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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 dock vid en brand 1802. William
beslöt då att, på samma tomt, uppföra ett magnifikt
stenhus. Huset stod färdigt 1807, men han fick tyvärr
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 i dag
känner som Chalmers tekniska högskola.
Det första året hade skolan tre anställda lärare och
tio elever. I dag har Chalmers cirka 2 800 anställda
och 10 000 studenter. En utveckling helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!
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1. I augusti välkomnades 2 700 nya studenter
på teknologgården.
2. ABB Sveriges vd Johan Söderström och
Karin Markides sätter symboliskt i kontakten för
sitt nya samarbetsavtal.
3. Karin Markides och flaggskeppets ledare
Jari Kinaret på presskonferensen för starten av
Graphene Flagship.
4.

3.

Karin Markides, rektor och vd

4. Susanne Ollila tar emot Styrkeområdenas pris
vid den högtidliga doktorspromotionen.

Rektor om året 2013
Chalmers har haft ett framgångsrikt år. Det gäller inom såväl utbildning som
forskning och samverkan. Efter fyra år med det starka stöd av strategiska
medel som Chalmers erhöll i konkurrens med övriga svenska lärosäten, har
dessa riktade basresurser nu öppnat för en långsiktig utveckling av våra
styrkeområden. Detta sker genom fortsatt och fördjupad integrering mellan
ämnesområden, mellan utbildning, forskning och nyttiggörande, samt genom
samverkan med näringsliv och samhälle.
Under året har ett grundläggande arbete
genomförts för att styrkeområdena även
framåt ska vara en kanal för gränsöver
skridande verksamhet av alla slag inom
Chalmers. Forskare/lärare och studenter
får därmed ökade möjligheter till samspel.
Under 2013 har denna utveckling gett ut
delning på många plan. De goda exemplen
blir allt fler och våra erfarenheter börjar få
spridning som ”best practice” även till an
dra universitet.
Studenter efterfrågas i samarbeten
Inom utbildningen har värdet av samar
bete över gränser uppmärksammats på
flera sätt under året:
Inom Chalmers strategiska samarbets
avtal med näringsliv och samhällsaktörer,
det vi kallar Chalmers Open Innovation
Network System (Coins), efterfrågas allt
mer delprojekt där även studenter deltar.
Vi ser också att internationella studenter
värderar sin tid på Chalmers mycket högt,
inte minst för vår nära koppling till det omgivande samhället. Vi har alltid erbjudit vå
ra studenter goda möjligheter att bredda
sig vid sidan om utbildningen men 2013
visar tydligt en ytterligare utveckling ge
nom att styrkeområdena nu också erbju
der incitament till grundutbildningen. Det
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gäller både samverkan mellan studenter
från olika program för att lösa heltäckande
produktutmaningar i tävlingsform, och möj
ligheten att utveckla sin förmåga att lösa
komplexa samhällsutmaningar. Det senare
i ett helt nytt koncept, kallat The Challenge
Lab (C-lab), som utvecklats under 2013
för start våren 2014 inom området hållbar
mobilitet och transport. C-lab är ett initiativ
där masterstudenter tar sig an framtidens
globala utmaningar i samverkan med indu
stri och samhälle.
Första chalmersutbildade lärarna
De första studenterna på det uppmärk
sammade masterprogrammet Lärande och
ledarskap, som leder till både civilingen
jörs- och ämneslärarexamen, utexamine
rades under året. Erfarenheter visar de
konkreta svårigheter dessa eftertraktade
lärare/ingenjörer har att få sin första an
ställning som gymnasielärare. I debattens
hetta har näringslivet lyckligtvis lyssnat för
att medverka till en lösning med kombina
tionsanställning inför framtiden.
Även forskarutbildningen har berikats
med ett ökat fokus på utveckling inom de
generiska färdigheter som en framgångs
rik forskare bör behärska. Inom ”generic
and transferable skills” får alla doktorander

”Internationellt erkännande och synlighet bygger ytterst på
en stark kärnverksamhet och när den kan synliggöras i olika
sammanhang stärker det långsiktigt Chalmers position som
ett internationellt ledande tekniskt universitet.”

numera 15 högskolepoäng designade för
den professionella och personliga utveck
lingen, bland annat inom kommunikation
och presentationsteknik.
Utmaning synas internationellt
En av Chalmers största utmaningar är att
bli mer känt och synligt i internationella
sammanhang. Bristande kännedom om
Chalmers gör att vi fortfarande som hel
het rankas bland en grupp universitet i en
lägre kategori än de universitet som våra
forskare samarbetar med. Paradoxalt nog
kunde vi under året samtidigt glädjas åt
att Chalmers hamnade på tredje plats i
världen när Leiden Ranking rankade sam
publicering mellan forskare på universitet
och näringsliv.
Under ett antal år har de långsiktiga an
strängningarna stärkts kring Chalmers in
ternationella samarbeten och utdelningen
från detta har varit riklig under 2013. Med
en stark egen verksamhet som utgångs
punkt etableras och förstärks samarbeten
som i flera fall också utvecklas i stora in
ternationella projekt.
Det tydligaste exemplet under 2013 är
Graphene Flagship där Chalmers har fått
koordineringsansvar för EU:s hittills störs
ta forskningssatsning.

Medverkar i EU:s Climate-KIC
Chalmers har under året också knutits till
EU-organet European Institute of Innova
tion and Technology (EIT) genom aktiv
medverkan i Climate-KIC – en av tre Know
ledge and Innovation Communities som EIT
bildade 2010.
Ett antal strategiska samarbetsavtal
(Coins) har också slutits med flera globala
företag och en norsk myndighet.
Chalmers starka forskning och utbild
ning, det nära samarbetet med omgivande
samhälle liksom konceptet med styrkeom
råden har lagt grund till att Chalmers bjuds
in att delta i allt flera internationella sam
manhang. Genom ledarskapet inom Cesaer
och Unitech International har medverkan i
universitetsnätverket Idea League och fran
ska forskarskolan och forskningscentrumet
Eurecom blivit möjliga.
Internationellt erkännande och synlighet
bygger ytterst på en stark kärnverksamhet
och när den kan synliggöras i olika sam
manhang stärker det långsiktigt Chalmers
position som ett internationellt ledande
tekniskt universitet.
Efterlängtad strategi för nyttiggörande
Chalmerssfären omfattar alla verksamheter
inom de enheter och bolag som arbetar för

att uppnå Chalmers mål och vision. Un Därutöver syns ett ökat ansvarstagande i
der 2013 fick samordningen av chalmers samverkan med näringsliv och samhälle
sfären en efterlängtad tydlighet genom en inom existerande centrumbildningar som
beslutad strategi för vårt arbete med nyt Mistra Urban Futures och Safer/Astazero,
tiggörande, vilket omfattar kommunikation, samt genom nya plattformar som Graphe
samverkan och innovation. Implemente ne Innovation Lab och redan nämnda The
ring av den nya strategin kommer att ske Challenge Lab. Alla goda exempel som
under 2014 för institutioner, grundutbild Chalmers kan glädjas åt under 2013 kom
ningsorganisationen, styrkeområden samt mer nu att kunna ge oss ytterligare kraft att
alla dotterbolag och övriga enheter inom utveckla incitament för att öka vår synlighet
chalmerssfären. Därmed är Chalmers krea och därmed vår attraktionskraft.
tiva mångfald samordnad för att på olika
sätt bidra till våra övergripande mål: 1) ut Tack till alla som bidragit
bildning i världsklass, 2) excellent forsk Många har bidragit till framgången 2013.
ning, 3) effektivt nyttiggörande och 4) en Till alla lärare som varit avgörande för att
utmärkt intern miljö.
våra studenter nådde nationella utbild
ningsmål som inga andra, och till alla
Glädjande goda exempel
forskare som visat trovärdighet och för
Många verksamheter inom Chalmers och måga att koordinera och driva större forsk
Göteborgs universitet är starkt kopplade ningsprojekt vill jag framföra min beund
vilket ytterligare gynnar mångfald och ett ran. Stort tack går också till alla forskare/
möjlighetsdrivet risktagande. Under 2013 lärare, studenter, medarbetare och samar
togs bland annat avgörande steg för sam betspartners för de fantastiska insatser ni
verkan över gränser mellan Chalmers och gjort för Chalmers under 2013. Tack vare
Göteborgs universitet inom grundläggan ert engagemang har vårt universitet tagit
de vetenskaper och inom de västsvenska viktiga steg framåt i arbetet mot ett fram
styrkeklustren: 1) transportlösningar, 2) tida hållbart samhälle – och det kommer
hållbar stadsutveckling, 3) livsvetenska att göra skillnad.
per, 4) marin miljö/maritim sektor, och
5) grön kemi och biobaserade produkter.
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Våra styrkeområden

”Det är en omställning som kommer att äga
rum under den tid som de studenter som
studerar på Chalmers i dag kommer att
vara yrkesverksamma.”

John Holmberg, vicerektor hållbar utveckling

Med människan i fokus
Världen står inför en dubbel utmaning; människor behöver lyftas ur sin fattigdom. Vi får dessutom
mer pengar att spendera, vilka fortfarande är tunga energi- och materialmässigt. Samtidigt krymper naturens icke förnybara resurser i form av exempelvis olja och metaller. Naturens förmåga att
ta emot det vi lämnar ifrån oss är kanske än mer begränsad med utsläpp och växthusgaser som
troligen det allvarligaste exemplet. Dessutom är det i dag en kamp om jordens produktiva ytor.
Utgångspunkten i hållbar utveckling är att
tillgodose mänskliga behov och mänsk
ligt välbefinnande i dag, utan att äventyra
möjligheterna att tillgodose samma behov
i framtiden. Fokus ligger på att skapa det
goda samhället och vi står nu inför att bygga
ett samhälle som ska fungera för tio miljarder
människor. Denna omställning kommer att
beröra oss alla.
För att kunna tillgodose mänskliga behov
även i framtiden gäller det att bibehålla
några grundläggande förutsättningar:
De ekologiska förutsättningarna – be
varad artrikedom, naturens förmåga att stå
emot förändringar och bevarad biologisk
produktionskapacitet (exempelvis genom
att inte låta jordar erodera).
Detsamma gäller de sociala förutsättning
arna där vi, för att kunna leva ihop på den
här planeten, behöver utveckla tillitsfulla
samhällen med fungerande strukturer och
institutioner. Det är frågor som till exempel
handlar om demokrati, jämställdhet, inte
gration och korruption samt om hur makt
fördelas och kontrolleras.
Sen har vi de ekonomiska förutsättning
arna där vi behöver skapa smarta system
för att bättre hantera de icke förnyelsebara
resurserna. Vi måste vårda och investera
i de tekniska infrastrukturerna snarare än
att använda pengarna i för stor utsträck
ning till konsumtion och spekulation. Det är
också en fråga om skuldhantering och hur
vi fördelar de produktivitetsvinster som till
exempel skapas av ny smart teknik.
Med dessa förutsättningar i ryggen kan
vi fråga oss hur vi kan skapa det goda sam
hället och vad människans välbefinnande
handlar om, och hålla den frågan levande.

