 %

30 %

Diagrammen på denna sida
är hämtade från den resvaneundersökning som genomfördes i början av juni 2012 och
besvarades av 60 procent av
alla anställda.

20 %

10 %

0%

1. De äldre tar bilen

Kombinerar/annat

Går

Cyklar

Kollektivt

Bil

2006
2012

40 %

30 %
3. 94 procent väljer bort flyget

20 %
2012 var året då Chalmers
certifierades enligt miljöledningsstandarden
ISO 14001.

80 %
10 %
60 %
0%
Över 55 år

46–55 år

36–45 år

27–35 år

Under 26 år

40 %

20 %

0%
Annat (bl a buss)

Flyg

Tåg

2006
2012

Bil (inkl hyrbil)

1. De flesta som bilpendlar är
över 35 år. I den stora åldersgruppen 26–35 år är det endast
6 % som åker bil till jobbet.
2. På sex år har andelen bilpendlare minskat från 34 till
22 %. I stället har resorna med
spårvagn och buss ökat.
3. Andelen inrikes flygresor har
halverats sedan förra resvane
undersökningen. Då valde
14 % flyget, idag endast 6 %.
Det är också färre som väljer bil
för långa inrikesresor idag. Till
Stockholm tar drygt 90 % tåget.
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Nya professorer
Adj. professorer

Professorer

Tomas Kåberger
Industriell energipolicy
Tillträdde: 2012-02-01

Minna Karstunen
Geoteknik
Tillträdde: 2012-08-15

Christel Cederberg
Miljösystemanalys
Tillträdde: 2011-12-20

Lars-Olof Dahlström
Berganläggningsteknik
Tillträdde: 2012-01-01

Annika Ekedahl
Fysik
Tillträdde: 2012-07-01

Kåre Axell
Nukleära safeguards
Tillträdde: 2012-07-01

Christian Koch
Byggproduktionsledning
Tillträdde: 2012-01-01

Sofia Börjesson
Technology Management
Tillträdde: 2012-02-01

Michael Persson
Silikakemi
Tillträdde: 2012-05-01

Hector Zelaya de la Parra
Kraftelektronik
Tillträdde: 2012-01-01

Karsten Pedersen
Geovetenskaplig mikrobiologi
Tillträdde: 2012-04-01

Klas Yhland
Mikrovågsteknik
Tillträdde: 2012-10-01

Holger Wallbaum
Uthålligt samhälls
byggande
Tillträdde: 2012-08-01

Christian Ekberg
Kärnkemi
Tillträdde: 2012-11-01

Leif Asp
Lätta kompositmaterial
och strukturer
Tillträdde: 2012-07-01

Anders Karlsson
Förbrännings- och sprejmodellering
Tillträdde: 2012-03-01

Ingemar Löfgren
Materialintegrerad
konstruktionsteknik
Tillträdde: 2012-04-24

Mikael Kahnert
Global miljömätteknik och
modellering
Tillträdde: 2012-03-01

Konstnärlig professor

Affilierade professorer

Lars Hesselgren
Avancerad arkitektonisk
modellering och visualisering
Tillträdde: 2012-02-01

Bengt Ljungqvist
Skyddsventilation med
speciell inriktning mot
renhetsteknik inom vårdsektorn
Tillträdde: 2012-04-01

Gästprofessorer

David Whalley
Alternative Energy
Tillträdde: 2012-06-01

Tony Huzzard
Kvalitetsutveckling
Tillträdde: 2012-11-05

David Bennet
Operations Management
Tillträdde: 2012-02-01

Christina
Claeson-Jonsson
Byggandets produktionssystem med inriktning mot
anläggningsbyggande
Tillträdde: 2012-09-15

Hedersdoktorer
Leif Johansson
Tidigare vd i AB Volvo,
numera styrelseordförande i Ericsson och
AstraZeneca, promoverades för sitt arbete med att
öka ungdomars intresse
för teknik och naturvetenskap, främja utbildningen
och stärka ingenjörens roll
i samhället.

Geetam Tiwari
Professor vid Indian Institute of Technology i Delhi,
promoverades för sin framsynta och samhällsnyttiga
transportforskning.

Peter Catto
Ledare för teoriavdelningen vid MIT Plasma
Science and Fusion
Center, valdes för sin
forskning inom plasmafysik, som har stor betydelse
för utveckling av fusionskraft.
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Ledningsgruppen
Från vänster uppifrån: Johan Carlsten, Daniel Langkilde,
Alf-Erik Almstedt, Rolf Almelund, Helene Bergsten,
Kristina Kvarnevi, Maria Knutson Wedel, Mats Viberg,
Karin Markides och Lars Börjesson.

Fotograf: Peter Widing

Ledning och organisation
Chalmers tekniska högskola AB ägs av Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola. Stiftelsen förvaltar
stiftelsekapitalet och utser högskolestyrelsen,
som svarar för övergripande planering och
uppföljning av högskolans verksamhet. Under
högskolestyrelsen svarar rektor (tillika verkställande direktör) för den samlade verksamheten,
som är organiserad i fyra ansvarsområden:
>>
>>
>>
>>

institutioner
styrkeområden
utbildningsområden
verksamhetsstöd

Institutionerna
De sjutton institutionerna och Chalmers bibliotek utgör Chalmers linjeorganisation och är
underställd prorektor. Vid institutionerna finns all
akademisk personal samt det lokala verksamhetsstödet. All forskning och utbildning genomförs vid
respektive institution, som svarar för den ämnesdisciplinära utvecklingen inom institutionens
ämnen, liksom kompetensutveckling av personal,
planering och uppföljning. Här sker även ledning
av forskarskolor och utveckling av kurser i Chalmers utbildningar.
Styrkeområdena
De åtta styrkeområdena, som är underställda
vicerektor för styrkeområdena, svarar för den
ämnesövergripande integrationen av Chalmers
forskning, utbildning och samverkan inom
de tematiska områdena som definierats som

Chalmers styrkeområden. Drivkrafter för styrkeområdenas utveckling är hållbar utveckling samt
innovation och entreprenörskap. All verksamhet
vilar också på och hämtar inspiration ur de grundläggande vetenskaperna. Centrumbildningar utgör
dynamiska mötesplatser och är därmed viktiga
byggstenar i styrkeområdena.
Utbildningsområdena
De fyra utbildningsområdena är underställda
vicerektor för grundutbildningen och svarar för
Chalmers utbildningsprogram. Varje utbildningsområde leds av en utbildningsområdesansvarig
som svarar för övergripande utveckling, planering
och dimensionering av Chalmers utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Chalmers lärandecentrum är knutet till utbildningsområdena.
Verksamhetsstödet
Chefen för det centrala verksamhetsstödet ansvarar för de åtta avdelningarna inom Administration
och Service. Deras uppgift är att stödja och
förvalta Chalmers verksamhet på ett effektivt och
samordnat sätt med hög grad av service. I uppdraget ingår också att säkerställa att regler och
förordningar följs.
Strategisk ledning
Chalmers ledningsgrupp har i uppdrag att
utveckla Chalmers enligt en gemensam, långsiktig plan för hela organisationen. Gruppen, som
leds av rektor, omfattar även prorektor (tillika
vice verkställande direktör), vicerektorerna för
grundutbildning, forskning- och forskarutbildning,

styrkeområden och samverkan samt chefen för
det gemensamma verksamhetsstödet, HR-chefen,
chefen för kommunikation och marknad, Chief
Financial Officer, studentkårens ordförande och
rektors rådgivare. Till rektors stöd i andra strategiska utvecklingsfrågor finns även vicerektor för
hållbar utveckling, Chief Development Officer,
Chief Resource Officer samt två sekreterare i
rektors kansli.
Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett självständigt representativt
organ för fakulteten och behandlar verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett akademiskt
perspektiv.
Samverkan med Göteborgs universitet
Institutionerna Matematiska vetenskaper, Data
och informationsteknik och Tillämpad IT samt
nätverken Göteborgs miljövetenskapliga centrum
(GMV) och IT-universitetet är organisatoriskt
samverkande med Göteborgs universitet. IT-universitetet är en gemensam satsning för utbildning
och forskning inom informationsteknologins
område. GMV är en nod för hållbarhetsfrågor.
Inom kemi och fysik finns ett nära samarbete
med Göteborgs universitet, i fysik inom ramen för
Fysikcentrum i Göteborg.
Övriga enheter
Vid Chalmers bibliotek finns litteratur och tidskrifter inom högskolans alla verksamhetsområden.
Biblioteket leds av en bibliotekschef, som till sitt
stöd har ett biblioteksråd.
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Genom utbildning, forskning och nyttiggörande
utforskar institutionen nya livskvaliteter i städer
och byggnader ur ett fördjupat hållbarhetsperspektiv, bl a genom två kandidatprogram och två
masterprogram med stor attraktionskraft i internationellt studentutbyte.
Som ett led i Chalmers Kinasatsning har ett
avtal om dubbel masterexamen tecknats med ett
av Kinas främsta universitet, Tongji i Shanghai.

Arkitektur
Prefekt
Catharina Dyrssen t.o.m. 17/9
tf Sten Gromark fr.o.m. 18/9 2012
Forskningsområden
Form och teknik
Omvandling och bevarande
Rum och verksamhet
Stadsbyggnad och urbanism
Teori och historia
Visualisering och modellering lab

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

2
2
12
17
576
83
90

Institutionens verksamhet omfattar byggande
i samhället (hus att bo i, vägar att färdas på
och vatten att dricka etc). Allt från planering till
underhåll studeras med hänsyn till miljö, energi
och ekonomi samt samspelet teknik, människa
och natur. Avdelningarnas ämnesprofiler speglas
i forskningsmiljöer och centrumbildningar som
samverkar med omvärlden.

Bygg- och miljöteknik
Prefekt
Ulf Jarfeldt
Forskningsavdelningar
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

11
3
61
74
744
138
146

Data- och informationsteknik
Prefekt
Catarina Coquand t.o.m. 30/6
Jan Jonsson fr.o.m. 1/7 2012
Forskningsavdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software Engineering

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

Nationell forskning i internationell samverkan
Två nya forskningsmiljöer och den nationella
forskarskolan ResArc har med stöd från Formas
bidragit till hög aktivitet med konferenser, symposier och doktorandkurser.
Chalmers är värd för SRE Architecture in the
Making och även delaktigt i SRE Architecture in
Effect. Ansatsen har mött stor uppmärksamhet
likt tidigare etablerade Mistra Urban Futures med
flera internationella partners.

12 (varav 3 GU)
7 (varav 0 GU)
39 (varav 7 GU)
142 (varav 46 GU)
1190 (varav 336 GU)
188 (varav 35 GU)
189 (varav 46 GU)

Sex ämnesprofiler
Byggnadsteknologi arbetar med material, konst
ruktioner och system för att skapa resurseffektiva,
sunda och beständiga byggnader med god
innemiljö. 2012 inrättades en ny professur med in
riktning Sustainable building.
Construction Management forskar på effektivisering av byggandet ur ett hållbarhetsperspektiv,
t ex hur strategi- och ledningsprocesser sker i
praktiken samt hur kommunikationsteknologi kan
användas.
Geologi och geoteknik bedriver tillämpad
geovetenskaplig forskning i vid bemärkelse, inriktad främst på att utveckla tekniskt/ekonomiskt
hållbara lösningar där riskanalys är en viktig del i
beslutsprocessen.
Konstruktionsteknik dimensionerar och analyserar bärande konstruktioner i den byggda miljön,

Institutionen för data- och informationsteknik har
en dynamisk forskningsmiljö med starkt internationell inriktning. Institutionen är gemensam för
Chalmers och Göteborgs universitet. Forskningen
spänner över hela spektrumet från teoretisk
underbyggnad till utveckling av tillämpade system.
Institutionen har ett omfattande samarbete med
andra universitet och högskolor, både nationellt
och internationellt. Genom Software Center, som
startade under 2011 men invigdes officiellt i februari 2012, eftersträvas en utökning av ett redan
omfattande samarbete med industrin.
Energieffektiv databehandling
Sedan Chalmers öppnade möjligheten att utse
”affilierade professorer” har David Whalley från
Florida State University knutits till institutionen
inom området Alternative Energy med inriktning
på energieffektiv databehandling. David Whalley
kommer att vara affilierad professor till och med
2015. Han har under sin första tid inspirerat
genom ett antal intressanta föreläsningar och
genom att skapa en kurs i Energy Aware Computing för studenter på master- och doktorandnivå.

Pedagogisk utveckling
Arkitekt- och ingenjörsstudenter har utvecklat ett
prisbelönat bidrag till den världsomspännande
tävlingen Solar Decathlon China 2013.
I samarbete med Riksbyggen deltar Arkitektur
i pilotprojektet Positive Footprint Housing som
ska realisera visioner om social hållbarhet och nya
bostadskvaliteter.
Centrum för Vårdens Arkitektur har genomfört
en mediauppmärksammad konferens där forskare
kunnat påvisa hur hållbar arkitektur kan bidra till
minskat våld vid psykiatrisk vård.

t ex utvecklas innovativa konstruktioner i nya material som fiberkompositer och textilarmerad betong
för broar och byggnader.
Teknisk akustik har startat ett EU-finansierat
projekt om den akustiska miljön i städer. I denna
forskarskola kommer 14 unga forskare att arbeta
vid 9 europeiska institutioner.
Vatten miljö teknik bedriver forskning som rör
vatten i samhället, från dricksvatten till process
teknik, miljöteknik och hållbar utveckling.

Green IT
Sedan ett par år driver professor Johan Karlsson ett initiativ inom Green IT. Under året har
välbesökta interna workshops och seminarier
anordnats, där forskare från institutionens olika
avdelningar har presenterat forskningsprojekt med
anknytning till hållbar utveckling samt diskuterat
kring begreppen sustainable computing och
computing for sustainability.
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Solar Decathlon
Solar Decathlon gick av
stapeln första gången
2002 och har tidigare hållits i USA och Europa. Nu
hålls tävlingen för första
gången i Asien. Under
2013 ska en ny studentkull på Chalmers försöka
kvalificera sig till nästa
Solar Decathlon som hålls
i Frankrike 2014.

Fotograf: Galini Afentoulidou

Energi och miljö bedriver framstående forskning
och utbildning inom energi och miljö/hållbar
utveckling – från globalt perspektiv till industri-,
byggnads- och produktskala. Fokus ligger dels
på experimentell och teoretisk energiteknisk
forskning, dels på utveckling, användning och
utvärdering av metoder/verktyg för analys av tekniska system. Institutionen medverkar i ett stort
antal nationella och internationella projekt och
nätverk.

Energi och miljö
Prefekt
Henriette Söderberg
Forskningsavdelningar
Elteknik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Installationsteknik
Miljösystemanalys
Värmeteknik och maskinlära

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

12
14
109
57
379
213
214

Masterprogram med fokus på hållbar utveckling
Energi och miljö undervisar bl a i tre masterprogram som utbildar ingenjörer som kan bidra till
hållbar utveckling inom områden som Industrial
ecology, Sustainable energy systems och Electric
power engineering. Industrial ecology samläses
med ett erasmus mundus-masterprogram med
samma namn och fokuserar på hållbara tekniska
lösningar inom samhälle, industri och forskning.
Inom ramen för erasmus mundus-programmet
anordnades sommaren 2012 en uppskattad sommarkurs på Hönö i Göteborgs norra skärgård.
Två grupper av internationella studenter gjorde
en materialflödesanalys för Öckerö kommun och
tog fram strategier för hur kommunen ska kunna
använda sina marina resurser på ett hållbart sätt i
framtiden.
Solenergi engagerar
Forskaren Erik Phil visar i sin avhandling att en
storskalig satsning på s k termisk solkraft inte
skulle hindras av materialbrist. Fördelen är att
elproduktionen blir jämnare och mer förutsägbar
eftersom värmen kan lagras. Det passar dessutom

dagens elsystem, vilket gör att övergången till ett
förnybart system skulle gå snabbt.
Maria Haegermark forskar kring byggnadsintegrerade solceller, som kommer att bli allt vanligare
i framtiden. Solavskärmare eller solceller på balkongfronter är två exempel på energieffektiva och
ekonomiska lösningar, men det krävs mer kunskap
inom området för att klara framtida skärpta energikrav.
Framtidsinriktad e-bokserie
E-bokserien Systems perspective on… är resultatet av ett samarbete mellan institutionen och
Chalmers energiinitiativ. Målet är att skapa en
tvärvetenskaplig plattform för lärande och diskussion kring systemfrågor relaterade till teknik.
En hållbar utveckling kräver att vi lär oss hur olika
aktörer, från konsumenter till industriledare och
politiker, kan vara med och förändra tröga tekniska
system. En hållbar utveckling kräver också att
systemen ändras i rätt riktning. I e-böckerna diskuteras hur teknisk förändring går till och vad som
menas med ”rätt riktning”.
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Fotograf: Elisabeth Dunker

Institutionen för fundamental fysik är inriktad på
grundforskning inom kärnfysik, elementarpartikelfysik och matematisk fysik med användande av
fysikens tre huvudsakliga arbetsmetoder – teoretisk analys, experiment och numerisk simulering.