6

Chalmers rustar för framtiden
Den hållbara utvecklingen handlar om en
omställning av samhället. Men vi har en gång
i tiden lyckats ställa om från det lågintensiva
jordbrukssamhället till det högintensiva in
dustrisamhället. Det vi istället står inför nu
är en omställning till ett hållbart samhälle
som har en väsentligt bättre effektivitet när
det gäller att omvandla naturresurser till
tjänster som tillgodoser mänskliga behov.
Och det är en omställning som kommer att
äga rum under den tid som de studenter
som studerar på Chalmers i dag kommer
att vara yrkesverksamma.
Här har Chalmers ett långsiktigt ansvar
att rusta med rätt kompetens i våra utbild
ningar, men också inom forskningen där vi
behöver ta oss an de stora utmaningarna
och lära oss att jobba ihop – inte bara inom
akademin, utan också med den privata och
offentliga sektorn. För att lyckas arbeta över
gränserna på ett tillitsfullt sätt behöver makt
strukturer och inlåsningar lösas upp. Här
kan studenter genom sitt utmanande och
samtidigt ohotande arbetssätt fungera som
förändringsagenter. Därför startar Chalmers
under 2014 The Challenge Lab (C-lab) där
studenter får vara ute i samhället och jobba
med utmaningar tillsammans med forskare,
näringslivet och den offentliga sektorn.
Inom grundvetenskaperna måste vi til�
låta oss att vara nyfikna. Få andra aktörer
än akademin tar det långsiktiga ansvaret
för att söka i det okända efter det som kan
ha stor betydelse för att bryta rådande
trender. I oktober arrangerades, i samband
med invigningen av Chalmers grafencenter
och kick-offen för Graphene Flagship, ett
presseminarium med utgångspunkt i super

materialet grafen som möjliggörare för en
hållbar framtid.
Chalmers årliga hållbarhetsdag, The
Chalmers Day for a Sustainable Future, i
år med temat Människan i fokus, blev en
succé och ett startskott för att bland an
ställda och studenter lyfta frågor om etik och
ingenjörens ansvar. Det är frågor som under
2014 kommer att stå i fokus för att Chalmers
ska utvecklas till att bli ett universitet med
förmåga att reflektera kring hållbar utveck
ling, etik, forskarens/ingenjörens ansvar i
samhället samt tränas i att se tekniken från
flera olika perspektiv.
För att utveckla Chalmers övergripande
hållbarhetsarbete och miljöledningssystem
installerades under året hållbarhetscoacher
inom huvudprocesserna samt inom utmärkt
intern miljö och kommunikation. Hållbarhets
coacherna stöttar processerna och hjälper
dem att utveckla sitt hållbarhetsarbete genom
att, tillsammans med processledarna, hitta
samverkans- och koordinationsmöjligheter för
att uppnå Chalmers miljö- och hållbarhetsmål.
Chalmers styrkeområden ger en unik för
måga att ytterligare växla upp arbetet med
hållbar utveckling. Vi vill med de goda exem
plen i detta kapitel, visa ett urval av 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 nyttig
görande för en hållbar utveckling, tar vi oss
an de stora globala utmaningarna, för att
göra verklig skillnad.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Chalmers hållbarhetsdag blev en succé med RunAn fylld till sista plats.
2. Journalisten Martin Schibbye var huvudtalare på Chalmers 		
hållbarhetsdag.
3. Publiken ställde frågor till de medverkande.

4. I The Challenge Lab (C-lab) löser studenter globala utmaningar 		
tillsammans med forskare, näringsliv och offentlig sektor.
5. På presseminariet ”Graphene and sustainability” medverkade bland 		
andra hållbarhetsprofilen Alan Atkisson och regeringens nanosäkerhets-	
utredare Eva Hellsten.

7

ENERGI
Högtrycksnatriumlamporna i de kommer
siella växthusen runt om i Europa slukar el
motsvarande Sveriges årliga elproduktion
– för att vi ska få tillgång till ett utbud av färska
grönsaker året runt. Lamporna är visserligen
energieffektiva i förhållande till ljusstyrkan,
men de ger växterna fel sorts ljus. Forskare på
Chalmers arbetar med en världsunik metod för
att mäta hur mycket och vilken sorts ljus växter
na vill ha. Med ett smartare belysningssystem
med energisnåla LED-lampor, specialdesigna
de utifrån växternas fotosyntes, kan man spara
ungefär 50 procent av energin. Dessutom blir
det godare grönsaker och mindre svinn.

Anders Ådahl,
ledare för styrkeområde Energi.

Vad har hänt på hållbarhetsfronten
inom styrkeområde Energi under
2013?
– Det som driver vårt arbete är ett
antal globala utmaningar som klimat
frågan, den ökande urbaniseringen,
resursbegränsningar och hur vi ska
få den ekonomiska tillväxten i balans
med miljön. Allt inom energiområdet
handlar om hållbarhet, och vi i akade
min måste ta oss an frågeställningarna
på ett väldigt brett sätt i samverkan
med andra aktörer, säger styrkeom
rådesledare Anders Ådahl.
Under året har ett nytt strategiskt
samarbetsavtal knutits med ABB och
avtal med Preem förnyats. Preemsamarbetet fokuserar på forsknings
projekt kring hur vi kan gå från olje
baserade bränslen till biobaserade
och med ABB är fokus inriktat mot
forskning inom främst elkraft och
automation.
– Det innehåller också ett fördjupat
studentsamarbete, vilket både ökar
chalmersstudenters möjligheter till
anställning och samtidigt säkerstäl
ler ABB:s framtida rekryteringsbas.
Under året har också Gobigas –
pilotanläggningen för bioenergi där
högskolan samarbetar med ägaren
Göteborg Energi – körts igång. Inom
styrkeområdet har även en jämförande
undersökning slagit fast att samar
betet i energifrågorna mellan olika
forskningsgrupper på Chalmers har
ökat under de år som styrkeområdet
drivit en av regeringens strategiska
forskningsmiljöer.
– Det har gått precis i den riktning det
var tänkt när styrkeområdena starta
des, säger Anders Ådahl.
Han vill också passa på att nämna
den serie publika e-böcker som publi
cerats på styrkeområdets webbplats.
– Hittills finns två. Den ena berättar
allt om elektriska fordon, den andra
om hur biomassa omvandlas till el,
bränslen och material.
Och så en sak till:
– Under året fick Chalmers master
utbildningar i energi toppbetyg av
Universitetskanslersämbetet.Ut
bildningarna är klart bäst i landet,
vilket betyder mycket för både alla
anställda, men mest för studenterna.
De har valt rätt högskola, avslutar
Anders Ådahl.
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Anna-Maria Carstensen, doktorand och
Torsten Wik, docent i reglerteknik.

Forskargruppen på institutionen för energi och miljö tittar bland annat på göteborgarnas
nöjdhet före och efter införandet av trängselskatten.

Bilen, biffen och bostaden
Dra ner på köttet, flyg mindre, köp färre statusprylar. Klimatmålen kräver uppoffringar av oss.
Vad innebär det för vårt välbefinnande?
Förmodligen ingenting. Inte över tid.
Hållbarhetsforskning, för ett gott liv är knappast möjligt. Men tänk
eller om man så vill kli om sådana livsstilsförändringar både främ
matomställningsforsk jar låga utsläpp och högt välbefinnande? Är
ning, handlar mycket det överhuvudtaget möjligt?
om teknik. Och myck
et har kunnat lösas på Frågan kom från Naturvårdsverket 2008
den vägen. I dag byggs och ledde både till rapporten Low-carbon
energieffektiva bostä transitions and the good life och ett dokto
der i Sverige och vi har randprojekt av David Andersson som ställ
Jonas Nässén
bra förutsättningar för de frågan om individer som orsakar höga
förnybar el och värme.
utsläpp levde ett lyckligare liv än andra?
– Men det räcker inte. Omställningen som – Resultatet så här långt visar att det är gan
måste till är så stor att det är orimligt att ska små skillnader, säger Jonas Nässén och
tro på en lösning med enbart tekniska för visar upp ett diagram som delar in 1 000
ändringar, säger Jonas Nässén på Fysisk personer i Västra Götalandsregionen efter
resursteori.
hur mycket utsläpp de orsakar kontra hur
nöjda de är med sina liv.
En svår nöt att knäcka är transportfrågan.
Som det ser ut nu går den inte att lösa en Den viktigaste parametern är inkomst – hög
bart med hjälp av teknik. Om klimatföränd inkomsttagare står för mer utsläpp än andra,
ringarna ska hållas under det tvågraders speciellt de som bor i villa, kör bil och har
mål som världens ledare enats om måste långa pendlingsavstånd till jobb och andra
vi också ändra vår livsstil och våra konsum samhällsfunktioner. På motsatta sidan av
tionsmönster.
skalan finns låginkomsttagare som bor i lä
– Den totala konsumtionen ökar väldigt genhet relativt centralt och går eller åker
snabbt. Sedan 1990, Kyotoprotokollets kollektivt i vardagen. Förutom den tiondel
basår, har till exempel konsumtionen av kött som befinner sig allra längst ner på sam
ökat med över 50 procent i Sverige medan hällsstegen verkar det inte spela någon stör
antalet internationella flygningar har ökat re roll vilket samhällsskikt man tillhör eller
med över 160 procent. De trenderna äter hur mycket utsläpp man orsakar – inom alla
upp mycket av det Sverige lyckats åstad grupper mår man ungefär lika bra.
– Det som gör att man är nöjd med sitt liv
komma i klimatfrågan på teknikområdet.
har väldigt lite med materiella saker att gö
Vad skulle kunna få människor att ändra sitt ra. Statusprodukter, som en större bil, är
beteende? Den tvärvetenskapliga forskar kul ett par veckor sedan vänjer vi oss. Det
gruppen för hållbar konsumtion, där för finns en växande forskning som visar att
utom Jonas Nässén även professor John faktorer som att ha goda sociala relationer,
Holmberg, sociologen Jörgen Larsson och ett jobb och en meningsfull fritid är betyd
ekonomen David Andersson ingår, har i ligt viktigare för människors välbefinnande.
några år ägnat sig åt frågan.
Det verkar alltså som att det går att leva
– Att tvinga människor att göra förändringar ett gott liv i Sverige utan att bidra till höga
som de tycker skapar sämre förutsättningar utsläppsnivåer. Men det är en sak
g

våra styrkeområden

Växterna berättar vilket ljus de vill ha

Chalmersforskare utbildar General Motors
Under 2013 höll Chalmers för fjärde
året i rad den specialdesignade masterkursen Global Energy Challenges
för General Motors (GM).

är ju mer polariserad i USA än i Europa. Kli
matskepticismen är mer utbredd och många
har svårt att se hur man skulle kunna bryta
landets beroende av fossila bränslen.

halva kursen om potentiella lösningar – om
förnybara energitekniker, kärnkraft, ekono
miska och politiska aspekter, styrmedel och
så vidare.

Varför vänder sig det amerikanska före
Kan det vara just det europeiska förhåll Kan en sådan här kurs göra skillnad?
taget just till Chalmers när de vill utbilda
– Det tror jag, åtminstone till viss del. Olje
ningssättet GM är ute efter?
sina medarbetare i de globala utmaningar
– Det är inte alls omöjligt. Liknande kurser frågor och resursfrågor har amerikanska stu
världens energisystem står inför?
ges som sagt av amerikanska universitet. denter ganska bra koll på redan från början,
– Chalmers har samarbetat med GM kring
Det kan ju vara en tanke hos GM att få bå men i klimatfrågan lyfter de sig rejält under
webbkurser i tiotalet år. Varför man vände
de och, speciellt när det gäller en sådan kursens gång. Förhoppningsvis har de med
sig till oss i just det här fallet vet jag faktiskt
här kurs som har ett miljö- och resursfokus, sig det i bakhuvudet när de kanske hamnar
inte. Kunskap finns såklart på närmare håll.
säger Daniel Johansson som till vardags är på mer framskjutande positioner inom GM
Jag vet att man också samarbetar med Uni
forskarassistent på institutionen för energi framöver.
versity of Michigan som har en liknande kurs,
och miljö.
säger Daniel Johansson som utvecklat och
Under 2014 lämnar Daniel Johansson över
ansvarat för kursen fram tills nu.
ansvaret för kursen Global Energy Challen
Vad omfattar kursen?
Kan det vara så att vi gör något
– Det är en bred kurs som ur ett långt per ges till Frances Sprei, även hon forskaras
annorlunda här?
spektiv fokuserar på de tre stora utmaningar sistent på institutionen för energi och miljö.
– Jag får ofta höra av studenterna att jag har som energisystemet står inför: klimat, ener
ett europeiskt förhållningssätt. Klimatfrågan gisäkerhet och resurser. Utöver det handlar

att bevisa det, en helt annan att förändra
någons livsföring.
– Förändringsprocesser har vi inte forskat
på, så man ska vara lite försiktig. Men det
här säger ju någonting om hur vi skulle kun
na må i ett samhälle i framtiden med lite
lägre konsumtion.

deförändring som drivits fram av politiska
styrmedel. Men det här handlar ändå om en
ganska kortsiktig förändringsprocess, och
det som upplevs besvärligt i ett kort per
spektiv behöver inte göra det i ett längre,
säger Jonas Nässén.

som i nästa steg möjliggör skapandet av
ett annat samhälle. En ny generation som
inte har körkort vill inte heller ha stora mo
torvägar utan kollektivtrafik och cykelba
nor. Men det tar decennier innan sådana
förändringar slår igenom.

Mer relevant kanske hade varit att studera Och det räcker förstås inte, menar Jonas
Forskning kring förändringsprocesser är hur nästa generation upplever trängsel Nässén. Vi kommer helt enkelt inte undan
inte helt lätt. Det kräver inte bara att man skatten.
– de trender vi ser i dag kring ökad kon
hittar människor som utsätts för föränd – Föds man in i den upplevs den säkert sumtion, till exempel när det gäller kött och
ringar, de måste också studeras över tid. inte som speciellt besvärlig. Fler personer flygresor, är ohållbara och måste brytas.
Lång tid. Just nu gör forskargruppen en kanske skulle välja att inte skaffa bil utan att Men kanske är det inte så svårt när vi väl
mindre sådan studie kring trängselskatten reflektera speciellt mycket över det.
tagit oss över den första jobbiga puckeln
i Göteborg.
av förändringsprocessen?
– Vi tittar på individers resvanor, hur de på Kanske blir det enklare att förändra i fram – Det krävs en diskussion. Vad är det för
verkats av trängselskatten och hur nöjda tiden? Redan i dag väljer många ungdomar samhälle vi vill ha? Blir vi lyckligare om vi
de är. Vi har ställt samma frågor till samma att inte ta körkort och det finns indikationer ökar köttkonsumtionen med ytterligare 50
grupp två gånger med ett års mellanrum. på att vi redan nått ”peak car”, inte bara i procent de kommande 20 åren? Vad är det
De sista svaren är precis på väg in. Det Sverige utan i flera industriländer.
egentligen vi måste uppoffra?
innebär att vi nu kan identifiera individer – Tidigare var det en social norm att alla
som gjort en förändring. På så sätt kan vi skulle ta körkort. Att det inte längre är det
studera hur människor upplever en beteen är ett bra exempel på en normförskjutning
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SAMHÄLLSBYGGNAD

våra styrkeområden

Stefan Forsaeus Nilsson,
t.f. ledare för styrkeområde
Samhällsbyggnad.

Från ritborden på Chalmers till männis
korna vid Kalahari. På Samhällsbyggnad
blir det sociala engagemanget allt större.
För att göra nytta på allvar krävs kunskap
från många skilda ämnesområden.
Det fanns en tid då inte ens arkitekter
och byggnadsingenjörer hade särskilt
mycket med varandra att göra, även om de
satt i samma hus. I dag är det annorlunda,
och nu kommer även samhällsvetenskap
och humaniora in i forskningsprojekten.
– Ska man lösa riktigt komplexa problem
måste man gå på tvärs, säger Stefan
Forsaeus Nilsson som leder styrkeområdet
som omfattar allt från avloppsteknik och
energisystem till konstnärlig formgivning
och samhällsvetenskap.
Att de sociala aspekterna av samhälls
planering har blivit viktigare märks tydligt
på Chalmers, tycker han. I början av de
cember 2013 arrangerade styrkeområdet
ett par seminariedagar under rubriken
Global challenges, local actions. Där pre
senterades en rad skilda forskningsprojekt
om bland annat artificiellt grundvatten i
Botswana, energiförsörjning i Tanzania
och ekonomiskt hållbara bostäder på
Filippinerna.
– En sak som jag slogs av var hur mycket
våra forskare resonerade kring ekono
miska, kulturella och samhälleliga aspekter
när det gällde val av teknik och utformning,
liksom hur man bäst ska bemöta lokalbe
folkningen på ett så jämlikt sätt som möjligt.
Ett annat ämne som börjar få bety
delse för styrkeområdet är psykologi,
inte minst gäller det inom forskningen på
vårdarkitektur.
– Det finns en hel del ny kunskap om hur
boendemiljöer påverkar vår psykiska hälsa,
och självklart måste den aspekten finnas
med i ett hållbart byggande. Tvärveten
skapliga angreppssätt är också något som
efterfrågas av många finansiärer.
Under hösten 2013 fick bland annat
projektet Rum för hälsa och livskvalitet,
integrerade former för boende, åldrande
och sjukvård, anslag från Formas. Vid
sidan av att privatbostäder och vårdin
rättningar ska fungera väl rent fysiskt, ska
forskningen handla om hur den byggda
miljön kan utformas för att främja tillfrisk
nande och mental hälsa.
– Att förbättra äldres livskvalitet är en stor
och viktig utmaning för samhället. Men vi
kan också skapa välmående genom att
förbättra miljön på arbetsplatser, skolor
och i bostadsområden, säger han.
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Ett svårlöst problem i de södra delarna av Cochabamba är så kallad informell bebyggelse, och på grund
av den kraftiga urbaniseringen växer de informella områdena snabbt.

Människor i Cochabamba bildar kooperativ för att själva lösa
hus- och sanitetsproblemen på olika sätt.

Svårlösta sanitetsproblem

Arkitektur och teknik utbildar brobyggare

Vatten och avlopp kan handla om liv eller död, och toaletter är
ett svårlöst problem i Bolivia. Chalmersforskare försöker hjälpa
till i Cochabamba, där bara en tredjedel av toalettavfallet
behandlas i reningsverk .

Arkitekter som är ingenjörer, eller ingenjörer med arkitektkompetens. 2013 gick
fler studenter än någonsin ut med dubbel examen. Och behovet av bättre helhetssyn är stort, inte minst inom hållbart byggande. Programmet Arkitektur och
teknik har snabbt blivit populärt och är nu det med flest sökande per plats.

I staden Cochabamba, är så kallad informell bebyggelse, där det
som är den tredje störs är oklart vem som egentligen äger marken.
ta i Bolivia, skiljer det Därför drar sig såväl invånarna som stadens
nästan 20 år i medellivs myndigheter för att göra investeringar, och
längd mellan nord och på grund av den kraftiga urbaniseringen
syd. I det rikare norr har växer de informella områdena snabbt.
människorna tillgång till – Många går och väntar att kommunen ska
rent grundvatten, vilket bygga ut vatten- och avloppssystemen till
saknas i stadens södra att omfatta hela staden, men det finns inget
Sebastien Rauch
delar där mark och vat som tyder på att det kommer att hända under
tendrag är förorenade och där en femtedel de närmaste decennierna, säger Sebastien
av alla barn dör under sitt första levnadsår Rauch.
på grund av diarréer och infektionssjukdo
mar. Till stor del beror problemen i syd på Situationen har inte blivit bättre sedan det
brist på toaletter och avloppsrening. Men berömda vattenkriget i Bolivia år 2000,
vem som har tillgång till en fungerande toalett som utlöstes av protester mot ett försök att
eller ej, handlar inte enbart om pengar, det privatisera vattenresurserna i Cochabamba.
säger Sebastien Rauch på institutionen Ungefär hälften av invånarna i staden saknar
för bygg- och miljöteknik, som leder ett fortfarande rinnande vatten. I de kommunala,
forskningsprojekt i Cochabamba.
bristfälliga ledningarna går en stor del av
– Förvånande nog finns det många som vattnet till spillo i läckor, och det som når
skulle ha råd med toalett, men ändå inte konsumenterna kan vara kontaminerat. I Co
har någon. Det är en av de faktorer som vi chabambas södra delar tvingas man köpa
försöker förstå när vi kartlägger situationen. dyrt vatten, som ofta håller mycket bristfällig
kvalitet, från privatägda tankbilar. De som
Forskarna, som studerar både sociala, eko har vattenklosett måste bära in vatten för
nomiska, administrativa och tekniska fakto att fylla tanken. I de norra delarna av staden,
rer i staden med drygt en miljon invånare, där husen som regel har badrum med rin
har sett att bland dem som har råd beror nande vatten och WC, är det bara hälften
beslutet att skaffa sig en toalett ofta på att av toalettavloppet som renas – resten går
något särskilt inträffar. Det kan vara att de rakt ut i floden, eftersom reningsverket har
blir bitna av en orm när de gör sina behov för liten kapacitet. I de södra delarna finns
ute i naturen, att de får barn och känner att inget reningsverk alls.
det är farligt för dem att gå ut eller att de – Det är en oerhört komplicerad och svår
blir generade när gäster undrar var de har löst situation, och just därför vill vi försöka
toaletten.
hjälpa till.
– Det finns ett socialt tryck, och det händer
till och med att folk kastar sten på människor Utöver Sebastien Rauch arbetar doktoran
som använder allmänna ytor som toaletter. den Ida Helgegren med Chalmers Cocha
Men det finns ännu fler faktorer som påver bamba-projekt. Hon har bland annat bott
kar i motsatt riktning.
hos familjer i de södra stadsdelarna, för
att förstå hur människornas vardag ser ut,
Ett svårlöst problem är att en stor del av och för att studera hur en del grannar bildar
husen i de södra delarna av Cochabamba kooperativ för att själva lösa hus- och g

Under 2013 gjordes
rekordmånga examens
arbeten av studenter
från programmet Ar
kitektur och teknik på
Chalmers. Det är ett
femårigt program där
studenterna efter en
sammanhållen kandi
Karl-Gunnar Olsson
datnivå kan välja att bli
ingenjörer eller arkitekter – eller bådadera.
– Den som väljer att skaffa sig två exami
na får en utbildning som är uppemot två år
längre, och nu utexaminerades den första
stora kullen som valde att göra så, berät
tar Karl-Gunnar Olsson, som är program
ansvarig.
Det finns ett stort behov av arkitekter med
större tekniskt kunnande, och av ingenjö
rer med helhetssyn som kan utforma bygg
nadsverk, menar han.
– Byggnader blir allt mer komplexa och
innehåller fler tekniska lösningar, inte minst
av hållbarhetsskäl som till exempel ener
gieffektivitet. I Sverige har uppdelningen
mellan arkitektens och ingenjörens roll ökat,
till skillnad från i exempelvis Schweiz, där
integrationen mellan gestaltning och teknik

Ungefär hälften av invånar
na i Cochabamba saknar
fortfarande rinnande vatten.

är starkare, beroende dels på att arkitek av stadsbyggnadsrelaterade ämnen som
tens kompetens där är bredare men även stadsgestaltning och mark- och vatten
utifrån roller och ansvar i byggprocessen. byggnad.
Genom programmets uppbyggnad med – Vi försöker få med det som är kärnan i så
arkitekturprojekt och ingenjörskurser som väl arkitektur som ingenjörsvetenskap. Men
på kandidatnivån löper parallellt integreras studenterna uppmanas att inte se sig själva
hållbarhetsfrågornas teori och praktik på i en bestämd blivande yrkesroll, som arki
ett unikt sätt. Till exempel i form av arkitek tekt eller ingenjör, utan att leva sig in i och
turprojekt där studenterna utvecklar ener utvecklas i båda kulturerna, att successivt
gieffektiva bostäder parallellt med studier pröva och bejaka egna talanger och intres
av de byggnadsfysikaliska fenomen som sen, och att utveckla gränslanden mellan
ger förutsättningarna, som exempelvis ett kulturerna.
hus placering i förhållande till väderstreck
och huvudsakliga vindriktning för att kylas De studenter som efter kandidatutbildning
av så lite som möjligt och ta till vara på so en väljer bort arkitektur, till förmån för nå
lens värme.
gon ingenjörsinriktning, som kanske inte
I kandidatarbetet tävlar de mot några av ens har med byggande att göra, har ändå
världens främsta universitet i en interna stor glädje av den metodkunskap som ar
tionell studenttävling kring arkitektur och kitekturprojekten tränat dem i, menar Karlakustik arrangerad av Acoustical Society Gunnar Olsson.
of America och i ingenjörskursen Klimat – Jag tror att man blir en bättre ingenjör
system skriver de ett tekniskt miljöprogram om man fått träna sig i att med helhetssyn
för den byggnad de utformar för tävlingen. gripa sig an komplexa utformningsuppgifter.
Frågor kring social hållbarhet möter stu Det blir lite mer som den gamla typen av
denterna främst i sina arkitektprojekt.
ingenjörer, som kunde konstruera tekniskt
avancerade byggnadsverk med blick för det
Jämfört med traditionella arkitekt- och in sammanhang de ska integreras i och för de
genjörsutbildningar får arkitektur och människor som ska verka där.
teknik-studenterna på grundnivån mindre

sanitetsproblemen på olika sätt. Dessutom användas för att skapa hållbara vatten- och
brukar tre masterstudenter göra sina exa avloppslösningar i framtiden. Chalmers
mensarbeten inom projektet varje år. I ett samarbetar med såväl Universidad Mayor
nytt projekt arbetar också Claudia Cossio, de San Simon i Bolivia, som med den lokala
en doktorand med bolivianskt ursprung, förvaltningen och olika hjälporganisationer,
med att studera vatten och avlopp på lands och får pengar från Sida.
– På kortare sikt tror jag att småskaliga, lokalt
bygden utanför staden.
Än så länge går projekten ut på att kart anpassade lösningar är bästa vägen att gå,
lägga situationen och identifiera de vikti eftersom det ser ut att kunna ta väldigt lång
gaste faktorerna och aktörerna, och målet tid innan ett storskaligt system är möjligt.
är att ta fram en modell som ska kunna Miljöteknikforskare kommer ha mycket att

göra här framöver, men framtiden för våra
projekt i Bolivia hänger till stor del ihop
med huruvida Sverige tänker ge bistånd
till Latinamerika framöver.
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LIVSVETENSKAPER OCH TEKNIK

Jens Nielsen,
ledare för styrkeområde
Livsvetenskaper och teknik.