Fundamental fysik
Prefekt
Bengt Nilsson t.o.m. 31/1
Måns Henningson fr.o.m. 1/2 2012
Forskningsavdelningar
Elementarpartikelfysik
Matematisk fysik
Subatomär fysik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

0
2
39
7
78
28
27

De viktigaste forskningsområdena är:
>> Experimentell subatomär fysik, som bedrivs vid
CERN-ISOLDE utanför Genève och GSI-FAIR
utanför Darmstadt.
>> Teoretisk kärnfysik, framförallt för lätta atomkärnor, med ett starkt inslag av e-vetenskap.
>> Teoretisk partikelfysik med inriktning på supersymmetri och andra fenomenologiska modeller
bortom standardmodellen för partikelfysik. Detta
har anknytning till pågående experiment vid
CERN-LHC och kosmologiska observationer.
>> Matematisk fysik med anknytning till icke-

>>

>>

abelska gaugeteorier.
Matematisk fysik med anknytning till kvantgravitation, framförallt supersträngteori.
Matematisk fysik som syftar till en holografisk
beskrivning av starkt kopplade system, bl a
inom den kondenserade materiens fysik.
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Institutionen bedriver innovativ forskning, både av
tillämpad karaktär driven av näringslivets utvecklingsbehov och nyfikenhetsstyrd forskning av
genombrottskaraktär, inom 18 ämnesområden.
I slutet av 2012 var ca 450 personer aktiva (inkl
stipendiater och industridoktorander).
Under året har institutionens externa kontakter
fördjupats, bl a vid ett rundabordssamtal med
tio forskningschefer från företag och offentliga
aktörer. Även engagemanget i Västra Götalandsregionens fem kluster har ökat, främst inom
Hållbar kemi och Life Sciences där institutionen
bedriver flera projekt vilket styrker inriktningen mot
ett hållbart samhälle.

Kemi- och bioteknik
Prefekt
Ulf Carlson
Forskningsområden
Analytisk kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Fysikalisk kemi
Industriell bioteknik
Industriell materialåtervinning
Kemisk apparatteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi
Livsmedelsvetenskap
Molekylär mikroskopi
Oorganisk miljökemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi
Polymerteknologi
Skogsindustriell kemiteknik
Systembiologi
Teknisk ytkemi

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

23
32
299
38
554
390
415

Matematiska vetenskaper
Prefekt
Bo Johansson
Forskningsavdelningar
Matematik
Matematisk statistik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

3 (varav 2 GU)
8 (varav 2 GU)
136 (varav 33 GU)
16 (varav 2 GU)
1 600 (varav 329 GU)
148 (varav 29 GU)
164 (varav 43 GU)

Konstgjord molekyl lagrar solenergi
Solen är en energikälla med stora möjligheter att
utvecklas till ett hållbart energisystem. En utmaning inom området är att hitta effektiva metoder
för att spara och transportera infångad energi.
Baserat på tidigare upptäckter av forskare från
UC Berkeley i Kalifornien har forskarassistenten
Kasper Moth-Poulsen med sitt team gått från teori
till praktisk tillämpning och utvecklat ett system
som kan lagra solenergi i kemiska bindningar.
Med hjälp av solljus ändras strukturen hos den
designade molekylen diruteniumfulvalen, som med
sin höga energitäthet utgör själva kärnan i systemet. I solfångaren ändras molekylens struktur med
hjälp av solljuset. Genom en katalysator kan molekylen återfå sitt ursprungliga tillstånd och i den
processen frigörs värme. Molekylen kan transpor-

Matematiska vetenskaper (MV) är en integrerad
institution mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Den är den största och enligt Shanghaiindex
högst rankade matematikinstitutionen i Sverige.
Under 2012 har ansökningar om externa forskningsmedel utfallit mycket väl, bl a ett ERC-bidrag
på 1,2 mnkr, ett KAW-anslag på drygt 50 mnkr
och en Wallenberg Academy Fellow. Dessutom
fick institutionens forskare 13 individuella VR-bidrag. Detta lyckade utfall grundar sig på flerårig
framgångsrik forskning på högsta internationella
nivå.
Utmärkelser till forskare/lärare har under året
inkluderat Strömer-Ferrnerska belöningen (KVA),
Fellow of the American Mathematical Society
samt högskoleingenjörernas pedagogiska pris
och studienämnden Z:s pedagogiska pris.
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teras och lagras i flera år utan förlust, eftersom all
värme är bunden i en stabil kemisk förening. Detta
gör att systemet kan återanvändas många gånger.
Metaller ur hushållsavfall
Britt-Marie Steenari är professor i industriell
materialåtervinning. I ett av hennes projekt, som
handlar om förbränning av hushållsavfall, återvinns
metaller ur aska. Vanligtvis deponeras dessa
askor som farligt avfall, men här utvinns metaller
för återanvändning inom industrin. Då måste
metallerna återvinnas med så hög renhet som möjlighet. De processer som tillämpas är i första hand
baserade på syralakning, följt av separationssteg
där enskilda metaller återvinns med vätskeextraktionsmetoder och/eller elektrokemiska metoder.
Resultaten hittills består av två olika återvinningsmetoder för koppar, som ger 50–90 %
utbyte av kopparen i flygaskan samt en metod för
återvinning av zink, som ger 70–80 % återvinning
av flygaskans zinkinnehåll. Projektet utförs i samarbete med Ångströmslaboratoriet vid Uppsala
Universitet, med finansiering från Formas.

storskalig integration av förnyelsebara energikällor
i energisystemet. Inom samarbetet utvecklas
beräkningsintensiva matematiska modeller som
beskriver samspelet mellan medelvärdet och variationen hos produktionsnivån för vindkraft, som
har stora lokala variationer som man vill utjämna
samtidigt som medelproduktionen hålls hög.
Vindkraftsproduktionen påverkas även av
utrustningens tillgänglighet. Matematiska modeller
utvecklas för att förutse underhållsåtgärder i tid
och rum samt vilka ytterligare åtgärder som då
bör utföras. Denna forskning tillämpas även inom
underhåll av järnvägar, tåg och flygmotorer.

Effektivare vindkraft
Forskargruppen i matematisk optimering samarbetar med Energiteknik inom ett projekt om

Material- och tillverkningsteknik
Prefekt
Lars Nyborg
Forskargrupper
Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

9
7
55
38
216
69
75

Verksamheten vid institutionen omfattar yt- och
mikrostrukturteknik, materialteknologi, polymera
material och kompositer, tillverkningsteknik,
avancerad oförstörande provning samt högspänningsteknik. Grunden är en stark experimentell
bas med materialkarakterisering, tillverkning
(polymerbearbetning, skärande bearbetning och
pulverteknik) samt högspänningsteknik, kompletterad med teori och modellering. Forskningen
bedrivs i nära samverkan med industrin med
adjungerade professorer inom olika områden. Den
innefattar även nationellt och internationellt samarbete med universitet och forskningsinstitut.
Utveckling 2012
Under året har den globala forskningssamverkan utvecklats med Kina och Mexiko. Flera
forskningsområden har stärkts, t ex hållbar

tillverkning genom polymerbearbetning och pulverteknik, elektrisk isolation, funktionsytor genom
bearbetning, materialbeteende vid höga temperaturer och snabba deformationer, modellering
av oförstörande provning och hybridmaterial.
Grundutbildningen har utvecklats mot ökad ingenjörskoppling.
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Mikroteknologi och nanovetenskap
Prefekt
Dag Winkler
Forskningsavdelningar
Bionanosystem
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

11
23
149
105
83
198
264

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, är en unik forskningsmiljö, där
framgångsrik forskning bedrivs inom bl a fotonik,
högfrekvenselektronik, mikrosystem, byggsätt
samt kvantkomponenter och kvantteori. Den tvärvetenskapliga miljön utgör en utmärkt grogrund för
forskning och innovationer, vilket leder till nyttig
görande i samhället och skapar arbetstillfällen i
Sverige.
Under 2012 har det tolfte spinn-off-företaget
från MC2 startats – 3Dtro som arbetar med lösningar baserade på sk elektro-spinning.
MC2 har bidragit med flera nya forsknings
upptäckter:
MEG kan bli bättre och billigare
En viktig metod inom hjärnforskning och diagnostik är MEG, magnetencefalografi. Utrustningen är
dock så dyr att det inte finns en enda magnetencefalograf i Sverige. Nu har en grupp forskare på
MC2 visat att MEG fungerar med en teknik som är
betydligt billigare än den som används idag – och
som dessutom kan ge nya kunskaper om hjärnan.
Kvantmikrofon fångar extremt låga ljud
Forskare på MC2 har byggt en helt ny typ av
detektor för ljudvågor på kvantmekanisk nivå.
Resultatet öppnar dörren på glänt för en ny sorts
kvant-kretsar, som blandar akustiska och elektriska element. Sådana kretsar kan användas för
att undersöka nya fenomen inom kvantfysiken.

Produkt- och produktionsutveckling
Prefekt
Rikard Söderberg
Forskningsavdelningar
Design & Human Factors
Produktionssystem
Produktutveckling

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

7
6
32
89
451
89
110

Rymd- och geovetenskap
Prefekt
Gunnar Elgered
Forskargrupper
Avancerad mottagarutveckling
Global miljömätteknik och modellering
Icke-linjär elektrodynamik
Optisk fjärranalys
Radarfjärranalys
Radioastronomi och astrofysik
Rymdgeodesi och geodynamik
Transportteori

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

4
6
108
29
63
112
134

Mer nytta med förstärkare från Chalmers
Forskare på MC2 har utvecklat en ny generation
av förstärkare, som European Space Agency
(ESA) ska använda världen över för att ta emot
signaler från sina rymdsonder och satelliter. Med
de nya förstärkarna kommer ESA att kunna mäta
data som idag döljs i brus.
Grafen-mixer för framtidens elektronik
En rekordsnabb subharmonisk mikrovågsgrafenmixer har utvecklats av forskare på MC2. Mixern
öppnar upp nya möjligheter för framtidens elektronik, då den möjliggör kompakt kretselektronik
och når höga frekvenser samt kan integreras med
kiselteknologi.
Rekordsnabb laser för tuffa miljöer
Forskare vid MC2 har genom en vidareutveckling
av sin redan världsledande teknik för snabba
datakommunikationslasrar nu nått en datatakt på
40 Gbit/s vid en temperatur på 85ºC. Detta är ett
genombrott i jakten på snabba lasrar för optiska
kommunikationslänkar i tuffa miljöer som datacenter och superdatorer, där temperaturen kan
nå höga nivåer samtidigt som stora datamängder
måste kunna transporteras mellan routrar, servrar,
switchar, processorer och minnen.

Institutionen är utbildnings- och forskningsmässigt starkt kopplad till tillverknings- och
fordonsindustrin, bl a genom Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre. Institutionen är en
betydande aktör inom styrkeområdena Produktion, Transport och Energi.
Avdelningen för produktutveckling bidrar med
nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta
produkter samt produktionssystem och processer
inom tillverkningsindustrin.
Avdelningen för produktionssystem skapar
kunskap och verktyg för utveckling, drift och
underhåll av framtida produktion inom olika branscher. Forskningen visar hur människor, robotar
och automation kan samarbeta på nya sätt, bl a

genom mobil informationsteknik, simulering och
visualisering.
Avdelningen Design & Human Factors utvecklar
kunskap om relationen mellan människa och tekniska system. Pågående projekt handlar bl a om
utformning av hållbara urbana persontransporter,
om människans roll i energisystemet och om förutsättningarna för hushålls medverkan i återvinning
av material.

Nyfikenheten att söka ny kunskap om rymden,
Jorden och dess framtida energiförsörjning är
drivkraften bakom institutionens forskning. För
att nå målen utvecklas känsliga instrument och
mätmetoder följt av avancerad dataanalys och
byggandet av teoretiska modeller.

är ett viktigt steg i utvecklingen av fusionsenergi
för ett hållbart energisystem.

Resultat från ALMA
ALMA-teleskopen i Chile ligger i Anderna på drygt
5 000 m höjd. När de är fullt utbyggda under
2013 kommer de att bestå av 66 radioteleskop.
De första resultaten från ALMA har publicerats i
tidskriften Nature. En bild som visar hur material
kastats ut från den röda jättestjärnan R Sculptoris
kan antyda vår egen sols öde, då den förväntas att
utvecklas till en röd jätte i slutet av sin livscykel om
ett antal miljarder år. När observationerna utfördes
var knappt hälften av teleskopen färdigbyggda.
Experimentanläggning för fusionsenergi
Institutionens forskare deltar i ett internationellt
konsortium för att ta fram en analys och
modelleringsplattform för fusionsexperimentet
ITER som är under konstruktion i Frankrike. ITER

Tvillingteleskop för framtida referenssystem
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger
finansiellt stöd för att bygga nästa generations
radioteleskop för geodesiverksamheten vid
Onsala rymdobservatorium. Målet är att skapa
och underhålla ett globalt geodetiskt referenssystem med mm-noggrannhet för alla slags
observationer av planeten Jorden, specifikt för
studium av jordskorpans dynamik.
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Mars Express
Rymdsonden Mars
Express, vars syfte är
att söka efter vatten
under ytan på Mars och
landsätta en robot för
provtagning på Mars yta.
Illustration: European
Space Agency (ESA).

Signaler och system
Prefekt
Arne Svensson
Forskningsavdelningar
Kommunikationssystem, Informationsteori och
Antenner
Reglerteknik, Automation och Mekatronik
Signalbehandling och Medicinsk teknik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

12
14
122
170
583
137
144

Institutionens verksamhet handlar om att modellera och konstruera effektiva system för att utvinna
och behandla information. Systemen representerar ofta centrala funktioner i högteknologiska
produkter och kan liknas vid deras intelligens.
Forskningens tyngdpunkt ligger inom informations- och kommunikationsteknik, men möjliga
applikationsområden finns inom all avancerad
teknik med inbyggd elektronik.
Verksamheten är indelad i forskningsområdena signalbehandling, kommunikationssystem,
antenner, automation, reglerteknik, mekatronik
samt medicinsk teknik. Världsledande forskning
bedrivs bl a inom mobiltelefoni, lösningar som
grundlägger 5G, robotteknik, automatiserade produktionsanläggningar och medicinsk diagnostik
med hjälp av elektromagnetiska fält. Forskargruppen Antenner fick årets enskilt största finansiella
stöd, ett ERC-bidrag på 2,5 mnkr för satsning på
gapvågledarteknik.

Aktiv fordonssäkerhet
Att skapa tryggare och bättre trafiksystem engagerar flera forskargrupper. Man arbetar bl a med
att ta fram effektiva system för fordonskommunikation, att utnyttja information från olika typer av
sensorer samt med system som kan förutse och
aktivt förhindra farliga trafiksituationer. Kolonnkörning – fordon som automatiskt formerar sig i tåg
och följer ett ledarfordon – är ett uppmärksammat
forskningsområde.
Implanterbar hörapparat
En implanterbar hörapparat, avsedd för patienter utan fungerande mellanöra, har godkänts
för kliniska studier av Läkemedelsverket. Första
patienten opererades i december.
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Sjöfart och marin teknik
Prefekt
Klas Brännström
Forskningsavdelningar
Marine Design
Maritime Operations

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

8
4
22
39
642
95
109

Teknikens ekonomi och organisation
Prefekt
Per Svensson
Forskningsavdelningar
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Management of Organisational Renewal and
Entrepreneurship
Operations Management
Service Management
Teknik och samhälle

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

8
13
69
76
832
139
139

Prefekt
Peter Apell
Forskningsavdelningar
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Eva Olsson group
Fasta tillståndets fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material- och ytteori
Materialens mikrostruktur
Mikroskopi och mikroanalys
Nukleär teknik

12
13
162
34
292
178
195

viktskonstruktioner (LIWEM) och har även deltagit
i konferensen European Maritime Day.
Innovationsplattformen Ocean Energy Centre
har startats. Den syftar till att främja branschen
för havsenergi genom att initiera och koordinera
gemensamma forskningsinitiativ.