Föreställ dig två politiska partier. Det ena
partiet vill satsa pengar på att utveckla
förnybara bränslen, det andra vill satsa
det mesta på bättre sjukvård.
– Vilka tror du vinner valet? frågar styr
keområdesledare Jens Nielsen retoriskt.
Att hållbarhet handlar om frågor kring
klimat och energi är självklart för de flesta,
men att världens sjukvårdssystem och
hälsoproblem också är en stor hållbar
hetsutmaning är kanske inte en lika ome
delbar tanke.
Men inom forskningen är de båda frå
gorna i mångt och mycket integrerade
i varandra. Vi ska inte bara ha nog med
energi, vatten och föda för att, inom en
ganska snar framtid, försörja tio miljarder
människor på jorden. Vi vill samtidigt
också gärna leva ett långt och hälso
samt liv.
Och nu när resultaten av traditionell
life science-forskning, baserad på medi
cin och teknik, alltmer implementeras
praktiskt, har Chalmers fått en unik och
sammanfogande roll med sin kompe
tens att skapa tekniska lösningar för life
science-sektorn.
– Att en mobiltelefon utvecklas av ingen
jörer är en självklarhet, men alla de ana
lytiska verktyg som behövs för att diag
nostisera sjukdomar utvecklas också av
ingenjörer, säger Jens Nielsen.
I takt med att vi blir äldre, de kroniska
sjukdomarna ökar och medicinska be
handlingar blir bättre, belastas sjukvår
den också mer. Ett framtida hållbart sjuk
vårdssystem måste därför helt enkelt vara
effektivare än det är i dag. Med hjälp av
forskning kring logistik och organisering
kan mycket sparas, men den största ut
maningen är att göra vården mer förebyg
gande istället för behandlande.
– Den obligatoriska mammografin som
infördes på 80-talet har till exempel inne
burit att prognosen för bröstcancer numer
är rätt god eftersom den upptäcks i tid.
På samma sätt kan vi kanske om 20 år
ta ett blodprov vart femte år som söker
markörer för flera olika sjukdomar, till ex
empel för cancer i bukspottskörteln som
i dag ofta har en dödlig utgång eftersom
den upptäcks för sent.
– På så sätt kan vi också identifiera män
niskor som tillhör en riskgrupp och få dem
att undvika sjukdomen genom att ändra
livsstil. En mer precis diagnostisering
leder också till en mer individanpassad
sjukvård där patienter får exakt den be
handling och medicin de behöver, avslutar
Jens Nielsen.

12

våra styrkeområden

Jens Nielsens forskar
lag studerar hur jäst kan
användas för att till
verka bland annat grönt
flygbränsle, men också
hjälpa oss förebygga
olika typer av
sjukdomar. Teknolo
gin som används för
att förstå jästcellers
metabolismer
är densamma som
används för att hitta nya
biomarkörer för cancer.

Personalen på kirurgkliniken i Skövde har lyckats få bort sin kö – enbart genom att förändra sitt arbetssätt.

Vårdens ingenjörer

Dialog med patienter ger effektivare vård

Att kunna lämna över stabila och väl fungerande
samhällsfunktioner som sjukvård, räddningstjänst och skola till nästkommande generationer
är en viktig del för en hållbar utveckling.

Olika syn på vården skapar otrygghet hos patienter och
anhöriga. Men när de istället gemensamt involveras i
vårdprocessen ökar tryggheten och vården blir både
effektivare och säkrare.

I Sverige, men också
globalt sett, växer dock
sjukvårdskostnaderna i
en alarmerande takt, vil
ket är ohållbart inte ba
ra ur ekonomisk synvin
kel, utan även påverkar
sjukvårdens kvalitet och
tillgänglighet. På CenAndreas Hellström
tre for Healthcare Im
provement (CHI) bedrivs forskning och
utbildning kring hur sjukvården kan göras
mer patientfokuserad, effektiv och säker.

ra svensk hälso- och sjukvård. Verksam
hetsidén bygger på att gifta ihop sjukvård
med management- och organisationskun
skaper, förklarar Andreas Hellström som
delar föreståndarskapet med Svante Lif
vergren, överläkare och utvecklingschef
på Skaraborgs Sjukhus. Svante är för öv
rigt en av 330 verksamhetsutvecklare och
chefer inom främst Västra Götalandsre
gionen som hittills har utbildats vid CHI.
I december 2013 blev han dessutom den
första läkaren som disputerade vid CHI:s
forskarskola.

Centrumet har nu ett tiotal seniora fors
kare och ungefär lika många doktorander
knutna till sig.
– Vi jobbar underifrån genom att försöka
förstå logiken i verksamheten och att byg
ga upp ett engagemang hos personalen,
alltså de som verkligen förstår verksam
hetens komplexitet. Vi jobbar sällan med
Men det finns också saker som vi är min policyfrågorna. Det är det som är proble
dre bra på. Organisatoriskt har vårt sjuk met med svensk hälso- och sjukvård. Man
vårdssystem inte riktigt hängt med i ut försöker styra det moderna samhällets
vecklingen. En allt äldre befolkning och mest komplexa organisation med ganska
fler patienter med kroniska sjukdomar har enkla policy-incitament, säger Andreas
skapat ett ökat vårdbehov, samtidigt som Hellström.
det idag finns medicinsk kunskap som fak
tiskt gör det möjligt att behandla fler och Det för honom osökt in på deras uppmärk
sammade projekt ”operationskön som
fler sjukdomar.
– Hur ska vården klara av de utmaningar vi försvann”, om hur kirurgkliniken i Skövde
ser runt hörnet? Hur gör vi systemet so lyckades minska sin vårdkö från 120 till
cialt och ekonomiskt hållbart utan att öka 30 dagar enbart genom att förändra sitt
skattefinanserna? Hur kan vi få ut mer vård arbetssätt. Bakom förbättringen låg ett
per krona? Och hur gör vi det hållbart uti forskningsprojekt lett av kärlkirurgen och
CHI-doktoranden Anders Plantin.
från att vi ska ha en jämlik vård?
– Det är ett typexempel på hur vi arbetar.
Det är här ingenjörsperspektivet kommer Här utgick man från logistiken på arbets
in. Inom CHI, som bildades 2004, arbetar platsen: Det kommer in ett antal patien
Chalmers tillsammans med sjukvården i ter. Varierar det över tid? Kan vi planera?
syfte att utveckla strategier för att förbätt Ändra vår schemaläggning? Med hjälp g
Ur ett rent medicinskt perspektiv tillhör
det svenska sjukvårdssystemet de bästa
i världen.
– Vi har till exempel väldigt bra cancervård
med mycket låg dödlighet jämfört med
andra länder, säger CHI:s föreståndare
Andreas Hellström.

Det finns också andra
sätt att göra vården mer
hållbar. I Sverige är vi
till exempel jämfört med
många andra länder då
liga på att involvera pa
tienter och närstående.
På Skaraborgs Sjukhus
Skövde har Susanne
Gustavsson, chefsjuksköterska och CHIdoktorand, genomfört två studier som ut
går från patienters upplevelser – ett för
bättringsarbete som efter grundläggande
principer för verksamhetsutveckling sätter
”kunden i fokus”.
– Som sjukvårdspersonal har vi väldigt stor
makt egentligen och patienten hamnar lätt
i underläge. Det går tillbaka långt i histo
rien. Ordet patient betyder den som lider,
alltså den som tåligt ska lida. Men att lyss
na på patienter och anhöriga och låta dem
Susanne Gustavsson

bli delaktiga i vården kan innebära ett pa
radigmskifte för hur vi utformar sjukvården,
säger Susanne Gustavsson.
I sin forskning utvecklar hon metoder för
hur sjukvården rent praktiskt kan involve
ra patienter och närstående. I två förbätt
ringsprojekt, ett kring neonatalvård och
ett kring barndiabetes, gjorde Susanne
djupintervjuer med både barnens föräldrar
(närstående) och vårdpersonal.
– Det genererade ett 40-tal konkreta för
bättringsförslag. Det intressanta är dock
att personal och föräldrar tyckte väldigt
olika kring hur vården kunde förbättras, sä
ger Susanne Gustavsson och fortsätter:
– För vårdpersonalen har det också varit
en ögonöppnare att på ett strukturerat sätt
få ta del av patientens eller de anhörigas
upplevelser och tankar. Många vittnar om
att man börjat se på sitt jobb ur ett annat
perspektiv – det blir en kulturförändring.

Ibland handlade förslagen från föräldrarna
om enkla småsaker, men också om större
organisatoriska frågor, som till exempel
varför BB och neonatalavdelningen tillhör
olika avdelningar och varför de inte arbetar
mer ihop. Ur patientens perspektiv kan det
ses som en självklarhet. Otrygghet var en
annan faktor, som exempelvis uppstod när
föräldrar till barn med diabetes upplevde
vårdpersonalens kunskaper inom diabetes
som bristfälliga.
– Känner man sig otrygg blir vårdtiden näs
tan automatiskt längre, vilket kan ses inom
flera sjukdomsgrupper. Känns det tryggt
och bra kan patienter eller närstående ut
föra delar av vårdprocessen själva. Gör vi
rätt från början så slipper vi i förlängningen
återinläggningar och vårdskador. Sådana
här studier kan bidra till att göra vården mer
patientorienterad, effektivare och säkrare,
säger Susanne Gustavsson.

av kunskap om logistik och produktions
planering som från början kommer från in
dustrin kunde förändringen genomföras.
Flera studier har visat att en stor del av
sjukvårdens kostnader beror på ineffekti
vitet och kvalitetsbrister.
– Nio procent av alla inlagda patienter
2009 drabbades av vårdinfektioner. Bara
det kostar 3,7 miljarder medan de extra
dygn som undvikbara vårdskador inom
somatisk slutenvård kostar fem miljarder
årligen. Det här är kostnader som uppstår
för att vi inte gör rätt från början.
Andreas suckar.
– Jag tycker det är oetiskt att börja priorite
ra bort patientgrupper om vi inte gör allt vi
kan för att ta bort de här kostnaderna först.

Internationellt nätverkande för hållbar hälso- och sjukvård
Tillsammans med Politecnico di Milano i
Italien och Center for Effective Organiza
tions vid University of Southern California
koordinerar Centre for Healthcare Impro
vement det internationella akademiker-/
praktikernätverket Sustainable Healthcare.
Nätverket består av ett 15-tal forskare och
lika många praktiker från framgångsrika

hälso- och sjukvårdsorganisationer i olika
delar av världen. Genom samverkan mel
lan praktiker och forskare undersöks hur
olika initiativ kan leda till framtida hållbara
hälso- och sjukvårdssystem.
Under 2013 har man dessutom påbörjat
ett samarbete med två sjukhus i Xinjiang
provinsen i Kina.
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NANOVETENSKAP OCH NANOTEKNIK

Jari Kinaret,
ledare för styrkeområde Nanovetenskap
och nanoteknik.