Viktiga händelser 2012
Under året har institutionen tillsammans med
Sjöfartsverket skapat Sveriges mest omfattande
simulatorcentrum för utbildning och forskning
inom sjöfart.
Institutionen har arrangerat konferenser om
hydrodynamik, e-navigation samt marina lätt-

Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation bedrivs framstående forskning inom bl a
logistik, innovation, entreprenörskap, marknads
föring och kvalitetsutveckling. Institutionen har
åtta avdelningar och tre forskningscentrum.
Verksamheten kopplar till flera av Chalmers styrkeområden.

tillväxtpotential inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet innefattar både
forskning och att utveckla/förbättra processerna
hos tillväxtföretag. Tio företag deltar i programmet
och bakom satsningen står forskningscentrumet
Center for Business Innovation (CBI) tillsammans
med Innovationsbron.

Guldskalpellen till framgångsrikt projekt
Forskningscentrumet Centre for Healthcare
Improvement (CHI) bidrog under året till ett
forskningsprojekt för att få fler kvinnor i nordöstra
Göteborg, där hälften är födda utanför Sverige,
att ta cellprov regelbundet. Projektet ökade deltagandet i s k cervixcancerscreening med 42 % och
prisades med Guldskalpellen, som delas ut av
tidningen Dagens Medicin till årets förnyare inom
sjukvården.

Entreprenörskolejubileum
Under 2012 fyllde Chalmers entreprenörskola
15 år. Entreprenörskolan bedriver internationellt
uppmärksammad utbildning och forskning inom
innovation och entreprenörskap. Den har hittills
utbildat drygt 300 tillväxtentreprenörer och genererat 50 nya företag.

Ny satsning på unga IKT-företag
Under hösten startade programmet Born Global.
Det är en treårig satsning på unga bolag med hög

Institutionen för teknisk fysik omfattar cirka 150
forskare, varav 80 doktorander, organiserade i nio
avdelningar. Stimulerade av de stora behoven och
utmaningarna inom vetenskapssamhället och det
omgivande samhället är institutionens ambition
att ständigt utveckla en kreativ miljö för forskning,
undervisning och nyttiggörande, där fysik möter
ingenjörskonst.

Teknisk fysik

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

Vid institutionen finns två avdelningar som bedriver utbildning och forskning för hållbar utveckling
och drift av marina transporter. En stor del av
forskningen bedrivs inom kompetenscentrumen
Lighthouse och Rolls-Royce UTC. Institutionen
utbildar sjöbefäl, naval architects och landbaserad
personal inom sjöfartsnäringen samt erbjuder
externa kurser för yrkesverksamma inom sjöfarten.
Ett nytt masterprogram inom Maritime Management har inrättats och startar 2013.

I forskningens framkant
Institutionens verksamhet baserad på avancerad
mikroskopi har utvecklats genom en specialisering mot mjuka respektive hårda material. En ny
enhet för institutionens infrastruktur har dessutom
skapats för att stärka forskningen och öka möjligheten för externa användare att se och använda
utrustningen samt för att öppna upp för ett större
gemensamt infrastrukturarbete vid Chalmers.
Bland alla forskare, forskargrupper och
forskningsprojekt vid Teknisk fysik så intar forskar
assistenterna en speciell roll eftersom de är fröet
till vår framtida utveckling. Under det gångna året
har de bland annat:
>>
>>

>>

>>

producerat en bok om Nanoplasmonic sensors
studerat oxidationen på atomnivå i en FeCrAl
legering
tagit fram en ny metod för att detektera borsyra
i utbränt kärnbränsle
utvecklat en ny kurs i Energy Related Materials
som mottogs mycket positivt av studenterna

>>

>>

>>

>>

genomfört en vinterskola i neutronspridning
norr om Polcirkeln
utökat samarbetet med Frankrike kring deterministisk modellering av kärnreaktorer
skapat en ny sensorstruktur med otroligt små
hål i en metallskiva
studerat hur TiO2-partiklar växer.

Växelverkan med Chalmers styrkeområden
Samverkan inom och mellan styrkeområdena
Nanovetenskap och nanoteknologi, Materialvetenskap samt Energi har utvecklats vidare under året,
både på övergripande nivå och på forskarnivå.
En workshop har genomförts tillsammans med
Stanford och den kommer till Chalmers nästa år.
Via styrkeområdena har vi lyckats mycket väl med
att attrahera internationellt duktiga unga forskare,
vilket möjliggör en spännande utveckling framöver
för Teknisk fysik. En ny centrumbildning kring
uthållig kärnkraft har placerats vid institutionen
under energiområdets paraply.
Över ämnesgränserna
Institutionens närhet till kemi, biologi, materialvetenskap och medicin gör att många studenter
från olika civilingenjörsprogram lockas till institutionens kandidat- och masterprojekt samt de
generiska kurserna kring entreprenörskap och
kreativt tänkande. Detta är glädjande, eftersom
välutbildade studenter på alla nivåer är den viktigaste effekten av institutionens verksamhet.
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Fotograf: Larry Dale Gordon

Vid Institutionen för tillämpad IT bedrivs ledande
forskning och utbildning inom informatik,
interaktionsdesign, lärande, kommunikation,
kognitionsvetenskap och visualisering. Denna
mångfald möjliggör inte bara inomvetenskaplig
excellens utan även spännande tvärvetenskaplig
verksamhet som bidrar till att förstå och lösa
de globala utmaningar som samhället står inför.
Institutionen är gemensam mellan Chalmers och
Göteborgs universitet och finns på Lindholmen,
där förutsättningarna för kunskapsutveckling
tillsammans med industri och offentlig sektor är
mycket goda.

Tillämpad IT
Prefekt
Urban Nuldén
Forskningsområden
Fackspråk och kommunikation
Informatik
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Interaktionsdesign
Kognitionsvetenskap och kommunikation
Lärande, kommunikation och IT
Visualisering

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

2 (varav 1 GU)
5 (varav 3 GU)
24 (varav 11 GU)
50 (varav 35 GU)
646 (varav 417 GU)
112 (varav 66 GU)
105 (varav 65 GU)

Prefekt
Per Lövsund
Forskningsavdelningar
Dynamik
Fordonssäkerhet
Fordonsteknik och autonoma system
Förbränning
Material- och beräkningsmekanik
Strömningslära

Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade vetenskapliga artiklar
Refereegranskade konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

Satsningar på hållbar utveckling
Under året har satsningar genomförts bl a för att
stärka forskningen om hållbar utveckling inom
områden som hållbara transporter och vardagsresande, användningen av sociala medier vid
samhällskriser, samarbete för att utveckla strate-

Institutionen är ledande inom fordons- och
maskinteknisk forskning och bedriver framstående utbildning och internationell spetsforskning
i tätt samarbete med nationella och internationella aktörer inom industri och övriga samhället.
Forskningen behandlar både grundläggande och
tillämpade frågeställningar med stort fokus på nyttiggörande. Institutionen bidrar till Chalmers vision
genom att säkerställa hållbara tekniklösningar
inom tillämpad mekanik.

Tillämpad mekanik

22
18
88
116
520
176
194

gier för ett hållbart fiske i Östersjön, effektivare
former av samverkan för hållbar sjukvård och
crowdsourcing som metod för att bevara ett hotat
språk i Nepal.

Miljövänligare motorer
Ett projekt som kan leda till betydande minskning
av förbränningsmotorers bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp fick under året 27 mnkr från Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskning visar
att det finns stora möjligheter att förbättra motorer
med direktinsprutning. Ett hinder är att man inte
fullt ut kan förutse hur förbränning i en motor går
till. Tillämpad mekanik kan utveckla mycket avancerade mätmetoder och modeller för att bemästra
detta problem genom unik laserdiagnostik kallad
ballistic imaging. En modelleringsdatabas som i
dagsläget inte existerar kommer att tas fram. Härigenom kan institutionen åstadkomma modeller
som kan bidra till ett genombrott inom motordesign.
Cykla säkert
Att cykla är långt ifrån säkert. Varje år skördas
över 2000 liv bara i Europa. Brist på informa-

tion om olycksorsaker hindrar utvecklingen av
både motåtgärder och metoder för att förstå
cykelolyckor. Under 2012 har Tillämpad mekanik genom forskningsprojekten BikeSAFE och
BikeSAFER samlat in data från cyklister i trafik.
Dessa ska ligga till grund för nya typer av säkerhetsanalyser och modeller för att kunna göra
cykling till en säkrare aktivitet och därigenom
rädda liv.
Utbildning i världsklass
Sedan 2002 driver institutionen projektkursen
Chalmers Formula Student (CFS). Slutmålet
är världens största studentingenjörstävling, där
studenterna ska presentera och sälja in ett koncept för en liten formelbil. Årets CFS-lag vann
tävlingen i konkurrens med över 130 universitet
från hela världen. ”Bilen från Chalmers är ett
ingenjörsmässigt mästerverk”, sa Andrew Deakin,
vice ordförande i internationella Formula Student.
Studenterna får själva, med stöd från lärare, konstruera och bygga en tävlingsbil från grunden.
CFS nära samarbete med fordonsindustrin ger
studenterna tillgång till toppmodern utrustning
och kunskap, vilket gör dem mycket eftertraktade
i industrin. En plan i linje med Chalmers vision
För en hållbar framtid har nu lagts upp för elektrifiering av CFS.
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Chalmers styrelse

Hans-Olov Olsson
Styrelsens ordförande

Gunilla Jönson
Professor, vice ordförande

Peter Andrekson
Professor, fakultetsrådet

Mikael Bäckström
Direktör

Marianne Dicander
Alexandersson
Direktör

Anna Johansson
Biträdande kommunalråd

Eva Karlsson
Direktör

Håkan Larsson
Direktör

Emilia Liljeström
Teknolog, Studentkåren

Jan Lindér
Personalföreträdare
SACO

Karin Markides
Rektor och vd Chalmers,
professor

Jean-Marc Orliaguet
Personalföreträdare ST

Johan Persson
Personalföreträdare
SEKO

Ann-Sofie Sandberg
Professor, fakultetsrådets
ordförande

Amanda Stehn
Doktorand, Studentkåren

Ordinarie ledamöter
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Jan Lindér
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Amanda Stehn
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Viktor Andersson, doktorand,
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Suppleanter
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Årsredovisning
Chalmers tekniska högskola AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören
för Chalmers tekniska högskola AB, med org.nr
556479-5598, får härmed avge årsredovisning
samt koncernredovisning för verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2012.

Förvaltningsberättelse

knutna till lokalförsörjningen. Verksamhetsåret
2012 har kännetecknats av ett intensivt arbete för
att matcha Chalmers expansionsbehov av lokaler
med både ny- och tillbyggnad, samt anläggning av
nya stråk och mötesplatser. Efterfrågan på lokaler
på campus är stor från såväl Chalmers som från
näringslivet.
Chalmers Professional Education AB ska
marknadsföra, försälja, utveckla och genomföra
uppdragsutbildning i anslutning till Chalmers
styrkeområden samt kompetensutvecklingsprogram för industriellt verksamma ledare och chefer.
Syftet med bolagets program är att bidra till kundföretagens förmåga att genomföra omfattande
affärsförnyelse och organisationsutveckling.
Under 2012 har uppbyggnaden inletts av ett
nytt affärsområde baserat på styrkeområdet
Samhällsbyggnad. Även arbetet med området
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
har kommit långt.
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. Under 2012 har man fortsatt
arbeta med att konsolidera verksamheten.
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.

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 i huvudsak den rena universitetsverksamheten. För att skapa jämförbarhet
med andra universitet beskrivs moderbolagets
verksamhet separat.
Koncernstruktur
I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB samt dotter- och dotterdotterbolag enligt koncernstruktur föregående sida.
Samtliga bolag, utom Chalmersfastigheter AB,
inom koncernen är helägda. Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola äger 90 % av aktierna i form av
B-aktier 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 ska även förvärva, äga, förvalta och
utveckla studentbostäder på campus Johanneberg, samt tillhandahålla tjänster och nyttigheter

Översikt över koncernens resultat och ställning

Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda
För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig
rörelseintäkter respektive resultat efter finansiella poster enligt följande:
Belopp i tkr
Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

2012

2011

2010

2009

2008

3 258
93
631
5 695
2 735

3 108
24
595
5 970
2 613

2 906
150
611
5 916
2 436

2 781
164
490
5 504
2 259

2 456
– 333
359
5 306
2 178

Rörelseintäkter

Resultat efter
finansiella poster

2012

2011

2012

2011

3 119 735
510 129
43 850
18 954
0
0

2 961 451
500 791
53 245
16 754
0
0

32 331
62 270
– 4 420
2 340
–3
0

– 10 178
43 741
449
– 9 770
3
2

Investeringar
Koncernens investeringar i tillgångar som tagits
i bruk har under året uppgått till 121 (258) mnkr.
Därav utgör byggnader och mark 12 (137) mnkr,
investering i lokalanpassning 15 (16) mnkr, maskiner och inventarier 94 (105) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 605 (1 288)
mnkr. Koncernens likviditet uppgår till 161 %
(180 %) och soliditeten uppgår till 11 % (10 %).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2012 till -512 (192) mnkr.
Årets totala kassaflöde uppgick till -682 (0) mnkr.
I årets kassaflöde ingår en omklassificering mellan
kortfristiga placeringar och korfristiga fordringar
om -396 mnkr med anledning av apport av befintliga värdepapper till moderstiftelsen.

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 och svenska staten för
2012 slutit ett ettårigt avtal som reglerar högskolans rätt till ersättning, återrapporteringskrav till
staten samt uppdrag att bedriva grundläggande
högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Chalmers har under de senaste åren haft en
positiv ekonomisk utveckling. År 2009 fattade
regeringen beslut om tilldelning av strategiska
forskningsmedel till universitet och högskolor, vilket för Chalmers innebär 700 mnkr åren
2010–2014. Fem styrkeområden fick statliga
forskningsmedel; energi, transport, materialvetenskap, produktion och nanovetenskap. Chalmers
har nu haft tre år med styrkeområden och under
2012 har en extern utvärdering genomförts.
Utvärderingen bidrog positivt i Chalmers kvalitetsutveckling inför det fortsatta arbetet med
konsolidering av styrkeområdena som en etablerad del i Chalmers struktur. Styrkeområdena
kommer även fortsättningsvis att utnyttjas för att
integrera forskning, utbildning och nyttiggörande
samt för att skapa resurser för detta.
Kvalitetsarbetet vid Chalmers har också under
året inneburit utveckling av Chalmers KPI, key
performance indicators, som kommer att börja
användas 2013.

88

Inför hösten 2011 infördes studieavgifter för studenter utanför EU/EES, vilket minskade antalet
studenter till 134 från 342 året innan. Det var
en kraftig nedgång men detta drabbade samtliga högskolor och universitet i Sverige och i
det perspektivet blev utfallet mycket bra. Av de
134 avgiftsskyldiga studenter som påbörjade
ett masterprogram hösten 2011 registrerades
121 i årskurs 2 hösten 2012. Det registrerades
också 119 avgiftsskyldiga studenter i årskurs
1 hösten 2012. Inom grundutbildningen har
Högskoleverkets utvärdering av ingenjörs- och
arkitektutbildningarna dominerat kvalitetsarbetet
under 2012.
Under 2012 påbörjades bygget av trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero utanför Borås
vars syfte är att ge bättre möjligheter för forskare
och industri att gemensamt ta fram lösningar för
säkrare och mer miljövänliga trafikmiljöer. Anläggningen blir den första av sitt slag i världen och ägs
av Chalmers och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med stödfinansiering från AB Volvo,
Volvo Personvagnar, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås stad, Test Site Sweden,
Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
Under året har också Sveriges mest omfattande
simulatorcentrum för utbildning och forskning
inom sjöfart skapats tillsammans med Sjöfartsverket. Vidare har Chalmers miljöcertifierats under
2012, vilket innebär att Chalmers från och med
2012 redovisar miljöarbetet genom en hållbarhetsredovisning.
Resultat
Resultatet för Chalmers tekniska högskola AB
uppgår efter finansiella poster till 32 (-10) mnkr.
Intäkterna har ökat vilket skapat utrymme för
ökad verksamhet, vilket också delvis avspeglas i
ökningen i antalet anställda. Dock är det fortsatt
en fördröjning på kostnadssidan eftersom det tar
tid att bygga upp verksamhet och i synnerhet akademisk personal tar lång tid att rekrytera.

Översikt över moderbolagets resultat och
ställning

Skillnaden i resultat 2012 jämfört med 2011
utgörs främst av lägre pensionskostnader. Det
beror huvudsakligen på de ränteförändringar som
skett i Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden, vilka fastställs årligen.
Finansnettot uppgår till 4 (9) mnkr. Enligt god
redovisningssed redovisas en del av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället för
personalkostnad. För år 2012 uppgår denna del
till 48 (58) mnkr, en minskning med 10 mnkr.
Finansiella intäkter har minskat med 14 mnkr,
vilket huvudsakligen beror på minskad placeringsvolym men också på lägre räntenivå.
I resultatet ingår för övrigt reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om 7 (5) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret
till 3 120 mnkr, en ökning med 159 mnkr (5 %)
jämfört med föregående år och har inneburit
ökade intäkter från de flesta finansiärsgrupperna.
Förändringen av intäkterna jämfört med föregående år fördelar sig på finansiärer enligt följande.
Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 121
mnkr (6 %), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har
ökat med 77 mnkr (5 %). Av denna ökning utgör
statens satsning på strategiska forskningsområden 72 mnkr, även ordinarie forskningsmedel har
ökat. Grundutbildningsintäkten är 19 mnkr (-2%)
lägre på grund av att antalet studenter har minskat
något. För övriga statliga finansiärer har intäkter för
forskning ökat från Vinnova med 17 mnkr (10 %),
Formas med 15 mnkr (30 %) och Vetenskapsrådet
med 12 mnkr (5 %). Intäkter från Energimyndigheten har minskat med 11 mnkr (-9 %). Övriga
statliga intäkter har ökat med 11 mnkr (11 %).
Intäkter från de Offentliga forskningsstiftelserna
har ökat med 14 mnkr (15 %), vilket främst avser
MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).
Vidare har intäkterna från EU ökat med 18 mnkr
(14 %).
Avseende Övrigt består ökningen om 19 mnkr

Rörelsens intäkter

Belopp i mnkr
Belopp i mnkr

2012

2011 2010 2009 2008

Rörelseintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

3 120 2 961 2 778 2 610 2 305
32 – 10
121
130 – 353
608
576 586 465 335
3 201 3 498 3 410 3 102 2 817
2 691 2 567 2 391 2 222 2 145

(11 %) främst av intäkter för studieavgifter enligt
lag för studerande från länder utanför EU/EES.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 092 mnkr, en
ökning med 112 mnkr (4 %) jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med 68 mnkr
(4 %) jämfört med föregående år. Medelantalet anställda har ökat med 124, vilket har ökat
kostnaderna med 81 mnkr. Vidare har pensionskostnaderna minskat med 38 mnkr, vilket
påverkats av såväl övergång till premielösning som
ränteförändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden. Övriga
personalkostnader har ökat med 25 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 7 mnkr (2 %),
vilket främst beror på hyresuppräkning.
Övriga externa kostnader har ökat med 36
mnkr (5 %), vilket huvudsakligen beror på ökade
kostnader föranledda av ökad verksamhet i forskningsprojekt. Av ökningen utgör köpta tjänster och
inhyrd personal 17 mnkr.
Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar uppgår
till 94 (103) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid årets slut till 544 (1 264) mnkr.
Därutöver finns utlåning till moderstiftelsen genom
revers som uppgår till 1 600 (1 040) mnkr vid
årets slut. Chalmers likviditet uppgår till 168 %
(189 %) och soliditeten uppgår till 19 % (16 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2012 till -615 (102) mnkr. Årets
totala kassaflöde uppgick till -720 (-3) mnkr.
I årets kassaflöde ingår en omklassificering mellan
kortfristiga placeringar och korfristiga fordringar

Rörelsens kostnader

2012

2011

2010

2009

Belopp i mnkr

2012

2011

2010

2009

Departementsmedel
Övriga statliga
bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag
från företag m fl
Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Övrigt

1 561

1 484

1 409

1 333

727

683

609

560

343
106
150

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

1 865
425
691
111

1 797
418
655
110

1 490
401
622
107

1 464
357
581
103

339
92
132

334
93
134

311
96
126

Summa kostnader

3 092

2 980

2 620

2 505

48
185

65
166

56
143

83
101

Summa intäkter

3 120

2 961

2 778

2 610
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om -396 mnkr med anledning av apport av befintliga värdepapper till moderstiftelsen.
Risker
Händelser i omvärlden påverkar Chalmers, men
risker kan även vara Chalmersspecifika. I det
dagliga arbetet identifierar, mäter och hanterar
Chalmers risker – där det i vissa fall går att
påverka sannolikheten att de inträffar och då kan
konsekvenserna reduceras. Chalmers är exponerad i huvudsak mot tre kategorier av risker:
Verksamhetsrisk
I verksamheten finns en risk att Chalmers inte
uppnår visionen med en utbildning i världsklass
som efterfrågas av studenter och samhället, eller
att Chalmers inte lyckas med excellent forskning
genom att attrahera de bästa forskarna samt se till
att Chalmers bidrar till effektivt nyttiggörande av
forskningens resultat. Chalmers är beroende av
att på kort och lång sikt lyckas med sitt uppdrag.
Finansiell risk
Chalmers stiftelse förvaltar kapital för Chalmers
genom revers om 1 600 mnkr, vilket påför en
kreditrisk på motsvarande belopp exklusive
räntor. Eftersom Chalmers inte är belånad finns
ingen ränterisk relaterad till upplåning. Det finns
en valutarisk kopplad till EU-finansierade projekt
samt från andra finansiärer som betalar i utländsk
valuta, men Chalmers handlar inte med termins
kontrakt för att neutralisera vinster och förluster.
Omvärldsrisk
Bland finansiärer ser Chalmers ändrade strategier
vad gäller principer för tilldelning av forskningsmedel och vid finansiering av forskningsinfrastruktur
där det blir allt vanligare att finansiera avskrivningar. För att möta detta måste Chalmers vara
proaktivt i dialogen gentemot sina samarbetsparter. Genom den ökade konkurrensen om studenter
bland annat på grund av minskade ungdomskullar
finns en risk att Chalmers inte attraherar tillräckligt
med studenter och därmed lägre intäkter.
Framtida utveckling
Chalmers har under flera år expanderat kraftigt.
Antalet anställda har under perioden 2009-2012
ökat med ca 600 helårstjänster (28%). Den årliga
ökningen har under denna period uppgått till
mellan 3–8%. Den främsta orsaken till ökningen
var regeringens stora satsning på strategisk forskning i den förra forskningspolitiska propositionen
och där Chalmers lyckades mycket väl i den
konkurrensutsatta tilldelningen. För 2013 planar
expansionen ut och antalet anställda bedöms öka
med ca 30 helårstjänster (1,1%). Regeringen har
i sin nya forsknings- och innovationsproposition
aviserat om nya satsningar om totalt 4 mdkr för
perioden 2013–2016, varav merparten kommer

2014–2016. EU:s forskningsprogram innebär fortsatt stora möjligheter till ökad finansiering från EU.
Möjligheterna till ökade bidrag från näringsliv och
offentlig sektor är också fortsatt goda. Chalmers
kommer därför att ha goda möjligheter att erhålla
nya forskningsbidrag från dessa nya satsningar.
Chalmers grundutbildningsvolym bedöms för
2013 bli i stort sett oförändrad jämfört med 2012.
Regeringens neddragning på grund av införandet
av betalande tredjelandsstudenter kompenseras
av ökade platser på både civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen. För 2014 beräknas
grundutbildningen ge ett engångsunderskott
om 60 mnkr som en följd av omläggningen av
läsårsindelningen. Från 2015 bedöms grundutbildningen öka något, såväl i volym som i intäkter,
beroende på den förstärkning av ingenjörsplatser
som Chalmers erhållit.
Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett
mycket stort forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Detta tillkännagavs i januari 2013.
Finansieringen på upp till 9 miljarder svenska
kronor motsvarar tio års arbete för tusen forskare.
Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper
från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna
kommer de svenska grupperna tillsammans att få
2,4 miljoner euro från EU i uppstartsfasen som
pågår i 2,5 år. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner
euro från EU för sin koordinerande roll.
Sammanvägt bedöms den ekonomiska utvecklingen de närmsta åren bli fortsatt stabil för
Chalmers.   
Miljöinformation 2012
Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 9
kap i Miljöbalken eftersom Chalmers har kemiska
laboratorier med en total golvyta som överskrider
5 000 kvm och ett förbränningslaboratorium med
provbänkar för motorer, vars anmälan till Miljöförvaltningen uppdaterades i oktober 2012.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksamhet
med joniserande strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20 § Strålskyddslagen 1998:220.
Tillståndet tillåter i princip arbete med alla typer
av strålkällor och fasta installationer som t ex
röntgenutrustningar. Avdelningen för Kärnkemi
vid Institutionen för Kemi- och bioteknik har
också tillstånd att arbeta med kärnämnen från
Statens kärnkraftsinspektion enligt 5 § i lagen
om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3 (SKI-nr
2006/1166).
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer
(GMM) enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:2.
Tillstånd från Jordbruksverket finns för nematoder (rundmaskar) enligt SJVFS 1995:33.
Institutionerna Kemi- och bioteknik, Energi
och miljö, Mikroteknologi och nanovetenskap,

Material- och tillverkningsteknik, Produkt- och produktionsutveckling, Teknisk fysik samt Tillämpad
mekanik har tillstånd för hantering av brandfarliga
varor från Stadsbyggnadskontoret enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling, SÄIFS
1995:3. Institutionen Bygg- och miljöteknik har
under höstterminen lämnat in anmälan för hantering av brandfarlig vara men tillståndet är ännu inte
på plats.
Enstaka avdelningar vid institutionerna Kemioch bioteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap
samt Teknisk fysik har tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda vissa tillståndspliktiga ämnen
enligt AFS 2005:17, eller från Läkemedelsverket
för kontrollerade ämnen enligt Europeiska unionens råds förordningar (EG) nr 273/2004 och
111/2005.
Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen
finns att rapportera.
Förslag till vinstdisposition

Belopp i kronor
Till årsstämmans förfogande
står enligt balansräkningen:
Balanserat resultat
Årets resultat

425 461 443
32 330 752

Summa disponibla medel

457 792 195

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
de disponibla medlen, 457 792 195 kronor, överföres i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat och
ställning per 31 december 2012 framgår av
följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning (tkr)

Koncernen

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2012

2011

2012

2011

1, 2

3 209 011
48 736

3 057 843
50 365

3 080 068
39 667

2 920 724
40 727

3 257 747

3 108 208

3 119 735

2 961 451

– 1 909 361
– 314 199
– 699 757
– 158 839

– 1 841 522
– 317 245
– 679 996
– 155 620

– 1 865 123
– 425 063
– 690 347
– 111 252

– 1 797 340
– 418 015
– 655 307
– 109 584

– 3 082 156

– 2 994 383

– 3 091 785

– 2 980 246

175 591

113 825

27 950

– 18 795

11 472
53 645
– 148 190

1 802
67 800
– 159 180

–
53 006
– 48 625

–
66 948
– 58 331

92 518

24 247

32 331

– 10 178

– 30
– 4 232
– 52 206

– 97
– 11 556
– 28 615

–
–
–

–
–
–

36 050

– 16 021

32 331

– 10 178

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

3
4
5, 6, 7, 8, 9

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

10

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet
Årets resultat

Moderbolaget

11

91

Balansräkning (tkr)

Koncernen

Moderbolaget

Not

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

5

458

805

0

0

458

805

0

0

2 377 515
55 490
439 107
5 816

2 402 813
49 751
458 785
6 126

2 485
5 434
427 998
–

0
7 206
447 308
–

2 877 928

2 917 475

435 917

454 514

–
46 589
35 118

–
24 560
35 080

48 750
15 550
4

47 450
3 050
4

81 707

59 640

64 304

50 504

Summa anläggningstillgångar

2 960 093

2 977 920

500 221

505 018

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

86 456
1 549 056
0
–
22 800
64 363
64 095

81 087
1 173 581
263
–
3 300
60 138
60 909

75 487
1 548 456
0
98 549
22 800
64 363
57 552

69 437
1 172 981
70
89 999
3 300
60 456
56 930

Summa kortfristiga fordringar

1 786 770

1 379 278

1 867 207

1 453 173

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning

6
7
8
9

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

12
13

Summa finansiella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

342 972

324 858

289 720

276 143

Kortfristiga placeringar

15

136 831

1 089 884

130 686

1 084 766

468 657

197 762

412 897

179 110

Summa omsättningstillgångar

2 735 230

2 991 782

2 700 510

2 993 192

Summa tillgångar

5 695 323

5 969 702

3 200 731

3 498 210

150 000
1 567

150 000
1 567

150 000
500

150 000
500

151 567

151 567

150 500

150 500

443 224
36 050

459 245
– 16 021

425 461
32 331

435 640
– 10 178

479 274

443 224

457 792

425 461

Summa eget kapital

630 841

594 791

608 292

575 962

Minoritetsintresse

213 402

161 196

–

–

987 258
61 585
6 130

1 347 048
57 353
4 049

976 391
–
6 130

1 333 119
–
4 049

1 054 973

1 408 450

982 521

1 337 168

0
1 238 254
860 568
–

17 141
1 262 660
861 993
–

–
–
–
0

–
–
–
1 000

2 098 822

2 141 794

0

1 000

148 839
6
63
127 773

134 138
0
0
100 500

127 075
200
–
105 567

110 807
0
–
79 605

276 681

234 638

232 842

190 412

1 420 604

1 428 833

1 377 076

1 393 668

5 695 323

5 969 702

3 200 731

3 498 210

1 418 325
147 344

1 418 325
38 973

Inga
145 817

Inga
33 559

Kassa och bank

Eget kapital och skulder

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

16

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

17

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Låneskulder
Skuld till moderstiftelse
Skuld till dotterföretag

18

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

19

Summa eget kapital och skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

20
21
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Kassaflödesanalys (tkr)

Koncernen
Not

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

175 591
158 839
– 419 778
96 888
– 98 611
33

113 825
155 300
69 980
46 413
– 104 937
– 97

27 950
111 252
– 400 417
85 391
– 407
–

– 18 794
109 584
58 150
47 112
– 886
–

– 87 038

280 484

– 176 231

195 166

– 5 369
– 454 468
14 701
18 287

1 053
– 50 553
– 19 504
– 18 986

– 6 050
– 457 705
16 267
8 852

1 798
– 87 086
8 829
– 16 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten

– 513 887

192 494

– 614 867

101 911

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intresseföretag
Uttag intresseföretag
Sålda intresseföretag
Placeringar övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar

– 147
– 120 515
905
– 13 503
1 802
172
– 387
6 374

– 148
– 153 868
1 479
– 4 803
1 890
75
– 3 144
454

–
– 93 540
614
– 12 500
–
–
–
–

–
– 103 135
1 315
– 3 000
–
–
–
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 125 299

– 158 065

– 105 426

– 104 820

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld

0
– 42 972

48 500
– 83 186

–
–

–
–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 42 972

– 34 686

–

–

– 682 158 1

– 257

– 720 293 1

– 2 909

1 287 646
605 488

1 287 903
1 287 646

1 263 876
543 583

1 266 785
1 263 876

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt

22

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
1
I årets kassaflöde ingår en omklassificering mellan kortfristiga placeringar
och kortfristiga fordringar om -396 mnkr med anledning av apport av befintliga
värdepapper till moderstiftelsen.
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Noter med
redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

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 Årsredovisn
ingslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd.
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 ska 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. På
kortfristiga placeringar tillämpas en portföljsyn
varmed en kollektiv värdering görs.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta med beaktande av osäkra fordringar som bedömts individuellt.
Immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarna redovisas i enlighet med RR 15,
Immateriella anläggningstillgångar.
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.
Utgifter för pågående ny- och ombyggnader
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:
Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Markanläggningar
Byggnader
Goodwill

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

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
enligt balansdagens kurs. Kursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas
bland övriga rörelseintäkter. Kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas
bland övriga rörelsekostnader.
Pensioner
Chalmers tryggar utfästelse om pension till
arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Chalmers
har fram till och med 2010-12-31 tryggat den
förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet
genom att skuldföra i egen balansräkning, samt
genom att kreditförsäkra pensionsskulden hos
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med tjänstepensionsförsäkring i
Skandia Liv. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett borgensåtagande gentemot PRI
Pensionsgaranti avseende pensionsåtagandet,
vilket är en förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret
garanti för Chalmers pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt före
1994-07-01. Från och med 2011-01-01 tryggas
nyintjänandet av pensionsåtaganden enligt pensionsplanen PA03 genom avgifter till SPV. Under
2012 genomfördes en inlösen av den upparbetade skulden per 2010-12-31 i PA03. Redovisning
av pensionsskuld sker enligt RedR 4.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar.
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Not 1 Köp och försäljning inom koncernen

Not 3 Personal

Köp och försäljningar mellan moderbolag och dotterbolag har under året skett till ett värde
om 417 (404) mnkr respektive 16 (18) mnkr. Av inköpen utgör 391 mnkr hyra från Chalmersfastigheter till moderbolaget.