Fantastiska möjligheter men risk för hajp.
Grafen blev ett av årets mest uppmärksam
made forskningsområden på Chalmers, och
förhoppningarna är stora – inte minst för
hållbara tillämpningar. Jari Kinaret, styrke
områdesledare och chef för Graphene Flag
ship, vill nyansera bilden av supermaterialet.
Nano är väldigt mycket mer än grafen
forskning. Men sedan Chalmers utsågs
som koordinator för ett av de två första
så kallade flaggskeppen för europeisk
forskning, är det inte så konstigt att gra
fen hamnat i fokus. Inte minst i media har
förväntningarna på det nya materialet varit
höga. Lite väl höga, tycker Jari Kinaret.
– Jag har sett rubriker om att grafen ska
ersätta allt stål och allt kisel i världen, och
så kommer det inte alls att bli. Några av
grafenets egenskaper är överlägsna järn
och kisel, men inte alla.
Det är kanske framför allt genomskin
ligheten tillsammans med den elektriska
ledningsförmågan i det ett kolatomlager
tunna materialet, som gör det så intres
sant, liksom det faktum att kol är en re
surs vi har gott om och som i sig inte
skadar miljön. Ett troligt framtida använd
ningsområde, där det finns företag som
redan kommit långt, är pekskärmar för
mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
Där skulle grafenet kunna ersätta den
sällsynta metallen indium som behövs i
dagens indiumtennoxidskärmar.
– Uppskattningsvis säljs det cirka två
miljarder pekskärmar i världen varje år.
Eftersom grafen är så tunt skulle det räcka
med 60 kilo grafen för att tillverka dem.
Andra hållbara applikationer som Jari
Kinaret ser som intressanta är att använda
grafen inom membranteknologi, exempel
vis för att göra dricksvatten av havsvatten
och separera koldioxid i rökgaser. Eller
för att tillverka lättare kablar med bättre
ledningsförmåga, för el från exempelvis
vindkraftsparker. Men, tillägger han, det
brukar ta minst 15 år innan ny teknologi
når marknaden på allvar, och under den
tiden kan mycket hända.
– Vi är ganska säkra på att en del av de
saker vi forskar på i dag aldrig blir verklig
het, men det är för tidigt att avgöra vilka.
Det kan exempelvis komma ett helt nytt
material som är ännu mer intressant, och
samtidigt kan grafen kanske möjliggöra
någon helt ny teknologi vi inte ens kan
förutse i dag.
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Grafen applicerat på en kiseldioxidskiva

Chalmers grafenforskning är mångfasetterad. På bilden Åsa Haglund, Samuel Lara-Avila och Jie Sun.

Bubblande tillverkning

Grafen kan ge ny sorts laser

Det har gjorts med hjälp av gräs, choklad och en kackerlacka.
Har man bara kolatomer kan man tillverka grafen. Den stora
utmaningen handlar om metoden.

När det gäller lasrar spelar färg och
storlek stor roll. Åsa Haglund vill tillverka en blå minilaser som kan göra
stor nytta inom sjukvård och forskning.
Kanske kan grafen göra det möjligt.

Sedan Nobelpristagarna Andre Geim och
Konstantin Novoselov drog loss atomer från
blyertspenne-grafit med hjälp av en vanlig
tejpbit, har en mängd olika metoder testats
runt om i världen för att få fram det eftertrak
tade grafenet. Nöjer man sig med små, små
flingor av perfekt atomväv fungerar tejpme
toden. Men vill man tillverka grafenskärmar
till mobiltelefoner, surfplattor, datorer och
tv-apparater behöver man stora sjok med
jämn kvalitet, förklarar Jie Sun på institutionen
för mikroteknologi och nanovetenskap, som
själv var en av de första i Europa att lyckas
med det.
– Problemet är att det är dyrt att göra och
att de mest rationella metoderna har negativ
miljöpåverkan, trots att själva grafenet är
miljövänligt.

på plåten. I dag gör man det genom att etsa
bort all koppar, vilket innebär att det går åt
mycket metall som sedan måste återvinnas,
vilket är onödigt och energikrävande.

Jie Sun arbetar med en alternativ separe
ringsmetod som är snabb, ren och gör att
kopparplåten kan återanvändas direkt, om
och om igen. Den går ut på att han sänker
ner kopparn tillsammans med en elektrod i
en vätska med god ledningsförmåga, och
sedan kopplar elektroden och kopparbiten
till en strömkälla. I vätskan uppstår då små
vätebubblor som elegant lyfter grafenlagret
från plåten. Jie Sun, som hade läst om att
metoden använts i ett annat sammanhang,
trodde knappt sina ögon första gången han
testade den på koppar och grafen.
– Jag blev väldigt glad och överraskad! Jag
Ett par stora elektronikföretag har visat upp hade aldrig väntat mig att det skulle fungera
prototyper på produkter med grafenskärmar, redan på första försöket. Det visar hur robust
men priset på dem är ännu så länge för högt metoden är.
för den vanliga marknaden. Metoden som an
vänds av skärmtillverkarna innebär att grafen Intresset för att utveckla bubblingsmetoden
bildas på ytan av en kopparplåt. Plåten, som från att fungera på små plåtbitar i ett labora
fungerar som katalysator, rullar mellan valsar torium, till industriell omfattning är nu stort
inuti en kammare där metangas tillsätts vid från elektronikbranschen, menar Jie Sun.
en viss temperatur och ett visst tryck, så att – Så fort vi publicerade resultaten i januari
molekylerna faller sönder och kolatomerna 2013, fick vi en mängd frågor om ifall det
hamnar på kopparn.
skulle fungera i större skala. Svaret är ja –
– Det fungerar fint, men det svåra är att sedan men ännu så länge bara i teorin.
separera grafenlagret som sitter mycket hårt

Chalmers grafencentrum
Eftersom större delen av den grafenforskning som bedrivs på Chalmers ligger
utanför flaggskeppets organisation, har ett särskilt grafencentrum bildats. Här
finns också ett så kallat Graphene Innovation Lab, som är tänkt att fungera som en
kontaktpunkt mellan högskola, samhälle och företag i Sverige.

våra styrkeområden

Graphene Flagship
Historiens största utmärkelse för excellent forskning,
kallade EU-kommissionen det när grafenforskningen i
januari 2013 utsågs till att bli ett av Europas två stora
forskningsflaggskepp och det bäst finansierade forsk
ningsprojektet någonsin i Europa.
Satsningen som omfattar 200 forskare i 17 länder,
och med ett anslag på nio miljarder kronor under tio år,
koordineras av Chalmers under ledning av Jari Kinaret.
Vid sidan av den rena grundforskningen finns stora för
hoppningar om att satsningen ska ge upphov till en lång
rad innovationer, och i projektet ingår ett stort antal före
tag, varav en del har långt gångna planer på att tillverka
produkter med grafen.

De flesta av oss använder laserteknik varje
dag – inom datakommunikation, i skrivare,
datormöss och i dvd-spelare, exempelvis.
Infrarött laserljus är lättast och billigast
att skapa medan det blå, som har kortare
våglängd, är betydligt svårare att framställa.
Samtidigt har blått laserljus många intres
santa fördelar, bland annat kan det koncen
treras till en mindre yta, vilket tillåter att en
optisk skiva kan innehålla mer lagrad data.
Men möjligheterna inom datalagring är inte
det mest intressanta med blåa lasrar, menar
Åsa Haglund, på institutionen för mikrotek
nologi och nanovetenskap.
– Olika typer av biologiskt material fluores
cerar när man belyser det med blått ljus,
och det kan man ha stor nytta av på labora
torier och på sjukhus. Till exempel kan man
detektera olika sorters cancer med hjälp av
blått ljus. Det innebär att man skulle kunna
utveckla nya metoder för att diagnostisera

cancer i olika delar av kroppen, utan att
behöva ta vävnadsprover.
Åsa Haglund har sedan doktorandtiden arbe
tat med att förbättra ytemitterande lasrar, där
ljuset strålar ut vertikalt från kristallchipsets
yta. De så kallade vertikalkavitetslasrarna
(som förkortas VCSEL) kan göras mycket
mindre, är billigare att tillverka och drar
mindre ström, än de konventionella kantemitterande lasrarna. Men det är svårt att
tillverka VCSEL-lasrar som skickar ut blått ljus.
– Bara tre forskargrupper i världen har lyck
ats få ut kontinuerligt blått ljus, och då
endast under några få minuter. Den schwei
ziska forskargrupp som Chalmers arbetar
ihop med tillhör de fem som överhuvudtaget
lyckats få fram en ljuspuls.
En av utmaningarna ligger i att kristallerna
som lasern byggs upp av inte leder ström
särskilt bra, vilket gör det svårt att koncentrera
strömmen till mitten av lasern. Därför behöver
man lägga på ett ledande skikt, som samtidigt
måste vara genomskinligt för att inte hindra
ljuset från att komma ut ur lasern. Det är här
grafenet kommer in i bilden. I dag används

samma material som i pekskärmar, alltså
indiumtennoxid (ITO), men problemet med det
är att den elektriska kontakten gentemot det
underliggande materialet inte blir tillräckligt
god. Motståndet blir för stort och det utveck
las så pass hög värme att materialen tar skada.
– Nu tittar vi på grafen som en möjlig ersät
tare till ITO. Även om grafenet har en sämre
elektrisk ledningsförmåga för samma op
tiska transparens, har det intressanta egen
skaper som gör att man skulle kunna få bätt
re elektrisk kontakt med det underliggande
kristallmaterialet. Men för att möjliggöra
det krävs att man utvecklar metoder för att
deponera grafen direkt på laser-materialet.
Åsa Haglund menar att det behövs betydligt
mer forskning innan det går att avgöra ifall
grafen kan vara nyckeln till att bygga små,
billiga och energisnåla blå lasrar. Ur håll
barhetssynpunkt skulle det i vilket fall vara
en klar fördel att komma ifrån ITO, särskilt
om marknaden växer i framtiden.
– Jag tror att det blir en riktigt stor efterfrå
gan på de här lasrarna, när vi väl tagit fram
en tillförlitlig teknik. Och det kommer vi att
lyckas med!

Stor efterfrågan på prisad kvadratcentimeter
En knapp kvadratcentimeter stor bit grafen – Grafen är ett mer robust material, och när Samuel Lara-Avila har själv bidragit till att
försedd med elkontakter, har blivit efter- man mäter elektriskt motstånd är det en fördel utveckla metoden i sin doktorsavhandling,
frågad bland mätinstitut runtom i världen. att kunna göra det vid lite högre temperatur som nyligen tilldelades Arne Sjögrens pris
och använda starkare ström än vad galliumar som årets mest nyskapande avhandling inom
Precis som vikten av ett kilo behöver vara seniken klarar. Hall-effekten, fenomenet som nanovetenskap.
noggrant standardiserad, måste enheten utnyttjas för att få ett exakt mått på motstån – Jag tror att det snart kommer att användas
för elektriskt motstånd, ohm, kunna mätas det, blir helt enkelt tydligare då.
av de flesta mätinstituten i världen. Nyligen
exakt. På 1800-talet användes resistansen
blev jag kontaktad av det brasilianska, och
i en kvicksilverkolumn som referens, i dag är Sedan det nationella mätinstitutet i Storbritan det känns lika kul varje gång någon vill ha vårt
ett halvledarmaterial av gallium och arsenik nien gick över till grafen för att bestämma ohm, lilla instrument, säger han.
det vanligaste. Men nu börjar grafen vinna har allt fler länder gjort detsamma.
mark inom mättekniken, berättar Samuel
Grafenet tillverkas på Graphensic i Linkö
Lara-Avila på institutionen för mikroteknologi ping och på Chalmers förses det med små
och nanovetenskap.
elkontakter, och blir till ett mätinstrument.
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MATERIALVETENSKAP

PRODUKTION

Vi vet att de ska vara smarta, lätta och för
nybara. Men exakt vilka är de material som
kommer att användas i framtidens hållbara
produkter? En av de stora utmaningarna är
att identifiera olika typer materialforskning
som i praktiken kan bidra till hållbar utveck
ling, menar professor Aleksandar Matic,
ledare för styrkeområde Materialvetenskap.
– En forskare som arbetar tillsammans med
Boeing kring lättkompositer kommer san
nolikt att bidra till att det sparas bränsle
i framtiden. Men hur hamnade han där?
Många av de betydande innovationer som
har gjorts på Chalmers genom åren har
sitt ursprung i grundforskning som ingen
kunde förutspå skulle bidra till just den til�
lämpning den i slutändan fick.
Så hur fångar man upp den unge teore
tikern som håller på med utmanande men
grundläggande forskning? Hur utmynnar
hans intressanta frågeställningar i slut
ändan i något tillämpbart?
– En av styrkeområdets viktiga roller är att sam
manföra forskare från olika discipliner och
nivåer med varandra. När vi exempelvic an
ordnar workshoppar ser vi ofta hur grund
forskare och de som håller på med mer til�
lämpad forskning korsbefruktar varandra.
Samma sak sker över styrkeområdes
gränserna. Materialvetenskap samverkar
till exempel med styrkeområde Nano kring
supermaterialet grafen. Och tillsammans
med styrkeområde Energi utvecklar man
framtidens solceller.
– Vi samarbetar också med Livsvetenska
per kring utveckling av läkemedel och till
sammans med Transport tittar vi på energi
lager kring hybridfordon. Det blir ofta som
att lägga ett pussel. Man tänker: vilket styr
keområde kan vi vända oss till för att ta
denna forskning vidare?
Materialvetenskap är också ett av de
styrkeområden som har störst kontaktyta
gentemot industrin och man samverkar
kring allt från mjuka geler till smarta tex
tilier, papper, metall och hårda och lätta
kompositer.
Aleksandar konstaterar att forskningen
mot ett mer hållbart samhälle ställer helt
andra krav på forskarna än vad som gjor
des när han en gång började som fysiker.
– Om en teoretiker och experimentalist in
om fysiken samarbetade då sa man: oj, det
här är ju tvärvetenskap. Jättesvårt. Sedan
skulle vi samarbeta med kemister. De pra
tade ju ett helt annat språk. Och nu ska vi
också kommunicera med biologer, vilket är
ännu svårare. Så en stor utmaning är också
att vi alla ska lära oss tala samma språk.
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Enligt Fredrik Höök är ett sätt att göra forskningen hållbar att omvandla sina forskningsresultat
till en kommersialiserbar produkt som andra forskare har nytta av.

Lyckad spridning på hållbarhetstänk. På bilden Knut Åkesson och Kristina Wärmefjord.

Hur blir forskning hållbar?

Sätter forskarna på prov

Hur minskas gapet mellan forskning och färdiga produkter? Hur
omsätts forskningsresultat i praktiken? Om forskning ska bidra
till hållbar utveckling på bästa sätt bör den i sig göras hållbar.

Hur vet man om forskningen går åt rätt håll?
På styrkeområde Produktion testar forskarna
sig själva med hjälp av smarta begreppskartor.

Ett sätt är att omvandla sina forskningsre – Problemet är att riskkapitalet sprids och att
sultat till en kommersialiserbar produkt som de goda idéerna får för lite pengar och förlorar
andra forskare, inom akademi och näringsliv, i konkurrenskraft. Hade vi bara lyckats med
har nytta av, berättar Fredrik Höök, professor en tiondel så skulle Sverige betraktas som
i biologisk fysik. Därför har han och två kolle väldigt framgångsrikt på att utveckla idéer.
gor startat ett företag, som ska förädla patent
inom sensorer för medicinsk diagnostik.
Tanken med Gothenburg Sensor Devices är
– Vi vill forska på ett hållbart sätt, så att att det ska vara så pass ämnesspecifikt att
forskningen blir tillgänglig för andra forskare bara de gångbara patenten släpps igenom.
genom produkter och inte bara genom ve En garant för det är det nätverk av kompetens
tenskapliga artiklar. Tanken är att garantera som finns samlat runt Höök, Käll och Larson,
forskningsresultatens fortlevnad.
som alla forskar på världstoppnivå.
– Även om vi är duktiga och ställer höga krav
Det är med Mikael Käll, professor i fysik på på oss själva så är vi, precis som alla andra
Chalmers, och Göran Larson, professor vid forskare, lite kära i våra egna idéer. Därför vill
Sahlgrenska akademin, Göteborgs univer vi ha experter runt om i världen som rådgivare.
sitet, som Fredrik Höök startat Gothenburg Ett bra exempel är Fredrik Hööks patent i
Sensor Devices. In i företaget har de med projektet, en polymerbaserad vågledare som
sig varsitt patent.
slår state of the art i känslighet och som man
– Under åren har vi varit frustrerade över att kan se enstaka molekyler med.
inte få tid till att exploatera våra patent på ett – Var är marknaden störst? Är det för att titta
professionellt sätt. Som forskningsledare är på enstaka molekyler i diagnostiska sam
det mer eller mindre omöjligt. Enda sättet, manhang? Finns det ett behov av att arbeta
menar han, är att hoppa av, åtminstone den med sådan extremt hög känslighet, eller är
vassaste spjutspetskarriären.
marknaden lättare att nå om vi använder den
– Svenska forskare är inte dåliga på att vara som ett instrument för att storleksbestämma
innovativa, vi är inte ens dåliga på att skriva molekyler? I vågen av nanotech-boomen
patentansökningar. Men det brister i den finns också ett stort behov för det.
initiala utvärderingen av patenten.
– Det är de frågorna förädlingsprocessen
ska ge svar på, och när vi sedan har en
Medan till exempel framgångsrika amerikan marknadsplan klar är tanken att ett företag
ska universitets arbete kring patent karak ska kunna startas som är fristående från
täriseras av kompetenscentrering – det vill inkubatorföretaget.
säga att processen avgörs av experter med
lång erfarenhet från det specifika området Företaget är tänkt att växa i takt med att inno
patentet gäller – är vi mer av generalister i vationer strömmar in och patent licensieras ut.
Sverige, menar han. Spetskompetensen hos – Vi vet inte om den här modellen kommer
de rådgivare våra universitets innovationsor att lyckas, men förhoppningen är att vi ska
ganisationer har knutna till sig passar sällan lägga mindre tid på förädlingsprocessen
perfekt för att utvärdera en specifik idé, varför och samtidigt kunna erbjuda arbetstillfällen
bedömningarna ofta görs på ofullständiga för de doktorander som disputerar, säger
grunder. Konsekvensen blir att det startas Fredrik Höök.
för många små företag på för lite pengar i
Sverige, menar Fredrik Höök.

– Ni har 15 minuter på En kvart senare samlar han in arken, varav
flera är helt fulla av associationer. Men det
er från och med nu!
Björn Johansson startar är inte antalet ord i begreppskartorna som
timern på sin mobiltele avgör hur nöjd Björn Johansson blir med
fon, och likt tenterande resultatet, utan variationen av ämnesom
studenter böjer sig 19 råden och hur de är kopplade till varandra.
forskare över var sitt Nu ska han ta fram färgpennorna och ringa
A3-ark. Metoden, som in orden. De som har med miljö att göra får
kallas koncept- eller en grön ring, ekonomiord en blå, sociala
Björn Johansson
begreppskartläggning, en röd och institutionella (exempelvis fö
är ett sätt att undersöka hur deltagarna re retags-, organisations- och utbildningsre
sonerar kring ett visst ämne. Styrkeområde laterade) markeras med svart. Ringar och
Produktion har använt sig av den sedan kopplingar kan sedan poängsättas och en
2010 för att följa upp huruvida styrkeom enkel beräkning ger ett grovt mått på be
rådets forskare utvecklat sitt hållbarhets greppskartans komplexitet.
medvetande till att se kopplingar mellan – Ser man en karta med en massa gröna
sociala, ekonomiska, ekologiska och in boxar kanske man tror att det tyder på stort
miljömedvetande, men det spelar liten roll
stitutionella aspekter.
om man inte inser hur miljö hänger ihop
Robust design, återvinning, ekonomi och med exempelvis ekonomi och utbildning.
energieffektivitet är några av de vanligaste
orden som skrivs ner på pappren. Men där ”Kul och inte särskilt svårt”, blir svaret när
syns också uttryck som frihet, jämställd Björn Johansson frågar deltagarna hur det
het, friska biosystem och glada männis kändes. Kanske beror det på att de bör
kor. Förtryckt i mitten av pappersarken står jar bli vana vid övningen, och antagligen
det ”hållbar produktion”, och orden som också på att man lyckats sprida hållbar
skrivs runtomkring är de associationer till hetstänkandet på bred front inom styrke
begreppet som väcks hos forskarna för området, tror Björn Johansson. Beviset har
tillfället. Mellan orden drar forskarna streck han i fyra färger på vitt.
som visar vilken relation begreppen har
till varandra.
– Första gången vi gjorde detta såg vi näs
tan bara ord som hade att göra med eko
nomi och teknik. Men sedan dess har vi
haft flera seminarier på temat hållbarhet,
och gradvis har associationerna till miljö
och sociala frågor ökat, säger Björn Jo
hansson som deltar i styrkeområdets Sus
tainability Awareness Group.

Dina prylar inverkar på miljön och an
dra människors välfärd – långt innan
du köper dem. Inom produktionsforsk
ningen vill man påverka från start, där
många mindre förbättringar gör stor
nytta i slutändan.
Hållbar produktion kan handla om
ergonomi och säkerhet för dem som
arbetar i en fabrik – om att spara peng
ar och energi under tillverkningen, att
använda metoder och råvaror som är
bättre ur miljösynpunkt – och om att
tillverka produkter som håller länge, går
att reparera och till sist kan återvinnas.
I de många steg som leder fram till en
färdig telefon, jacka eller lastbil finns
det mycket som kan förbättras. Men det
handlar sällan om banbrytande uppfin
ningar, utan om att få in hållbarhetstän
kandet i befintliga system och på bred
front, menar Rikard Söderberg som le
der styrkeområde Produktion.
– Vi försöker sprida arbetet på så
många forskningsprojekt som möjligt.
Planen är att samtliga 225 forskare in
om styrkeområdet ska göra något som
bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Inom styrkeområde Produktion har
Chalmers ett mycket tätt samarbete
med näringslivet. Eftersom det är bevi
sat att beslut som fattas tidigt i utveck
lingen av ett produktionssystem får stor
inverkan senare, har forskarna en god
möjlighet att påverka i positiv riktning,
menar Rikard Söderberg.
– Vi finns ofta med i just planeringsfa
sen när det gäller att utvärdera olika
tekniska lösningar för såväl produkten
som dess produktionssystem. Bland
annat är vi framstående inom datasi
muleringar av produktionssystem, där
man i förväg kan testa vilket utfall olika
val ger. Tidigare handlade det nästan
bara om ekonomi, men nu kan vi även
visa företagen hur val av material och
metoder påverkar människor och miljö.
Personligen är han övertygad om att
de företag som är mest benägna att
möta hållbarhetsutmaningarna är de
som kommer att klara sig bäst i fram
tiden.
– Men att få med sig den stora massan
är lite som att vända med en stor oljetan
ker. Man får svänga gradvis och planera
långsiktigt, säger Rikard Söderberg.

våra styrkeområden

Rikard Söderberg,
ledare för styrkeområde Produktion.

Aleksandar Matic,
ledare för styrkeområde Material.
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INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

TRANSPORT

På styrkeområde Informations- och kom
munikationsteknik växer kunskapen om
hållbar utveckling, och med den insikten
om att mycket av det man redan är bra på
kan användas för att skapa ett mer bär
kraftigt samhälle.
Informations- och kommunikationstek
nik har få helt uppenbara kopplingar till
miljö och social välfärd. Så när styrkeom
rådet bildades och hållbarhetstänkandet
kom in i bilden på allvar, var det inte helt
självklart hur man skulle gå vidare.
– För de av våra forskare som var inblan
dade i projekt inom grön energiteknik eller
krishantering var det förstås inte så svårt
att se att de gjorde en insats för miljön och
den sociala välfärden. Men många av oss
andra kände oss mer osäkra på hur vi skul
le kunna bidra till ett hållbart samhälle, sä
ger David Sands, tf styrkeområdesledare.
Inte minst under det senaste året har
självförtroendet vuxit. Under slutet av
2013 rekryterades Maria Håkansson, den
första forskaren med ren hållbarhetsinrikt
ning och internationellt uppmärksammad
för sina studier av hur ny informationstek
nik kan hjälpa människor att leva mer håll
bart. Men det handlar också om att be
trakta styrkeområdets befintliga kompe
tens med nya ögon, förklarar David Sands.
– Många av oss jobbar inom ganska smala
områden och går på djupet med någon
teknisk detalj. Tidigare kanske vi inte tänk
te så mycket på det, men vi skapar faktiskt
förutsättningar för framtidens hållbara tek
nik inom mängder av områden. Det kan
exempelvis handla om att inse att en viss
metod för datahantering kan ge bättre kli
matsimuleringar.
Samtidigt vill David Sands påpeka att
man inte får lura sig själv. Forskning som
exempelvis går ut på att minska energi
åtgången i datorer och serverhallar har
förstås potentiella miljövinster, men i prak
tiken handlar det ofta om att kunna an
vända ännu mer elektronik och få in större
datamängder.
– Även om forskningen inte har initierats
för att förbättra miljön, kan den ändå an
vändas till det. Första steget är att fors
karna blir medvetna om möjligheterna.
Inom undervisningen har styrkeområ
det arbetat med att väcka studenternas
insikt om hållbarhetspotentialen. Bland
annat genom kursen Energy aware com
puting, där de lär sig om såväl energisnål
datateknik, som datateknik för energisnåla
applikationer.
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Ralph Andersson och Matilda Gustavsson på Räddningstjänsten i Gårda.