Medelantalet anställda
och ledningsfunktion

Not 2 Upplysningar enligt avtalet med staten

Koncernen
Moderbolaget
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

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 ska verksamheten vid
Onsala rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Intäkter och kostnader
fördelar sig enligt följande avseende 2012, föregående verksamhetsår 2011 inom parentes:
Onsala rymdobservatorium

Intäkter

Kostnader

65 457
(59 082)

60 633
(57 068)

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 240 (238) mnkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers (moderbolaget) huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och uppdragsutbildning.
Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande avseende 2012, föregående
verksamhetsår 2011 inom parentes. Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.
Intäkter
Kostnader
inkl.fin.
inkl.fin.
intäkter
kostnader
Grundutbildning

848 487
(869 550)
11 997
(20 167)
2 195 216
(2 027 049)
117 041
(111 632)

Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning

852 513
(869 030)
14 954
(21 558)
2 155 750
(2 036 502)
117 192
(111 487)

Medel till strategiska forskningsområden år 2012 med Chalmers som huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

Beviljade
medel 1

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa
1

58,0
24,0
33,0
29,0
46,0
190,0

Varav medsökande
universitet 2

Förbrukning 3

Varav
forsknings
institut 4

4,9
6,9

54,3
19,8
29,1
30,3
44,0

2,4
2,5

14,7

177,5

10,8

2,9

5,9

Beviljade medel från staten.

Medsökande universitet: Inom Material; Göteborgs universitet 2,9 mnkr, inom Produktion;
Lunds universitet 4,9 mnkr, inom Transport; Göteborgs universitet 6,9 mnkr.
2

3

Förbrukning i förhållande till beviljade medel.

Forskningsinstitut: Inom Energi; SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 2,9 mnkr och
Inventia 3,0 mnkr, inom Produktion; FCC (Fraunhofer Chalmers Centrum) 2,4 mnkr, inom
Transport; SP 0,6 mnkr, Viktoriainstitutet 0,4 mnkr, VTI (Väg- och Transportforskningsinstitutet) 0,7 mnkr och IVL (Svenska Miljöinstitutet) 0,8 mnkr.
4

Koncernen totalt

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

2 691
20

36
60

2 567
22

35
55

16
8
0
0

56
48
0
0

16
8
0
0

56
50
0
0

2 735

36

2 613

36

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor
följande:
Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

66
41

38
39

62
40

34
38

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

15
28

53
43

15
26

47
42

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

2011

2012

Löner
och andra
ersättningar
1 173 685

Koncernen Chalmersfastigheter

10 221

Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmersinvest

10 609
7 011

Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

2011

2012

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

Moderbolaget

2011

2012
Antal
anställda

0
0
1 201 526

Sociala
kostnader
Löner
(varav
och andra
pensionskostnader) ersättningar

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

630 621
(278 367) 1
6 364
(2 345) 2
5 911
(2 968) 3
2 548
(613) 4
0
0

1 107 116

648 232
(314 843) 1
7 094
(2 784) 2
5 467
(2 572) 3
2 364
(543) 4
0
0

645 444
(284 293)

1 134 893

11 281
10 209
6 287
0
0

663 157
(320 742)

1
Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa samma pensionsplan som
för övriga anställda i bolaget men för rektor/vd fanns t.o.m. juli 2012 en extra premie för den
kompletterande ålderspensionen. Vid uppsägning från högskolans sida äger rektor/vd rätt
att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/vd.
2
För Tf vd finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Tf vd har avtalad
uppsägningstid på 6 månader från bolagets sida.
3
Vd:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande 6
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
4
Moderbolaget har tecknat avtal med vd om avgångsvederlag innebärande att en ersättning
motsvarande 18 månadslöner ska utgå vid uppsägning från bolagets sida. Någon arbetsplikt föreligger ej.

Löner och andra ersättningar
fördelad mellan styrelse
ledamöter och anställda

Moderbolaget
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

2011

2012
Styrelsen
och vd
(varav
tantiem o.d)

Övriga
anställda

4 117
(0)
1 182
(0)
1 085
(0)
1 810
(0)
0
0

1 169 568

8 194
(0)

1 193 332

9 039
9 524
5 201
0
0

Styrelsen
och vd
(varav
tantiem o.d)

Övriga
anställda

3 442
(0)
1 396
(0)
1 098
(0)
2 284
(0)
0
0

1 103 674

8 220
(0)

1 126 673

9 885
9 111
4 003
0
0
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Not 5 Immateriella tillgångar

Not 3 forts.

2012

2011

Koncernen
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets nedskrivningar

3 673
147
– 161

3 843
148
– 320

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 659

3 673

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 2 868
– 333

– 2 378
– 490

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 201

– 2 868

458

805

Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde

1 917

1 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 917

1 917

Ingående avskrivningar

– 1 917

– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 2012 1

Chalmers tekniska högskola AB
Hans-Olov Olsson, styrelsens ordf.
Gunilla Jönson, styrelsens vice ordf.
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Marianne Dicander Alexandersson,
styrelseledamot
Anna Johansson, styrelseledamot
Eva Karlsson, styrelseledamot
Håkan Larsson, styrelseledamot
Peter Andrekson, styrelseledamot
Emilia Liljeström, styrelseledamot
Jan Lindér, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet,
styrelseledamot
Jonas Otterheim,
styrelseledamot tom 120614
Johan Persson, styrelseledamot
Amanda Sten,
styrelseledamot from 120614
styrelsesuppleant tom 120614
Ann-Sofie Sandberg,
styrelseledamot
Hans-Olof Andrén,
styrelsesuppleant
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Marja Vallin, styrelsesuppleant
Rosavilla Valloyas,
styrelsesuppleant from 120614
Anna Yström,
styrelsesuppleant from 120614
Daniel Langkilde, kårordförande
Karin Markides, rektor/vd
Mats Viberg, prorektor/vice vd
Alf-Erik Almstedt, vicerektor
Johan Carlsten, vicerektor
Maria Knutson Wedel, vicerektor
Ann-Marie Hermansson,
vicerektor tom 121130
Lars Börjesson,
vicerektor from 121001
John Holmberg, vicerektor
Rolf Almelund,
Chief Process Officer
Kristina Kvarnevi, personaldirektör
Annika Priou, kommunikationschef

Grundlön
/styrelsearvode

Förmåner

Pensionskostnad

Uppsäg-
ningstid
/antal
månader
avgångs
vederlag

300
128
90

0
0
0

0
0
0

–
–
–

90
90
90
90
20
0
28

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–
–

32

0

0

–

0
32

0
0

0
0

–
–

0

0

0

–

32

0

0

–

4
0
0

0
0
0

0
0
0

–
–
–

0

0

0

–

0
0
1 732
1 114
996
1 067
927

0
0
245
0
0
0
0

0
0
1 049
448
530
714
198

–
–
0 / 24
6/0
6/0
6/0
6/0

918

0

0

3/0

398
950

0
0

156
391

6/0
6/0

995
892
566

0
0
0

365
837
140

6/0
6/0
3/0

Chalmersfastigheter AB
Katarina Larsson, tf vd

974

50

156

6/0

Chalmers Professional
Education AB
Mikael Weimarck, vd

985

59

276

6/6

AB Chalmersinvest
Ingvar Andersson, vd

743

41

203

6 / 18

14 283

395

5 463

Summa

Utgående redovisat restvärde

Utgående redovisat restvärde

Not 6 Byggnader och mark

2012

2011

Koncernen
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering

2 705 384
6 318
6 126

2 568 235
26 627
110 522

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 717 828

2 705 384

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 302 571
– 37 742

– 265 523
– 37 048

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 340 313

– 302 571

Utgående redovisat restvärde

2 377 515

2 402 813

Skattemässigt restvärde

1 788 361

2 116 476

Moderbolaget
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

0
2 501

0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 501

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0
– 16

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 16

0

2 485

0

Utgående redovisat restvärde

Not 7 Investering i lokalanpassning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i ledningen. Det omfattar personer i ledningsgrupper eller liknande organ eller chefer som är
direkt underställda den verkställande direktören. I grundlön/styrelsearvode ingår utbetalda
löner inkl. semestertillägg samt utbetalda styrelsearvoden.
1

Not 4 Revisionsarvoden

2012

2011

Koncernen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 1
Skatterådgivning
Övriga tjänster

1 010
969
82
1 477

1 163
663
106
1 738

Moderbolaget
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 1
Skatterådgivning
Övriga tjänster

644
855
82
1 384

899
653
106
1 664

1

Huvudsakligen revision av EU-finansierade projekt

2012

2011

Koncernen
Lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificering

86 100
14 659
– 2 148
0

82 385
16 148
– 14 902
2 469

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98 611

86 100

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 36 349
– 8 481
1 709

– 39 833
– 6 813
10 297

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 43 121

– 36 349

Utgående redovisat restvärde

55 490

49 751

Moderbolaget
Lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar/försäljningar

24 367
– 2 148

39 269
– 14 902

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

22 219

24 367

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 17 161
– 1 333
1 709

– 25 563
– 1 895
10 297

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 16 785

– 17 161

5 434

7 206

Utgående redovisat restvärde
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Not 8 Maskiner och inventarier

Not 11 Skatter

2012

2011

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 738 202
93 722
– 52 935

1 672 586
104 967
– 39 351

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 778 989

1 738 202

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 279 417
– 112 283
51 818

– 1 206 083
– 110 949
37 615

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 339 882

– 1 279 417

439 107

458 785

Moderbolaget
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 660 475
91 039
– 51 150

1 595 304
103 135
– 37 964

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 700 364

1 660 475

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 213 167
– 109 903
50 704

– 1 142 126
– 107 689
36 648

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 272 366

– 1 213 167

427 998

447 308

Utgående redovisat restvärde

Utgående redovisat restvärde

Not 9 Pågående nyanläggningar

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2012

2011

6 126
5 816
– 6 126

112 991
6 126
– 112 991

5 816

6 126

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och liknande poster

2012

2011

Koncernen
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

11 472
25 709
22 557
1 774
0
3 605

1 802
29 645
29 553
6 890
– 1 837
3 549

Summa

65 117

69 602

Moderbolaget
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

25 709
22 557
1 774
0
2 966

29 645
29 553
6 890
– 1 774
2 634

Summa

53 006

66 948

52 933
48 815
46 442

53 421
57 985
47 774

148 190

159 180

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga

48 500
32
93

57 625
281
425

Summa

48 625

58 331

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

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, vilken motsvarar
22 %, i enlighet med gällande skattesats från 1 januari 2013, av bland annat årets förbrukade underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar. För AB Chalmersinvest
redovisas en uppskjuten skatt med 1 (2) tkr.

Not 12 Andelar i koncernföretag

2012

2011

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott

47 450
1 300

47 450
0

Utgående bokfört värde

48 750

47 450

Eget
kapital
Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
983
Chalmers235 944
fastigheter AB 1
AB Chalmersska
Huset
Chalmers Professional
Education AB
7 397
AB Chalmersinvest
39 229
Chalmers Intellectual
Property Rights AB
Encubator
Holding AB
IT-universitetet i
Göteborg AB
95

Årets
resultat

Kapital- Rösträttsandel % andel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

–3

100

100

1 000

1 000

57 839

10

52,6

2 500

3 000

100

100

2 300

0

100
100

100
100

400
115 000

7 300
37 350

100

100

1 000 540 000

100

100

1 000 1 649 000

100

100

1 000

– 3 663
2 159

0

Summa

100
48 750

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.

Dotter- och dotterdotterbolagens
organisationsnummer och säte
Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska Huset
Chalmers Professional Education AB
AB Chalmersinvest
Chalmers Intellectual Property Rights AB
Encubator Holding AB
IT-universitetet i Göteborg AB

Org. nr

Säte

556570-6636
556487-9764
556547-8996
556634-5996
556275-3193
556661-9176
556512-5860
556605-9704

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterbolag,
då dotterdotter-dotterbolag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.
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Not 16 Eget kapital

Not 13 Andelar i intresseföretag

Eget
kapital
Chalmers tekniska
högskola AB
ASTA - Active Safe
Test Area AB 1
Koncernen
Chalmersfastigheter
Johanneberg
Campusbo AB
Johanneberg
Campusbo KB
Koncernen
Chalmersinvest
Acosense AB 1
BIOfrigas Sweden AB
Cline Scientific AB
Cryptango AB
Ecoera Biofuel AB 1
Edvirt AB
Encubation 1 AB
Encubation 5 AB
Entailer AB
Playback Energy AB
Tajitsy Industries AB 1
Nedskrivningar
Chalmers Capital AB
Industrial Path
Solutions AB

Årets
resultat

Kapital- Rösträttsandel % andel %

Antal
andelar

Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond

6 089

4

50,0

496

58

20

99 353

18 743

19,8

2 383

-1 213

157

27

24,8
21,0
20,0
20,0
21,0
20,0
26,0
21,05
20,0
20,0
22,81

232

-118

100

38

50,0

500

15 550

200

20
27 503

24,8
56 736
21,0
105
20,0 200 000
20,0
2 000
21,0
20 500
20,0
20 000
26,0
26 000
21,05
21 050
20,0
20 000
20,0
20 000
22,81 376 315

38

Summa
1

Bundet eget kapital

Bokfört
värde

376

2 085
411
420
215
175
217
213
211
215
217
110
– 1 011
38
46 589

Uppgift om eget kapital och årets resultat avser år 2011

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

Årets
resultat

150 000

1 567

459 245
– 16 021

– 16 021
16 021
36 050

150 000

1 567

443 224

36 050

150 000

500

435 640
– 10 178

– 10 178
10 178
32 331

150 000

500

425 461

32 331

Not 17 Avsättningar för pensioner

Nedan redovisas pensionsskuld avseende moderbolaget vilken hanteras i egen regi.
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. Skuldberäkning för åtagandet är beräknad enligt
Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31.
Årets förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Inlösen PA03, engångspremie 1
Avgår pensionsutbetalningar

1 333 119
77 516
– 400 668
– 33 576

Skuld vid årets utgång

Intresseföretagens organisationsnummer och säte
Acosense AB
ASTA Active Safe Test Area AB
BIOfrigas Sweden AB
Cline Scientific AB
Cryptango AB
Ecoera Biofuel AB
Edvirt AB
Encubation 1 AB
Encubation 5 AB
Entailer AB
Industrial Path Solutions AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Playback Energy AB
Tajitsu Industies AB

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat

Balanserat
resultat

Org. nr

Säte

556790-4981
556802-4946
556902-2881
556867-8238
556900-1760
556719-4922
556899-1722
556865-5244
556899-1714
556882-1770
556731-2607
556658-6730
969704-9451
556902-4804
556851-5729

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012

2011

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

262 804
46 495
13
33 660

232 549
44 532
13
47 764

Summa

342 972

324 858

Moderbolaget
Fordran på finansiärer
Övriga poster

262 804
26 916

232 549
43 594

Summa

289 720

276 143

1

976 391

Under 2012 genomfördes en inlösen av den upparbetade skulden per 2010-12-31 i PA03.

Not 18 Långfristiga skulder

2012

2011

Koncernen
Förfallotidpunkt:
1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt:
Senare än fem år från balansdagen

1 988 293

2 029 959

110 529

111 835

Summa

2 098 822

2 141 794

I moderbolaget finns inga långfristiga skulder.
I dotterbolaget Chalmersfastigheter AB sker finansieringen av verksamheten genom
bankupplåning, förlagslån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt övriga lån från
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Finansieringen från Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola sker genom förlagslånet om 725 mnkr med förfall 2014-12-31 samt övriga lån om
135,6 mnkr. Bolaget har kreditramavtal med bank om totalt 1 402 mnkr, varav outnyttjade
kreditlöften och outnyttjad del av checkkrediten uppgår till 174,3 mnkr. Båda kreditram
avtalen förfaller 2014-12-31.
Övriga långfristiga skulder, 10 mnkr, avser skulder i dotterbolagskoncernen Chalmers
invest AB och utgörs till stor del av lån kopplade till aktieinnehav i enskilda bolag eller i
grupper av bolag.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 15 Kortfristiga placeringar

2012

2011

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

1 089 884
2 509 885
– 3 465 398
136 831
2 460

1 071 767
4 290 387
– 4 277 386
1 089 884
5 116

Moderbolaget
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

1 084 766
2 508 858
– 3 465 398
130 686
2 460

1 071 092
4 285 944
– 4 277 386
1 084 766
5 116

2012

2011

885 839
147 078
14 324
31 086
61 921
280 356

904 556
134 177
21 485
29 790
70 767
268 058

1 420 604

1 428 833

885 839
145 337
29 941
61 222
254 737

904 556
132 516
28 627
70 663
257 306

1 377 076

1 393 668

2012

2011

Koncernen
Fastighetsinteckningar

1 418 325

1 418 325

Summa

1 418 325

1 418 325

Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löne- och avkastningsskatt
Övriga poster
Summa
Moderbolaget
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löne- och avkastningsskatt
Övriga poster
Summa

Not 20 Ställda panter
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Not 21 Ansvarsförbindelser

Not 22 Poster som ej ingår i kassaflödet

2012

2011

Koncernen
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse ASTA AB
KTH Chalmers Capital Management AB

18 704
4 505
123 500
635

25 828
7 510
5 000
635

Summa

147 344

38 973

Moderbolaget
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse ASTA AB

18 487
3 830
123 500

25 549
3 010
5 000

Summa

145 817

33 559

2012

2011

Koncernen
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster

– 48 815
– 357 709
– 13 254

– 57 985
106 283
21 682

Summa

– 419 778

69 980

Moderbolaget
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster

– 48 500
– 354 647
2 730

– 57 625
106 054
9 721

Summa

– 400 417

58 150

Göteborg den 22 februari 2013
Hans-Olov Olsson
Ordförande

Gunilla Jönson
Vice ordförande

Peter Andrekson

Mikael Bäckström

Marianne Dicander
Alexandersson

Anna Johansson

Eva Karlsson

Håkan Larsson

Emilia Liljeström

Jan Lindér

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Ann-Sofie Sandberg

Amanda Sten

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 februari 2013
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Chalmers tekniska högskola AB.
Org.nr 556479-5598

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Chalmers tekniska
högskola AB för räkenskapsåret 2012-01-01
– 2012-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 87–98.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och

koncernredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2012 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställ
ande direktörens förvaltning för Chalmers tekniska
högskola AB för 2012-01-01 – 2012-12-31.

Göteborg den 22 februari 2013
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Stiftelsens styrelse

Kurt Eliasson
Ordförande, vd SABO

Lena Treschow Torell
Vice ordförande, professor

Mats Hermansson
Civ ing, direktör

Lars Idermark
Vd PostNord AB

Stefan Johnsson
Direktör

Marianne Stenius
Professor

Cecilia Nilsson
Fil mag

Karin Markides
Rektor och vd Chalmers
tekniska högskola AB,
professor

Torbjörn Lundh
Bitr professor

Anna Yström
Doktorand

Utsedda av regeringen
Kurt Eliasson
Lena Treschow Torell
Mats Hermansson
Lars Idermark
Stefan Johnsson
Cecilia Magnusson
Marianne Stenius
Cecilia Nilsson

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Självskriven ledamot
Karin Markides

Finansiell ställning

Utsedd av högskolans lärare
Torbjörn Lundh
Utsedd av Chalmers Studentkår
Anna Yström

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen)
har till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan,
där forskningen och utbildningen bedrivs genom
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers).
Stiftelsen tillsätter detta bolags styrelse och prövar
ansvar för den. I uppdraget ingår också att följa
högskolans verksamhet och främja dess utveckling
och konkurrenskraft genom olika initiativ.

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för
ägaruppdraget. Det egna kapitalet uppgick vid
utgången av år 2012 till 1 721 mnkr. Årets resultat
var 126 mnkr.
Stiftelsen har under året delat ut totalt 54 mnkr
till främjande av verksamheten vid Chalmers.
Utveckling av eget kapital

1994–2012 (mnkr)
Stiftelsekapital 1 juli 1994
Indexuppräknat enligt KPI
Stiftelsekapital 31 dec 2012
Gåvomedel
Eget kapital 31 dec 2012

1 580
2 001
1 623
98
1 721

Stiftelsens utdelningar,
satsningar och ägartillskott

Cecilia Magnusson
Riksdagsledamot

på unga forskare, excellenssatsning på seniora
forskare, rekrytering av tredjelandsstudenter samt
riktade projektsatsningar.
Strategiska initiativ
Förutom det direkta stödet till utveckling av verksamheten är Stiftelsen part i vissa strategiska
initiativ. Dessa är särskilt fokuserade på tillväxt
och företagsutveckling samt strategisk fastighetsutveckling.
Stiftelsen är sålunda huvudman för Stiftelsen
Chalmers Innovation, vilken som Chalmerssfärens
miljö för nyföretagande, driver en framgångsrik
inkubatorverksamhet.
Stiftelsen har tidigare tillsammans med Göteborgs kommun bildat Lindholmen Science Park,
som är etablerad som nav för samverkan mellan
näringsliv, offentlig sektor och akademin.
För Campus Johanneberg skapas nu ett
motsvarande dynamiskt samarbete genom
Johanneberg Science Park AB, bildat av Stiftelsen och Göteborgs kommun. Ägarkretsen
har redan vuxit med offensiva företag, som bl.a.
förstärker profilen mot
samhällsbyggnad och
energi.
Stiftelsens pris 2012
till Marie Arehag

1994–2012 (mnkr)
1. Ägaråtaganden
2. Förnyelsesatsningar
3. Samverkansuppgiften

1 006
1 905
309

Totalt

3 220

Särskilda satsningar

Utdelning från Stiftelsen används för att finansiera
satsningar, som bidrar till tempo och kvalitet i
utvecklingen av Chalmers verksamhet. Förnyelsesatsningarna under året uppgick till 34 mnkr. De
avser områdena mikroteknologi, excellenssatsning

Stiftelsens årliga pris
syftar till att bland
Chalmers anställda
lyfta fram inspirerande
exempel på nyskapande
initiativ och resultat, som
uppnåtts relativt nyligen. Priset tilldelades Marie
Arehag för hennes målmedvetna insatser att stärka
Chalmersutbildningarnas perspektivgivande
inslag och pedagogiska kvalitet. Priset består av
en personlig belöning om 25 000 kr
och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.
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Årsredovisning
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org.nr: 855100-5799, får härmed avge
årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december
2012.

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen)
trädde i funktion den 1 juli 1994. Stiftelsen har
till ändamål att som ensam ägare till Chalmers
tekniska högskola AB (Chalmers) 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.
Stiftelsen har under året fullföljt sitt ändamål
genom att vara aktiv ägare bl. a genom Chalmers
ägarpolicy, samt genom att finansiera uppdrag för
kvalitet och förnyelse.
Årets redovisade resultat uppgår till 126 mnkr
(-3), exklusive donerade gåvomedel uppgår result
atet till 120 mnkr. Avkastningen mätt som resultat i
förhållande till eget kapital uppgår till 7,6 % (-0,2)
för Stiftelsen och 7,6 % för gåvomedel. Eget kapital uppgår efter aktieägartillskott och utdelningar
till 1 721 mnkr (1 649).
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;
excellenssatsning på unga och seniora forskare,
rekrytering av tredjelandsstudenter samt mikroteknologi. Totalt har Stiftelsen delat ut 54 mnkr (93)
under året.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 6,1 mnkr (3,2). Gåvor
har lämnats till utvecklings- och stipendiefonden Chalmers vänner som stödjer studenters
internationella studier, unga forskare samt annan
angelägen verksamhet vid Chalmers.
Stiftelsen har ett utfäst borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, avseende pensionsåtagande om
924 mnkr (1 277) avseende Chalmers tekniska
högskola AB och om 11 mnkr (14) avseende Chalmersfastigheter AB.
Kapitalförvaltningen
Under styrelsen svarar Stiftelsens finansråd inom
ramen för ett placeringsreglemente för allokering
av kapitalet och fördelning inom tillgångsslagen.
Placeringsverksamheten är till största delen
utlagd till externa förvaltare eller investeringsobjekt. Svenska aktieplaceringar är fördelade på
en fondförvaltare, ett diskretionärt uppdrag och
en strukturerad (aktie)obligation, samt intern förvaltning. Internationella aktieplaceringar fördelas
mellan fem fondförvaltare. Ränteförvaltningen
omfattar ett diskretionärt uppdrag samt intern
förvaltning. I förvaltningen finns även en mindre
exponering mot riskkapitalfonder.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår till
136 mnkr (6) före kostnader, aktieägartillskott
och utdelningar. Kostnader består av förvaltnings-

kostnader, kostnader för utlagda uppdrag och
administrationskostnader. Resultatet för kapitalförvaltningen motsvarar en avkastning på eget kapital
om 8,3 % (0,3), medan Stiftelsens jämförelseindex för den förvaltade portföljen uppgår till 8,7 %
(-0,8) för kalenderår 2012.
Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av
bilaga som kan rekvireras från Stiftelsens kansli.
Riskhantering
Stiftelsens 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 analys över kommande förväntade
åtagande och vilken tillgångsmassa som finns att
tillgå. Detta kombineras med känslighetsanalyser
för tillgångsslagen.
Finansiell risk identifieras och begränsas
genom det av styrelsen årligen fastställda placeringsreglementet. Väsentligaste riskerna är
marknadsrörelser och motpartsrisker.
Vad gäller marknadsrisken styrs risknivån
genom allokeringen till olika tillgångsslag och
följs upp genom volatilitetsmätningar (standardavvikelse). Marknadsrisken påverkas bland annat
genom begränsning av maximal andel i respektive
tillgångsslag. Motpartsrisken begränsas genom
krav på specificerat kreditbetyg och begränsning
av placeringsbeloppet per emittent.
Den totala risken för Stiftelsens innehav
förväntas inte överstiga 10 % på årsbasis
(standardavvikelse). För 2012 uppgick standardavvikelsen på årsbasis till 4,1 % (5,2). För
Stiftelsens jämförelseindex uppgick motsvarande
tal till 4,1 % (5,9). Stiftelsens risknivå för 2012
ligger inom de ramar som fastställts i placeringsreglementet.
Marknadsrisk
Den del av Stiftelsens portföljvärde som vid
utgången på året bär risk mot finansiella marknader uppgår till 2 297 (1 857) mnkr. Per den sista
december 2012 var fördelningen: 35,0 % (47,3)
aktierelaterade placeringar och 65,0 % (52,7)
räntebärande tillgångar.
Kursrisken i aktieportföljen, per sista december,
uppgår till en resultatpåverkan om -76 mnkr (-75)
vid en kursnedgång på 10 % i samtliga underliggande aktiemarknader, vilket motsvarar 4,6 %
(4,8) av Stiftelsens egna kapital.
Ränterisken i ränteportföljen, per sista december, uppgår till en resultatpåverkan om -38 mnkr
(-33) vid en ränteuppgång på en procentenhet i
samtliga löptider på räntemarknaden, vilket motsvarar mindre än 2,3 % (2,1) av Stiftelsens egna
kapital.
Stiftelsens ränteportfölj skall ha en genomsnitt-

lig återstående löptid som ligger under sex år och
låg vid utgången av 2012 på 2,1 år (3,6).

Förfallostrukturen för ränteportföljen
(mnkr)
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Av samtliga placeringar som är exponerade mot
de finansiella marknaderna bär 15 % valuta
exponering som uppkommer genom placeringar i
internationella aktier. Ingen valutasäkring förekom
då fördelningen mellan valutorna gav en inbördes
god diversifiering. Valutarisken i absoluta tal, vid
förstärkning på 10 % av SEK mot alla övriga valutor, ger en negativ resultatpåverkan på 28,8 mnkr
(27,4).
Motpartsrisk
I Stiftelsens placeringsreglemente anges ramar
för den risk som får tas mot enskilda emittenter.
Under året har dessa limiter ej överskridits.

Stiftelsens fem största innehav
och andel av tillgångsslaget

Aktieplaceringar (mnkr)
Hennes & Mauritz
Ericsson
TeliaSonera
Nordea Bank
Volvo

40,6
33,5
28,1
22,9
22,3

5,2 %
4,3 %
3,6 %
2,9 %
2,9 %

158,5
101,7
101,1
98,6
89,4

10,6 %
6,8 %
6,8 %
6,6 %
6,0 %

Ränteplaceringar (mnkr)
Swedbank Hypotek
Landshypotek
Vasakronan
Svensk Exportkredit
Kommuninvest

Resultat och lönsamhet
Årets redovisade resultat uppgår till 126 mnkr
(-3). Bundet eget kapital uppgår på balansdagen
till 1 140 mnkr (1 141) och fritt eget kapital uppgår
till 581 mnkr (509), totalt 1 721 mnkr (1 649).
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Stiftelsens utdelningar avräknas från eget kapital
med 54 mnkr (93). Stiftelsens egna kapital har
därmed ökat med 72 mnkr (-96).
Utdelning
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 om 34 mnkr (48).
Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
>>
>>
>>
>>
>>

Mikroteknologi 6 mnkr (8)
Rekrytering tredjelandsstudenter 12 mnkr (7)
Excellenssatsning på unga forskare 9 mnkr (8)
Excellenssatsning på seniora forskare 4 mnkr (2)
Riktade satsningar 3 mnkr (23)

Stiftelsen beslutade att göra en strategisk satsning inom Chalmerssfärens innovationssystem
och har som ett första steg bidragit med drygt 3
mnkr under 2012 till Stiftelsen Chalmers Innovation. Satsningen skall löpa över en treårsperiod.
Utöver den strategiska satsningen inom området
Mikroteknologi har Stiftelsen under verksamhetsåret enligt tidigare beslut lämnat ett driftbidrag om
1,5 mnkr till institutionen för Mikroteknologi och
nanovetenskap för att täcka institutionens avskrivningskostnader vid MC2 verksamhetsåret 2012.
År 2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65 mnkr
för delfinansiering av Chalmers kårhusprojekt.
Under året har 6 mnkr lämnats som bidrag till
Chalmers för att täcka bolagets relaterade kostnader.
Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har totalt
10 mnkr (36) lämnats som bidrag till verksamheten
vid Chalmerssfären och som stipendier. Totalt har
Stiftelsen delat ut 54 mnkr (93) under året.
Därutöver har Stiftelsen lämnat ett aktieägartillskott om 1 mnkr till Lindholmen Science Park AB
och 2 mnkr till Johanneberg Science Park AB.
De verkställda utdelningarna motsvarar till
omfattningen 78 % (107) av årets direktavkastning som består av aktieutdelningar och
nettoavkastning från ränteplaceringar med avdrag
för förvaltningskostnader. För femårsperioden
2008–2012 motsvarar utdelningarna 105 % av
direktavkastningen.
Styrelse och personal
Ersättning till styrelsen har utgått med 1 332 tkr.
Kostnadsersättning för resor har utgått med 66
tkr. Inga andra ersättningar eller förmåner har

utgått till styrelsen.
Stiftelsens personalstyrka består vid årets
utgång av sex personer, fyra män och två kvinnor.
För samtliga fast anställda tillämpas koncernens
kollektivavtal för löneförmåner, pensionsförmåner
och villkor vid uppsägning.