När det krisar rycker
forskarna ut
Jonas Landgren och hans kollegor studerar hur polis, räddningstjänst och andra myndigheter kommunicerar i nödlägen, och hur IT-tekniken kan användas på bästa sätt.
Det är svårt att förut att undersöka hur man kan använda sociala
se när det blir dags för medier för att förutsäga hur händelser ska
nästa fältstudie, så fors utvecklas.
kargruppen på institutio – När människor börjar agera blir de en del
nen för tillämpad IT har av krisförloppet, exempelvis genom att bil
alltid viss beredskap. I köer uppstår när folk vill ta sig till eller från
händelse av till exempel händelsernas centrum. Det finns ju också
översvämningar, olyckor krissituationer som är helt och hållet ska
och bränder söker de pade av människor, som upploppen i Husby.
Jonas Landgren
sig så snabbt som möj
ligt till någon ledningscentral. Det Jonas Allteftersom samhället blir mer och mer
Landgren och kollegorna är intresserade komplext, såväl socialt som i fråga om till
av är hur de olika aktörer som arbetar med gänglig teknik, blir det också viktigare att
att lösa en krissituation hanterar information myndigheter samarbetar effektivt och har
och kommunicerar med varandra.
en tydlig kommunikation med allmänheten,
– Det handlar ofta om de så kallade blåljusor menar Jonas Landgren. Ett hållbart samhälle
ganisationerna, men också om länsstyrelser, måste så snabbt som möjligt kunna återgå
kommuner, lokaltrafik och el- och telebolag till det normala, i händelse av pandemier,
exempelvis. Vi studerar hur de använder miljökatastrofer, olyckor och så kallad so
olika digitala teknikstöd, och hur arbetet cial oro. Utöver att identifiera och åtgärda
eventuellt skulle kunna utvecklas genom de brister som finns i dag, behövs också
att man förbättrar tekniken.
nya verktyg för att kunna förutse tänkbara
händelseförlopp. Något som forskarna vill
Ett exempel på sådant som myndigheterna göra framöver är ta fram datamodeller över
fått tillbaka från forskarna gällde hur läges diverse samhällsstörningar och kriser. Grup
uppdateringen kunde bli mer strukturerad. pen har nyligen sökt forskningsmedel för
Upprinnelsen var att många av de telefon ett sådant projekt, och första steget blir
möten som aktörerna höll i samband med att gå igenom den omfattande dokumen
samhällsstörningar, gick åt till att berätta för tationen som finns hos olika myndigheter
varandra om vad som hänt sedan sist. Inef sedan lång tid tillbaka, i form av bland annat
fektivt, tyckte forskarna, och konstruerade insatsrapporter.
en prototyp till ett rapporteringssystem, – Återkommande indikationer och mönster
där medverkande i textform besvarar de ska användas på ungefär samma sätt som
viktigaste frågorna om läget. Sedan är det meteorologiska data används för väder
lätt att göra en strukturerad sammanställ leks- eller klimatprognoser, förklarar Jonas
ning och ägna mer tid i telefonmötena åt Landgren.
problemlösning.
– Man säger ofta att varje olycka är unik, men
det är faktiskt inte helt sant. Vi har sett att
En fråga som varit aktuell för forskargruppen det finns många gemensamma nämnare att
på senare tid är hur myndigheterna använder ta fasta på för att skapa ett samhälle som är
sociala medier för att kommunicera med mer robust i händelse av kris.
allmänheten i en krissituation. Nästa steg är

Elad Michael Schiller och
Anna Nilsson-Ehle

I Gulliverprojektet används modellbilar för att testa hur man kan
programmera och styra fordon att fatta rätt beslut.

Testbäddar för säkra och
hållbara transportsystem
Små modellbilar med antenner rör sig på ett stort golv, kör lite huller
om buller, nära och om varandra ser det ut som. Men de krockar aldrig.
De fyra bilarna stannar när de kommer till en sådana hållbara system. Det är en sak om
korsning, för att sedan korsa ”gatan” en ef människan orsakar en olycka, en helt annan
ter en. Det sker på lilleputtnivå, men i fram om en maskin gör det. Det skulle vi aldrig
tiden är sannolikheten stor att olika typer tillåta, säger Anna Nilsson-Ehle.
av automatprocesser styr fordon och trafik Både i Europa, USA och Japan satsar bil
med signaler utifrån. Trafikmiljön med mo branschen stort på automatisering. Redan nu
dellbilarna är forskningsprojektet Gulliver finns bilar utrustade med automatiska brom
som är knutet till fordons- och trafiksäker sar och bilar som kan parkera på egen hand.
hetscentrumet Safer vid Chalmers.
Hur långt kan utvecklingen gå?
– I Gulliver testas mjukvara, hur man kan – Det beror på vad människor är beredda att
programmera och styra fordon att fatta rätt acceptera. De beteendevetenskapliga utma
beslut. Det handlar mycket om att lösa si ningarna kring det här är stora. Hur gör man
tuationer som uppstår när flera fordon måste till exempel föraren uppmärksam på att hen
kommunicera med varandra. Det är oerhört plötsligt måste köra själv? Hur håller man
komplext, och det räcker inte med att mo hen alert? säger Anna Nilsson-Ehle.
dellera situationer i datorer utan man måste
testa i verkligheten för att få med de osä Men helt automatiserade trafiksystem ligger
kerheter som uppstår när bilar kör, förkla långt fram i tiden. Det som är på gång i bil
rar docent Elad Michael Schiller och Anna branschen nu sträcker sig i regel till att ge
feedback till föraren: ”du håller på att somna”
Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer.
Safer, som Chalmers är värd för, samlar eller ”du måste bromsa”.
26 parter från fordons- och bilindustri, aka – Där finns också starka kopplingar till eko
demi, institut och myndigheter. Verksamhe logisk hållbarhet. Feedbacken kan upplysa
ten utgår från en nollvision: antalet dödade om att man kör för ryckigt och förbrukar för
mycket energi. Och när systemen integre
och skadade i trafiken ska elimineras.
– Den svenska nollvisionen är klart möjlig att ras med trafikmiljön kan förare upplysas om
nå, men det finns också en global aspekt i bästa framkomliga väg just nu, vilket skapar
vår forskning. Trafikdöden är ett av de tio bättre trafikflöden.
största folkhälsoproblemen i världen. 1,3 Sommaren 2014 går en dröm i uppfyllelse
miljoner människor dödas varje år och siff för forskarna då den 5,7 kilometer långa test
rorna väntas stiga eftersom trafik och trans banan Astazero invigs utanför Borås. Här får
porter ökar, säger Anna Nilsson-Ehle.
de möjlighet att, tillsammans med fordonsin
Men säkerhetsrelaterade frågor går också dustrin, testa, introducera och demonstrera
hand i hand med frågor om trängsel, effek ny teknik, främst med fokus på aktiv säker
tivitet och energiutnyttjande. Ju säkrare tra het som hjälper föraren att undvika olyckor.
fik, desto effektivare och lugnare flyter den – Men jag tror också att den kommer att göra
stor nytta för forskning på hållbara trans
och tvärtom.
– Utmaningen är att integrera alla aspekterna portsystem. Man kan till exempel studera
tidigt i processen när vi vill skapa ett trans hur körmönster, vägytor och buller påverkar
portsystem som är både säkert och ekolo effektiviteten. Och elektrifierade fordon, hur
giskt hållbart. Nollvisionen är ju egentligen fungerar de under långa landsvägskörning
en förutsättning för att du ska våga bygga ar? Det kan man förstås också få svar på här.

Under 2013 har ytterligare några steg
i arbetet mot att nå fossilfria, effektiva
och säkra transporter tagits. Framför
allt färdigställdes den statliga FFFutredningen – fossilfri fordonstrafik
2050 – som lämnades till regeringen
för betänkande i december. Chal
mers har bidragit med sakkunniga och
experter till utredningen, som bland
annat föreslår ett så kallat bonusmalus-system där miljövänliga per
sonbilar premieras medan de med
högre utsläpp beläggs med högre
kostnader. För att öka investeringar
och satsningar på biodrivmedel fö
reslås också en prispremie för att
stimulera ny teknik och utbyggnad av
kapacitet för att tillverka biodrivmedel
från vissa råvaror.
– Nu när utredningen går ut på remiss
får vi möjligheten att föra en bred
diskussion om hur vi bäst kan bidra
till omställningen av transportsektorn,
säger Anna Dubois, ledare för styrke
område Transport.
Inom styrkeområdet samarbetar
Chalmers med fordons- och trans
portindustrin och med myndigheter
som Trafikverket inom tre områden
– hållbara fordonsteknologier, trafik
säkerhet samt transporteffektivitet
och kundanpassad logistik.
– Samarbetet med industrin är helt
avgörande. Om de inte är intresserade
av att satsa på långsiktigt strategiska
samarbetsprojekt så kommer vi inte att
kunna bidra till industrins kompetens
försörjning på sikt. Vi måste få möjlig
het att delta i den forskning som ligger
till grund för framtidens lösningar för
att kunna leverera de ingenjörer som
industrin kommer att behöva.
Anna Dubois menar att industrin nu
har en chans att hoppa på ett tåg som
både säkerställer en långsiktig konkur
renskraft och en kraftfull omställning
till ett hållbart transportsystem.
– Det gäller att bejaka den höga ambi
tionsnivå vi har i Sverige och ta vara på
möjligheten att driva utvecklingen mot
hållbara transporter här, där de bästa
förutsättningar för detta finns. Gör vi
inte det kommer det att ske någon an
nanstans i världen, säger hon.

våra styrkeområden

Anna Dubois,
professor i industriell marknadsföring och inköp samt ledare för
styrkeområde Transport.

David Sands,
ledare för styrkeområde Informationsoch kommunikationsteknik.
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Att forska och forskarutbilda

Piotr Hanczyc och
Bengt Nordéns upp
täckt att ihopklibbande
proteiner reagerar på
laserljus på ett annat
sätt än frisk vävnad ska
utvecklas vidare. Målet
är ett nytt sätt att diag
nostisera och behandla
svåra hjärnsjukdomar.

Nyttig nyfikenhet –
forskning med olika tidshorisont
Forskning handlar i dag ofta om att bygga väl sammansatta, mångkompetenta forskningsteam
med möjlighet att agera i det 21:a århundradet och bedriva forskning med många tidshorisonter
– till ny kunskap såväl som till direkt nyttiggörande. På Chalmers finns hela spektrumet, från forskning som primärt fyller kunskapsluckor och för vetenskapen framåt till forskning som kan svara på
samhällets behov av att snabbt utveckla ny kunskap och ny teknik. På detta uppslag presenteras
några framträdande forskningsexempel från senaste året med potential att förbättra framtiden.
Leder EU:s miljardsatsning på grafen
I slutet av januari tillkännagav EU-kommissio
nens vice ordförande Neelie Kroes att Chal
mers fått EU:s förtroende att leda ett gigan
tiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet
grafen. Graphene Flagship beskrivs av EUkommissionen som ”historiens största utmär
kelse för excellent forskning”. Finansieringen,
på upp till nio miljarder svenska kronor, mot
svarar tio års arbete för tusen forskare.
Grafen – som utgörs av ett enda lager av
kolatomer – kan vara den mest fantastiska
och mångsidiga substans som mänsklig
heten har fått tillgång till. Starkare än stål,
men ändå lätt och flexibelt, kan grafen få
elektroner att färdas tusen gånger snabbare
än kisel. Grafen är samtidigt genomskinligt,
och därmed en ledare som kan kombinera
elektriska och optiska funktioner på ett ex
ceptionellt sätt. Därtill så lätt att tio gram
täcker ytan på tre fotbollsplaner. Uppdra
get är att förflytta grafen och liknande na
nometertunna material från forskarlabben
ut i var mans hand genom samarbete med
spetsföretag på området. Därigenom hop
pas forskarna och EU kunna skapa ekono
misk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.
Grafenflaggskeppet kastade loss i bör
jan av oktober, då grafenforskare från hela
Europa samlades i Göteborg för en ge
mensam kick-off. Redan från start omfattar
projektet 126 akademiska och industriella
forskningsgrupper i sjutton europeiska län
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der. Dess vetenskapliga råd rymmer fyra
Nobelpristagare. Forskningsmässigt bidrar
Sverige med grupper från Chalmers, Umeå
universitet, Karolinska Institutet och Linkö
pings universitet.
Laser kan bli botemedel mot
hjärnsjukdomar
Forskare på Chalmers har tillsammans
med polska forskare upptäckt en metod
som kan leda till behandling mot sjuk
domar som Alzheimers, Parkinsons och
Creutzfeldt-Jakobs (den så kallade galna
kosjukan) med hjälp av laserljus. Forskarna
har visat att det går att skilja ut oönskade
proteinansamlingar, eller aggregeringar av
proteiner, som tros orsaka sjukdomarna,
från det välfungerande proteinet i kroppen
med hjälp av multi-fotonlaserteknik. Forskar
na hyser nu stora förhoppningar om att kun
na använda fotoakustisk behandling, som
redan i dag används för tomografi, för att
eliminera det felfungerande proteinet. Re
sultaten har publicerats i Nature Photonics.
Svalnande universum
och svarta håls matvanor
Astronomer har utsatt Big bang-teorin för
ett tufft prov – genom att mäta universums
temperatur när det var hälften så gammalt
som det är nu. Ett forskarteam, lett från
Onsala rymdobservatorium vid Chalmers,
har gjort den mest noggranna mätningen