Koncernen

Ägarförhållanden
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
100 % av aktierna i Chalmers tekniska högskola
AB. Antalet aktier är 150 000 med nominellt värde
1 000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte
avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av
aktierna i AB Chalmersinvest. Antalet aktier är
115 000 med nominellt värde 50 kronor. Alla
aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 10 % av
aktiekapitalet och 53 % av rösterna, och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 90 % av
aktiekapitalet och 47 % av rösterna i Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är 25 000 med
nominellt värde 1 000 kronor.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av
aktierna i Chalmers Capital AB. Antalet aktier är
1 000 med nominellt värde 1 000 kronor. Alla
aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av
aktierna i Chalmers Professional Education AB.
Antalet aktier är 4 000 med nominellt värde 1 000
kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100 % av
aktierna i IT-universitetet i Göteborg AB. Antalet
aktier är 1 000 med nominellt värde 100 kronor.
Alla aktier har samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger

100 % av aktierna i SSPA Sweden AB. Antalet
aktier är 160 000 med nominellt värde 100 kronor.
Alla aktier har samma röstvärde.
Koncernens resultat och ställning
Årets resultat för koncernen är 170 mnkr (-46).
Koncernens balansomslutning är 6 685 mnkr
(6 866) och eget kapital är 2 436 mnkr (2 272).
Soliditeten är 36 % (33).
Koncernens medelantal anställda under året
var 2 824. Av dessa var 1 822 män och 1 002
kvinnor.
Närstående organisationer
Stiftelsen har följande närstående organisationer:
>>

>>

Stiftelsen Chalmers Innovation
I denna stiftelse utser Stiftelsen Chalmers tekniska högskola styrelse och revisorer
Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola

Styrning

Styrelsen
Stiftelsens styrelse har ansvaret för Stiftelsens
angelägenheter enligt föreskrifter i stiftelselagen
och Stiftelsens stadgar. Chalmers rektor är självskriven ledamot. Högskolans lärare och studenter
har rätt att vardera utse en ledamot. Ordförande
och övriga ledamöter upp till totalt högst elva
ledamöter utses av regeringen. För styrelsens
arbete finns en arbetsordning.
Inrättade organ
Styrelsens arbetsutskott utgörs av presidiet. Detta
består av styrelsens ordförande, vice ordförande,
rektor samt direktören (adjungerad).
För Stiftelsens placeringsverksamhet finns

Översikt för Stiftelsekoncernen

Rörelseintäkter
Belopp (tkr)
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Koncernen Chalmers tekniska högskola AB
SSPA Sweden AB

Resultat efter
finansiella poster

2012

2011

2012

2011

184 658
3 257 747
108 090

184 121
3 108 208
101 820

125 801
92 518
8 172

– 3 365
24 247
15 978

Flerårsöversikt för Stiftelsen

Belopp (mnkr)

2012

2011

2010

2009

2008

Resultat före aktieägartillskott
Aktieägartillskott
Utdelningar
Eget kapital

129
–3
– 54
1 721

0
–3
– 93
1 649

171
–3
– 59
1 745

270
–1
– 84
1 636

– 385
– 401
– 91
1 450
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ett finansråd. Detta följer periodiskt Stiftelsens
kapitalförvaltning, följer upp efterlevnaden av
utfärdade instruktioner och föreslår vid behov
ändringar i reglemente och rutiner. I finansrådet
ingår styrelsens ordförande, ytterligare en styrelseledamot, två externa ledamöter samt Stiftelsens
vd och Stiftelsens finanschef.
Satsningsutskottet svarar gentemot styrelsen
för beredning och uppföljning av frågor som gäller
de uppdrag gentemot högskolan, vilka finansieras
med medel från Stiftelsen.
Utskottet består för närvarande av tre av styrelsens ledamöter.
Uppstår fråga om nominering av ledamöter,
vilka utses av regeringen överlämnas frågan till en
för varje tillfälle utsedd valberedning. Beredningen
utgörs av en oberoende ordförande, ytterligare en
oberoende ledamot, en företrädare för högskolans
lärare samt en företrädare för studenterna.
Risker
Identifierade risker för Stiftelsen hänför sig väsentligen till kapitalförvaltningen. Riskhanteringen för
denna redovisas ovan i anslutning till avsnittet om
kapitalförvaltningen.
Stiftelsen har ett fullmakts-/befogenhetssystem
som bygger på dualitetsprincipen och tillhörande
processbeskrivningar. Förvaltningsuppdragen
följs upp löpande och för förvaltning i egen regi
finns särskilda kontrollregler.
I anslutning till årlig revision granskas styrande
dokument för internkontrollen.
Revision
Årlig revision för Stiftelsen och stiftelsekoncernen
genomförs av revisionsbolaget Ernst & Young.
Revisionens iakttagelser avrapporteras till styrelsen.
Ägarpolicy
Stiftelsens styrelse har utfärdat en ägarpolicy.
Policyn bidrar till att styrelserna inom Chalmerssfären är ändamålsenliga och väl fungerande.
Policyn kompletteras, där så bedöms erforderligt,
med ägardirektiv. I policyn behandlas principer för
styrelsernas sammansättning och rekrytering av
ledamöter liksom riktlinjer för styrelsearvoden och
andra ersättningar. Styrelsernas arbete utvärderas
enligt en gemensam modell.
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Resultaträkning stiftelsekoncernen (TKR)

Resultaträkning stiftelsen (TKR)

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2012

2011

3 272 154
51 128

3 093 007
52 521

3 323 282

3 145 528

– 1 981 149
– 314 416
– 734 546
– 162 057
– 1 480

– 1 907 067
– 317 458
– 704 540
– 159 070
0

– 3 193 648

3 088 135

129 634

57 393

8 472
151 249
– 113 348

– 1 198
163 899
– 250 910

Resultat efter finansiella poster

176 007

– 30 816

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

– 1 824
– 3 950
– 151

– 3 340
– 12 508
352

Årets resultat

170 082

– 46 312

1, 2

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

3, 4
5
6, 7, 8, 9, 10

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

11

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Erhållna gåvor och donationer
Kapitalvinster
Övriga intäkter

2

Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av anläggningstillgångar
Räntekostnader
Kapitalförluster
Aktieägartillskott
Summa kostnader
Årets resultat

3, 4
5
9

2012

2011

14 240
81 317
6 147
81 983
971

14 363
104 431
3 249
61 654
423

184 658

184 120

– 5 997
– 217
– 3 763
– 2 082
–0
– 22 914
– 20 884
– 3 000

– 5 393
– 213
– 2 645
– 1 465
– 12
– 29 903
– 144 854
– 3 000

– 58 858

– 187 485

125 801

–3 365
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Balansräkning Stiftelsekoncernen (tkr)

Balansräkning Stiftelsen (tkr)

Not

31.12.2012

31.12.2011

Tillgångar

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

6

Summa immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Investering i lokalanpassning
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning

7
8
9
10

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långfristiga räntebärande placeringar
Aktier och aktierelaterade placeringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

458

805

458

805

2 382 137
55 490
449 966
5 902

2 407 688
49 751
469 498
6 126

2 893 495

2 933 063

2012

2011

9

0

0

0

0

199 100
1 150
1 062 696
803 997
860 568
65 822

199 100
1 150
794 533
895 316
861 993
67 028

2 993 333

2 819 120

2 993 333

2 819 120

164
5 465

–
423

5 629

423

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Långfristiga räntebärande placeringar
Aktier och aktierelaterade placeringar
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

12
13
14
15
16
17

Summa finansiella anläggningstillgångar
14
15
17

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Pågående arbete för annans räkning

47 888
1 064 696
803 997
35 118
65 822

25 859
796 533
895 316
35 080
67 028

2 017 521

1 819 816

4 911 474

4 753 684

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

16 191

12 214

Kortfristiga räntebärande placeringar

19

413 906

133 880

72 132

79 115

507 858

225 632

3 501 192

3 044 752

1 139 891

1 140 507

1 139 891

1 140 507

581 223

508 535

581 223

508 535

1 721 115

1 649 042

2 634

5 936

0
1 549 056
224 624
–
230

94
1 173 569
215 863
38
–

1 773 910

1 389 564

3 533

210

3 501 192

3 044 752

Inga
982 988

Inga
1 342 889

299
0

222
1 426

299

1 648

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

104 502
22 800
64 528
71 537

95 711
3 483
60 138
60 930

Summa kortfristiga fordringar

263 367

220 262

361 812

340 458

Kortfristiga placeringar

563 880

1 236 884

Kassa och bank

584 565

312 600

Summa omsättningstillgångar

1 773 923

2 111 852

Summa eget kapital

Summa tillgångar

6 685 397

6 865 536

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Summa varulager och pågående arbeten

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not

18

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat Stiftelsekapital

20

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa fritt eget kapital

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat Stiftelsekapital
Bundna reserver

20

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till intressebolag
Övriga skulder

22

Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Summa eget kapital och skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

25
26

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Skuld till intressebolag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder

1 139 891
1 550

1 140 507
1 550

1 141 441

1 142 057

1 124 698
170 082

1 176 237
– 46 312

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 294 780

1 129 925

Summa eget kapital och skulder

2 436 221

2 271 982

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

1 052

901

989 892
66 066
6 130

1 352 984
62 116
4 049

1 062 088

1 419 149

1 238 254

1 279 801

1 238 254

1 279 801

155 989
225 282
135 842

139 285
215 863
103 126

517 176

458 274

1 430 606

1 435 429

6 685 397

6 865 536

1 422 325
1 130 332

1 422 325
1 381 862

21
22
23

Summa kortfristiga skulder
24

26
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Kassaflödesanalys Stiftelsekoncernen (tkr)

Kassaflödesanalys Stiftelsen (tkr)

2012
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt

2011

129 634
155 799
– 469 775
165 412
– 62 990
– 2 534

57 393
158 750
171 443
153 880
– 196 221
– 2 770

– 84 454

342 475

– 77
– 8 790
– 56 931
16 703
36 721

– 222
4 349
– 68 925
– 19 309
191 925

– 96 828

450 293

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Minskning/ökning av kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av leverantörsskulder
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intresseföretag
Uttag intresseföretag
Sålda intresseföretag
Placeringar finansiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
Minskning/ökning kortfristiga finansiella placeringar

– 147
– 117 586
914
– 13 503
1 802
172
– 803 751
690 305
– 292 051

– 148
– 156 374
1 479
– 4 803
1 890
0
– 1 095 991
849 964
41 232

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 533 845

– 362 751

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Lämnat aktieägartillskott
Tillskott från minoritet
Utbetald utdelning

0
– 41 547
– 3 000
0
– 5 845

48 500
– 81 761
– 3 000
0
– 27 225

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 50 392

– 63 486

Årets kassaflöde

– 681 065

24 056

Likvida medel vid årets början 1
Likvida medel vid årets slut

1 415 604
734 539

1 391 548
1 415 604

1
I likvida medel ingår även kortfristiga fordringar
(ex Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas kortfristiga fordringar)

2012

2011

128 801
0
– 53 651
– 3 000
– 53 728

– 365
12
99 159
– 3 000
– 92 700

18 421

3 106

– 65 850
– 601 857
309 806
444 336

886
– 378 278
419 510
211 013

104 856

256 237

Investeringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Investeringar i långa räntepapper
Försäljning av långa räntepapper
Investeringar i aktier
Försäljning av aktier

2 775
– 599 906
338 550
– 205 013
351 755

– 699
– 517 286
273 023
– 574 835
576 412

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 111 839

– 243 385

– 6 983

12 852

79 115
72 132

66 263
79 115

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1
Lämnade aktieägartillskott
Utdelning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Investeringar kortfristiga placeringar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1
I posten "Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet" ingår orealiserade värde
förändringar och avsättningar för pensioner.
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Noter med
redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen) med organisationsnummer 855100-5799
är en stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens
huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

Allmänna redovisningsoch värderingsprinciper

Stiftelsen 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.
Värdering av finansiella instrument
Stiftelsens finansiella anläggningstillgångar
såsom aktier och aktierelaterade placeringar
samt räntebärande placeringar värderas i enlighet
med årsredovisningslagens 4 kap 14§, till sina
respektive verkliga värden, det vill säga utifrån
tillgångens marknadsvärde.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel i Stiftelsekoncernen
klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar
exklusive kortfristiga placeringar från Stiftelsen,
då Stiftelsen endast klassificerar likvida medel
som kassa- och banktillgodohavanden.

För att ett projekt ska 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 skuldförs 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. På
kortfristiga placeringar tillämpas en portföljsyn
varmed en kollektiv värdering görs. Fordringar har
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta
med beaktande av osäkra fordringar som bedömts
individuellt.
Immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarna redovisas i enlighet med RR 15,
Immateriella anläggningstillgångar.

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 tekniska högskola AB (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.

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.
Utgifter för pågående ny- och ombyggnader
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:

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.

Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Markanläggningar

Redovisningsprinciper Chalmers
tekniska högskola AB koncernen

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna
råd.

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

Byggnader
Goodwill

67 år
5 år

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
enligt balansdagens kurs. Kursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas
bland övriga rörelseintäkter. Kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas
bland övriga rörelsekostnader.
Pensioner
Chalmers tryggar utfästelse om pension till
arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Chalmers
har fram till och med 2010-12-31 tryggat den
förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet
genom att skuldföra i egen balansräkning, samt
genom att kreditförsäkra pensionsskulden
hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, samt med tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv. Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ett borgensåtagande gentemot
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt, avseende pensionsåtagandet, vilket är en
förutsättning för kreditförsäkringen. Vidare lämnar
Staten via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers
pensionsåtagande avseende pensioner med en
begynnelsetidpunkt före 1994-07-01. Från och
med 2011-01-01 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden enligt pensionsplanen PA 03
genom avgifter till SPV. Under 2012 genomfördes
en inlösen av den upparbetade skulden per 201012-31 i PA03.
Redovisning av pensionsskuld sker enligt RedR 4.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar.
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Not 1 Köp och försäljning inom koncernen

not 4:2 Löner och andra ersättningar fördelad
mellan styrelseledamöter och anställda

Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett till ett värde om 74 (95)
mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag har under året skett till ett värde om 53
(53) mnkr. Av transaktioner från Stiftelsen utgör 48 (65) mnkr forskningsbidrag.

Not 2 Erhållna gåvor och donationer

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag uppgående till 6,1 (3,2)
mnkr. Av årets belopp har 5 mnkr lämnats till Chalmers Vänner, som är en s.k. annual fund
som årligen fördelar medel till angelägna delar av Chalmers verksamhet.

2011

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

4
85
2 691
20

25
20
36
60

4
79
2 567
22

25
19
35
55

16
8
0
0

56
48
0
0

16
8
0
0

56
50
0
0

2 824

35

2 696

35

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2011

2012
Koncernen
Styrelsen
Ledningen

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

84
50

39
38

80
49

36
37

Not 4:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2011

2012

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader
Löner
(varav
och andra
pensionskostnader) ersättningar

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

2 130 1
(793)

3 325

2 103 1
(1 027)

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

4 286

SSPA Sweden AB

44 093

20 297 2
(5 340)

40 311

18 396 2
(4 863)

Chalmers tekniska högskola AB

1 173 685

630 321 3
(278 367)

1 107 116

648 232 3
(314 843)

Koncernen Chalmersfastigheter

10 221

6 364 4
(2 345)

11 281

7 094 4
(2 784)

Chalmers Professional
Education AB

10 609

5 911 5
(2 968)

10 209

5 467 5
(2 572)

7 011

2 548 6
(613)

6 287

2 364 6
(543)

Chalmers Capital AB

0

0

0

0

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0

0

0

1 249 906

667 570
(290 425)

1 178 529

683 656
(326 632)

Koncernen Chalmersinvest

Koncernen totalt

Stiftelsens vd är anställd på konsultbasis och några ytterligare kostnader
för pensioner och uppsägning tillkommer ej.

Chalmers tekniska högskola AB

4 117
(0)

1 169 568

3 442
(0)

1 103 674

Koncernen Chalmersfastigheter

1 182
(0)

9 039

1 396
(0)

9 885

Chalmers Professional Education AB

1 085
(0)

9 524

1 098
(0)

9 111

Koncernen Chalmersinvest

1 810
(0)

5 201

2 284
(0)

4 003

Chalmers Capital AB

0

0

0

0

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0

0

0

10 921
(100)

1 238 985

10 335
(100)

1 168 194

Koncernen totalt

Pensionsförmåner för bolagets vd följer samma pensionsplan som för övriga anställda.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår 12 månadslöner i avgångsvederlag till vd.
3
Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa samma pensionsplan som
för övriga anställda i bolaget men för rektor/vd finns en extra premie för den kompletterande
ålderspensionen. Vid uppsägning från högskolans sida äger rektor/vd rätt att under en tid av
24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/vd.

För Tf. vd finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Tf.
vd har avtalad uppsägningstid på 6 månader från bolagets sida.
4

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

2 955
42 698

730
(0)
1 385
(100)

Övriga
anställda

1 332
(0)
1 395
(100)

2 595
38 926

Not 5 Revisionsarvoden

Koncernen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Stiftelsen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2012

2011

1 293
1 004
97
1 523

1 373
802
111
1 741

0

0

203
0
28

120
91
0

Not 6 Immateriella tillgångar

2012

2011

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Nedskrivning

3 673
147
– 161

3 843
148
– 320

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 659

3 673

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 2 868
– 333

– 2 378
– 490

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 201

– 2 868

458

805

2012

2011

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Avyttringar
Omklassificeringar

2 725 101
6 318
0
6 126

2 587 770
26 809
0
110 522

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 737 545

2 725 101

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 317 413
– 37 994

– 280 113
– 37 300

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 355 407

– 317 413

Utgående redovisat restvärde

2 382 138

2 407 688

Skattemässigt restvärde

1 788 361

2 116 476

Utgående redovisat restvärde

Not 7 Byggnader och mark

1

2

Övriga
anställda

Styrelsen
och vd
(varav
tantiem)

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB

Not 3 Medelantalet anställda och ledningsfunktion

2012

2011

2012
Styrelsen
och vd
(varav
tantiem)

5

Moderbolaget har tecknat avtal med vd om avgångsvederlag innebärande att en
ersättning motsvarande 18 månadslöner ska utgå vid uppsägning från bolagets sida.
Någon arbetsplikt föreligger ej.
6
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Not 8 Investering i lokalanpassning

Not 12 Andelar i koncernföretag

2012

2011

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Utrangeringar/försäljningar

86 100
14 659
– 2 148

82 385
18 617
– 14 902

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98 611

86 100

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 36 349
– 8 349
– 132
1 709

– 39 833
– 6 813
0
10 297

Summa

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 43 121

– 36 349

55 490

49 751

Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

2012

2011

Utgående redovisat restvärde

Dotterbolag
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

Eget
kapital

Årets
resultat

608 292
235 944
53 128

32 331
57 839
4 121

Kapital Rösträtts
andel % andel %

100
90
100

Antal
andelar

Bokfört
värde

100 150 000 145 100
47
2 500 27 000
100 160 000 27 000
199 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:

Org. nr

Säte

556479-5598
556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 9 Maskiner och inventarier
Not 13 Andelar i intresseföretag

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar

1 808 909
96 834
– 53 003

1 740 969
107 291
– 39 351

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

1 852 740

1 808 909

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

– 1 339 411
– 115 249
51 886

– 1 262 879
– 114 147
37 615

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 402 774

– 1 339 411

449 966

469 498

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

392

392

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

392

392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 392
0

– 380
– 12

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 392

– 392

0

0

2012

2011

Stiftelsen
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB

1 000
150

1 000
150

Summa

1 150

1 150

Intresseföretagens organisationsnummer och säte:
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB

Org. nr

Säte

556790-3108
556568-6366

Göteborg
Göteborg

Not 14 Långfristiga räntebärande placeringar

Utgående redovisat restvärde

Utgående redovisat restvärde

2011

796 533
599 906
– 338 550
1 064 696
6 807

528 869
517 286
– 273 023
796 533
23 401

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

2012

2011

895 316
205 013
– 351 755
803 997
55 423

1 021 579
574 835
– 576 412
895 316
– 124 686

2011

2012

Utgående pågående nyanläggning

2012

Not 15 Aktier och
aktierelaterade placeringar

Not 10 Pågående nyanläggning

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

6 126
5 902
– 6 126

112 991
6 126
– 112 991

5 902

6 126

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.
Not 11 Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

2012
Koncernen
Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga
Summa
Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga
Summa
Stiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

2011

8 472
11 640
82 006
57 603

– 1 198
12 163
61 654
90 082

159 721

162 701

48 995
20 884
43 471

58 242
144 892
47 776

113 349

250 910

14 240
81 983
81 317

14 363
61 654
104 431

177 540

180 448

Räntekostnader och liknande poster
Nedskrivning aktieägartillskott
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga

3 000
180
20 884
22 734

3 000
257
144 854
29 646

Summa

46 798

177 757

Summa

Not 16 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

2012

2011

Stiftelsen
Lån Chalmersfastigheter AB

860 568

861 993

Summa

860 568

861 993

2012

2011

Stiftelsen
Posten består av följande delposter:
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum om
14 355 tkr. Lånet är nuvärdesberäknat.
Lån till Emils Kårhus AB

8 146
57 676

8 290
58 738

Summa

65 822

67 028

Not 17 Andra långfristiga fordringar
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 22 Skuld till intressebolag

2011

2012

2011

232 972
44 686
12 398
50 402

Stiftelsen
Anknutna stiftelser

224 624

215 863

Summa

224 624

215 863

361 812

340 458

Not 23 Beviljade ej utbetalda bidrag

Stiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

16 186
5

12 214
–

2012

2011

Summa

16 191

12 214

Stiftelsen
Bidrag till Chalmers tekniska högskola AB
Beviljade bidrag till stipendiater

0
0

12
26

Summa

0

38

2012

2011

885 839
149 005
14 383
33 629
347 750

904 556
135 939
21 544
31 975
341 415

1 430 606

1 435 429

2012
Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

262 804
46 608
16 415
35 986

Summa

Not 19 Kortfristiga räntebärande placeringar

Placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper
med en löptid kortare än ett år.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011

2012
Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

133 880
601 857
– 309 806
413 906
– 12 025

171 118
378 278
– 419 510
133 880
– 3 994

Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Summa

Not 20 Eget kapital

Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

185
180
3 168

236
– 94
68

Summa

3 533

210

Bundet eget kapital

Koncernen
Ingående balans
Resultatdisposition
Disposition till bundet kapital
Utdelningar
Årets resultat
Utgående balans

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat

1 140 507

1 550

1 176 237
– 46 312
616
– 5 844

– 46 312
46 312

1 124 698

170 082

Not 25 Ställda panter

– 616

1 139 891

1 550

170 082

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital

Balanserat
resultat

1 140 507
– 616

508 535
616
– 53 729
125 801

Stiftelsen
Belopp vid årets ingång
Disposition till bundet kapital
Utdelningar
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

1 139 891

581 224

I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får förbrukas,
sker en årlig disposition mellan fritt och bundet kapital, mätt efter konsumentprisindex.
Under året har konsumentprisindex förändrats marginellt med 0 % (2,0).
1

Av det fria egna kapitalet utgörs 98,0 mnkr (94,2) av gåvomedel. 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 ska använda medlen till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.
2

2012

2011

Koncernen
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

1 420 325
2 000

1 420 325
2 000

Summa

1 422 325

1 422 325

2012

2011

18 704

25 828

10 868

13 929

924 366

1 277 436

47 754
4 505
123 500
635

51 524
7 510
5 000
635

1 130 332

1 381 862

10 868

13 929

924 366

1 277 436

Not 26 Ansvarsförbindelser

Koncernen
Ansvarsförbindelse
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt
Chalmersfastigheter AB:s pensionsåtagande
Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande
Bankgaranti
Borgensförbindelse ASTA AB
KTH Chalmers Capital Management AB
Summa

2012

2011

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB

1 548 456
600

1 172 969
600

Stiftelsen
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt
avseende Chalmersfastigheter AB:s
pensionsåtagande
avseende Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande

Summa

1 549 056

1 173 569

Summa

Not 21 Skuld till dotterbolag

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2012.
Göteborg 26.2.2013
Kurt Eliasson
Ordförande

Lena Treschow Torell
Vice ordförande

Mats Hermansson

Lars Idermark

Stefan Johnsson

Torbjörn Lundh

Cecilia Magnusson

Karin Markides

Cecilia Nilsson

Marianne Stenius

Anna Yström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2013
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

47 754

51 524

982 988

1 342 889
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Org.nr: 855100-5799

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola för år 2012-01-01 –
2012-12-31. Stiftelsens årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 101–110.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att

göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens
interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola för år 2012-01-01–2012-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon
ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelse
lagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om
förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i

Göteborg den 26 februari 2013
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen
eller om det finns skäl för entledigande. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
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Väsentliga uppgifter
Uppgifter som universitet och högskolor
lämnar upplysning om.

2012

2011

2010

2009

2008

8 565
97
7 736
108
185

8 746
99
7 798
111
67

9 441
87
8 319
98
–

9 664
83
8 279
97
–

8 686
87
7 582
100
–

211
34 %
66 %
1 150
30 %
70 %

232
30 %
70 %
1 147
29 %
71 %

240
30 %
70 %
1 127
30 %
70 %

253
31 %
69 %
1 015
30 %
70 %

216
31 %
69 %
975
29 %
71 %

813
–
2,7 år
4,0 år
172
152
(1 399)
(1 625)

774
–
2,7 år
4,1 år
138
166
1 262
1 702

707
–
2,7 år
4,2 år
121
122
1 239
1 484

623
–
2,6 år
4,2 år
128
103
1 191
1 430

550
–
2,5 år
4,1 år
164
126
1 103
1 385

Personal
Antal anställda (årsarb.)
Medelantalet anställda
Antal lärare 3 totalt (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare 3 (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Antal professorer (årsarb.)
andel kvinnor
andel män

2 744
2 691
724
19 %
81 %
638
19 %
81 %
177
8%
92 %

2 650
2 567
693
18 %
82 %
612
18 %
82 %
178
8%
92 %

2 493
2 391
664
18 %
82 %
583
18 %
82 %
180
9%
91 %

2 292
2 222
632
17 %
83 %
552
17 %
83 %
180
8%
92 %

2 137
2 145
623
17 %
83 %
544
17 %
83 %
174
7%
93 %

Ekonomi
Intäkter (inklusive finansiella) totalt (mnkr) varav
Grundutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Kostnader (inklusive finansiella) totalt (mnkr)
andel personal
andel lokaler
Lokalkostnader 4 per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
    årets resultat
     fritt eget kapital inkl. årets resultat

3 173
861
91 %
9%
2 312
34 %
66 %
3 141
59 %
13 %
1 829
3 201
886
32
458

3 028
889
90 %
10 %
2 139
32 %
68 %
3 038
59 %
14 %
1 795
3 498
905
–10
425

2 801
875
91 %
9%
1 926
32 %
68 %
2 680
56 %
15 %
1 760
3 410
965
121
436

2 671
911
89 %
11 %
1 760
30 %
70 %
2 541
57 %
14 %
1 701
3 102
851
130
315

2 369
825
87 %
13 %
1544
30 %
70 %
2 323 5
56 %
14 %
1 598
2 817
748
46 5
185

Utbildning och forskning
Antal helårsstudenter 1
Kostnad per helårsstudent (tkr)
Antal helårsprestationer 1
Kostnad per helårsprestation (tkr)
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander 2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med
doktorandanställning (årsarbetskrafter)
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina
Antal refereegranskade vetenskapliga artiklar 6
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr) 6

1

E xkl uppdragsutbildning, beställd utbildning samt studieavgiftsskyldiga studenter.

2

Med aktiva doktorander avses doktorander med en aktivitetsgrad om minst 1% under höstterminen.
Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.

3 
4

Enligt resultaträkningen.

Till driftsresultatet om 46 mnkr tillkommer en engångskostnad om 399 mnkr, en konsekvens av Finansinspektionens
ändrade beräkningsgrunder för pensionsskuld. Kostnaden i resultaträkningen täcks av ett aktieägartillskott i balansräkningen.

5

Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2012 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet
artiklar blir komplett under början av år 2013.

6 
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Chalmers i siffror – 10 år

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning 1
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

741
1 772
1 590
369

633
1 662
1 532
357

642
1 721
1 524
281

711
1 667
1 443
262

655
1 528
1 298
273

610
1 507
1 332
280

594
1 468
1 225
304

551
1 435
1 210
316

534
1 527
1 338
383

584
1 732
1 488
464

Civilingenjörs- och arkitektutbildning
Nybörjare årskurs ett grundnivå
Helårsstudenter 2
Helårsprestationer 2
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Examina på Internationella masterprogram 60 p

1 418
3 181
2 912
699
5

1 178
3 116
2 894
727
16

1 123
3 295
3 062
727
22

1 193
3 512
3 249
657
56

1 285
3 680
3 518
849
263

1 260
4 620
4 032
838
406

1 235
5 963
5 134
948
398

1 307
6 034
5 262
1 021
290

1 252
6 013
5 225
900
279

1 268
5 983
5 115
906
175

1 371
2 461
185
2 214
157
1 134

1 366
2 776
67
2 366
50
1 199

1 501
3 153
–
2 649
–
1 088

1 723
3 001
–
2 394
–
657

1 657
2 156
–
1 720
–
158

1 333
1 093
–
933
–
22

639

636

562

311

100

15

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 151
1 020

1 192
1 006

1 272
1 084

1 484
1 193

1 322
1 046

1 268
914

1 132
880

1 171
983

1 067
900

1 118
982

Forskarutbildning
Forskarstuderande 5
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
    licentiatexamina

1 150
211
324
172
152

1 147
232
304
138
166

1 127
240
243
121
122

1 015
253
231
128
103

975
216
290
164
126

993
192
313
178
135

1 027
186
306
154
152

1 015
178
341
161
180

1 062
157
337
179
158

1 127
221
304
142
162

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

1 962
782

1 866
784

1 751
742

1 590
702

1 442
695

1 433
704

1 440
727

1 500
745

1 578
777

1 626
819

Totalt

2 744

2 650

2 493

2 292

2 137

2 137

2 167

2 245

2 355

2 445

Ekonomi
Intäkter (inklusive finansiella, mnkr)
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel

861
2 312
1 535

889
2 139
1 457

875
1 926
1 313

911
1 760
1 239

825
1 544
1 075

783
1 439
1 003

768
1 399
978

756
1 357
947

734
1 424
1 019

736
1 371
977

Intäkter totalt

3 173

3 028

2 801

2 671

2 369

2 222

2 167

2 113

2 158

2 107

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 010

972

907

885

792

750

757

750

772

756

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

32

–10

121

130

46 6

87

29

–10

–45

–35

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

59
13
22
4
2

59
14
21
4
2

56
15
23
4
2

57
14
23
4
2

56
14
22
5
3

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

Masterutbildning 3
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
Helårsstudenter 4
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 4
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen

1

Fr o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
2006 och tidigare ingår internationell masterutbildning.

2 
3

Avslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.

4

Exklusive avgiftsskyldiga studenter.

5

2003–2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 %.

Till driftsresultatet om 46 mnkr tillkommer en engångskostnad om 399 mnkr, en konsekvens av Finansinspektionens
ändrade beräkningsgrunder för pensionsskuld. Kostnaden i resultaträkningen täcks av ett aktieägartillskott i balansräkningen.

6
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Chalmers vision är att aktivt medverka till en
hållbar framtid. Vår forskning och utbildning
inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och
sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.
Strategin för att nå vetenskaplig excellens
förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi,
Informations- och kommunikationsteknik,
Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap,
Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion,
Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och
hållbarhet, innovation och entreprenörskap är
viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 10 000
studenter och 2 900 anställda. Utveckling och
förnyelse har präglat Chalmers ända sedan
starten 1829, helt enligt grundaren William
Chalmers motto: Avancez!
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