någonsin av hur universum svalnat av un
der dess 13,77 miljarder år gamla historia.
De kunde uppskatta temperaturen hos den
kosmiska bakgrundsstrålningen för 7,2 mil
jarder år sedan till 5,08 Kelvin. Det är av
sevärt varmare än temperaturen i dagens
universum: 2,73 Kelvin.
Med hjälp av superteleskopet Alma har
astronomer vid Onsala rymdobservatorium
oväntat lyckats få nya bilder av ett glupskt,
supertungt svart hål som skjuter iväg en
kraftfull jetstråle. Ett svart hål finns i mitten
av nästan varje galax i universum, inklusive
vår egen. För länge sedan var de väldigt ak
tiva; svalde enorma mängder material från
sin omgivning, lyste med bländande sken
och skickade ut små mängder av detta ma
terial i form av extremt kraftfulla jetstrålar.
Med ojämna mellanrum sväljer supertunga
svarta hål än i dag plötsligt en stor mängd
material. I en ny studie har Alma haft turen
att följa en av dessa händelser i realtid vid
det svarta hålet PKS 1830-211.
Laddar elbilen billigare – på två timmar
Forskare på Chalmers har tagit fram en unik
integrerad motordrift- och batteriladdare
för elbilar. Jämfört med dagens elbilslad
dare har de lyckats förkorta laddningstiden
från åtta till två timmar, och sänka tillverk
ningskostnaden med omkring 13 000 kro
nor. Den optimala elbilsladdaren bygger på
ett nytt koncept för elöverföring. Istället för

Peter Andrekson, professor på institutionen för
mikroteknologi och nanovetenskap

Tünde Fülöp, professor på institutionen för
teknisk fysik

Herbert Zirath, professor på institutionen för
mikroteknologi och nanovetenskap

108 miljoner kronor till forskning som kan ge vetenskapliga genombrott
Energieffektiv optisk fiberkommunikation, laser och plasma för till exempel cancerbehandling och snabbare transistorer för större bandbredder
– om det handlar tre chalmersledda forskningsprojekt som delar på 108 miljoner kronor i nya medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
Bakom de tre femåriga projekten står tre olika forskarlag med Peter Andrekson, Tünde Fülöp och Herbert Zirath som huvudansvariga.

Fri forskning skapar förutsättningar för framtidens innovationer,
lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar och utveckling
av kulturella och bildningsmässiga värden i samhället.

en separat batteriladdare används bilens
motor som en så kallad roterande transfor
mator, som leder ström under rotation, och
laddar batteriet tillsammans med en omrik
tare. Resultatet blir en ökad laddningseffekt
till ett reducerat pris.
Trafiksäkerhet för cyklister och barn i bil
Forskare vid Chalmers fordons- och trafik
säkerhetscentrum Safer har utfört en unik
studie av cyklister i Göteborg. Deltagarna
har cyklat omkring med mätutrustning och
en framåtriktad filmkamera. När de har rå
kat ut för en olycka eller en incident har
forskarna kunnat gå tillbaka för att se exakt
vad som hände före incidenten och vad som
orsakade den. Av de 63 incidenter som in
träffade under studien orsakades 75 pro
cent av en bil, en fotgängare eller en an
nan cykel. Studien visar att en fotgängare
orsakade lika många incidenter för cyklister
som bilar.
Under senare år har bilbarnstolar med
ryggstöd till stor del konkurrerat ut bältes
kuddar för barn i åldern fyra till tolv år. Men
de stora bilbarnstolarna är inte alltid säk
rast för denna åldersgrupp. För de längs
ta barnen är en bälteskudde faktiskt det
bästa. För kortare barn beror det på bilens
eget säkerhetssystem och på barnets be
teende om bilbarnstol eller bälteskudde är
det bästa. En klumpig stol kan till exempel
vara obekväm och då kommer inte barnet
att sitta som det är meningen, vilket försäm
rar säkerheten.
Operationskön som försvann
Personalen på kirurgkliniken i Skövde har
lyckats få bort sin kö – enbart genom att
förändra sitt arbetssätt. Det visar en fall
studie på Skaraborgs Sjukhus. Studien

har skett i samarbete med chalmersfors
kare som tillfört kunskap om logistik och
produktionsplanering, som utvecklats i
industrin. När studien började 2010 ha
de kirurgkliniken en operationskö på 120
dagar i genomsnitt. Personalen jobbade
hårt och hade en hög stressnivå. När stu
dien var klar två år senare var operations
kön nere på 30 dagar i genomsnitt, precis
lagom för att kunna matcha operations
tiderna med rätt patienter, utan att arbets
bördan hade ökat.
Nytt om orsaker till diabetes och allergier
I en studie som publicerats i tidskriften
Nature visar forskare vid Chalmers och
Sahlgrenska akademin att patienter med
typ 2-diabetes har en förändrad bakterie
flora i tarmen. De friska kvinnorna i studien
har fler tarmbakterier som producerar en
fettsyra med gynnsamma hälsoeffekter. Uti
från studien har forskarna utvecklat en ny
modell som kan skilja sjuka från friska ge
nom att analysera DNA i de bakterier som
finns i kroppen, det vill säga metagenomet.
Modellen anses ha betydligt större säker
het än de klassiska markörer som används
i dag, som BMI och förhållandet midjemått–
höftmått.
Omättat fett, framför allt omega-3-fett
syror, lyfts ofta fram som nyttigt och häl
sosamt. Men ny forskning visar att omät
tade fettsyror kan öka risken för allergi
hos barn. Det framgår av en studie som
presenteras gemensamt av Chalmers, Gö
teborgs universitet och Umeå universitet.
Studien som publicerats i PLOS One visar
att nyfödda med en hög andel omättat fett i
blodet hade större risk att utveckla allergi
under sina första 13 år. Forskarna tror att
det beror på att omättat fett dämpar akti

veringen av immunsystemet och därmed
motverkar att spädbarnets immunsystem
mognar.
Ny metod mot piratkopierade
märkeskläder
Forskare vid Chalmers har tagit fram en
tråd med unika optiska egenskaper som
gör det möjligt att skilja på märkeskläder
och piratkopior. Tråden innehåller en färg
molekyl som absorberar synligt ljus och
kan vävas till ett mönster som är osynligt
för blotta ögat, men kan ses med hjälp av
ett polarisationsfilter. Den osynliga tråden
kan skapas av flera olika färgmolekyler och
flera olika textila konstfibrer. Tillverkningen
av tråden är okomplicerad. Utrustningen
som krävs för att se mönstret är ganska
enkel och finns redan i dag hos till exem
pel Tullverket. Resultatet har publicerats i
den vetenskapliga tidskriften Applied Phy
sics Letters.
Växterna berättar vilket ljus de vill ha
Enorma mängder energi slösas bort i växt
husen där vår mat odlas, genom att växter
na får för mycket och fel sorts ljus. Dess
utom kan det stressa och skada växterna.
Genom att mäta vilka våglängder som
skickas tillbaka av växterna, har forskare
vid Chalmers utvecklat en metod som gör
det möjligt att ta reda på hur mycket och vil
ken sorts ljus olika växter vill ha vid en viss
tidpunkt. Att byta från natriumlampor till
LED-lampor i växthus kan spara ungefär 30
procent av elförbrukningen. Forskarnas tek
nik kan spara ytterligare 20 procent. Sam
mantaget skulle växthusen i Europa kunna
spara lika mycket el som halva Sveriges
elförbrukning.
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2013 2012 2011 2010 2009
Tematiskt inriktad forskning t ex ICT, Transport, NMP
Forskarrörlighet & infrastruktur t ex Infrastructure, Marie Curie
European Research Council
Starting Grant/Advanced Grant

151
33

148
23

136
11

124
10

126
11

6/8

4/7

3/4

2/4

2/2

Totalt antal projekt

198

182

154

140

141

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

42
158

34
150

20
132

19
134

13
126

Refereegranskade publikationer

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag 1

Totalt
1 Preliminärt

2013

2012

2011

2010

2009

1 666

1 402

1 262

1 239

1 191

897

1 106

991

810

719

2 563

2 508

2 253

2 049

1 910

för 2013 avläst 2014-01-24

EU-finansierade forskningsprojekt
Under 2013 deltog Chalmers i totalt 198
EU-forskningsprojekt, varav 185 ingår i det
sjuåriga sjunde ramprogrammet (7RP). Fler
talet projekt, 138 av de 185, är industriin
riktade projekt inom de tematiska delpro
grammen. Chalmers deltog dessutom i 13
projekt i andra EU-baserade tematiska pro
gram (olika Joint Technology Initiatives och
Research Fund for Coal and Steel). Delta
gare i dessa projekt är i de flesta fall såväl
universitet som forskningsinstitut och före
tag, vilket ger Chalmers en bra exponering
i den europeiska industrimiljön.
Det sjunde ramprogrammet, som avslu
tades formellt den 31 december 2013, är
projektmässigt i en mycket aktiv fas. I 7RP
är Chalmers partner i totalt 269 godkända
projekt, varav 75 avslutades före 2013 och
nio kommer att starta under 2014. För de
185 ramprogramsprojekt som pågick under
2013 fanns flest inom delområdena Informa
tion & Communication Technologies (38
projekt), Transport (34), Nanotechnology,
Materials and New Production Processes
(17) och Euratom/Fission (15). Även om
7RP är formellt avslutat, kommer projekt
inom programmet att pågå fram till 2019.
Ett nytt inslag i 7RP har varit European
Research Council (ERC) som ger stöd för
risktagning och högkvalitativ forskning och
främjar forskning i världsklass. ERC ger stöd
i stark konkurrens till enskilda forskare för att
bygga nya forskargrupper eller förstärka be
fintliga. Chalmers har inom ERC fått totalt 17
anslag beviljade, varav 14 projekt var aktiva
2013: sex Starting Grants och åtta Advan
ced Grants. Dessutom kommer en av var
dera Starting Grant, Consolidator Grant och
Advanced Grant att starta i början av 2014.
I oktober startade det av Chalmers koordi
nerade forskningsprojektet Graphene Flag
ship, ett av två så kallade flaggskeppspro
jekt, som finansieras av EU. Kommissionens
bidrag till hela projektet är 54 miljoner euro,
varav Chalmers andel är 4,2 miljoner euro.
Chalmers är koordinator eller enda kon
traktspart för 42 av de EU-finansierade pro
jekt som pågick under 2013.
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Chalmers 10 största forskningsfinansiärer

Intäkter (mnkr)

2013 2012 2011 2010 2009

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

Totalt kontraktsvärde för Chalmers delta
gande i 7RP är omkring 120 miljoner euro.
Intäkterna 2013 för alla EU-projekt sam
mantaget uppgick till 158 miljoner kronor
vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört
med 2012.

785
274
186
158
126
69
66
48
34
32

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

successivt arbetats fram under workshoppar
med Chalmers ledningsgrupp och styrelse,
regelbundna möten med Chalmers Infra
strukturgrupp (CIS), som är rådgivande till
vicerektor Alf-Erik Almstedt, benchmarking
mot University of California Santa Barbara
samt samtal med personer som är verksam
ma inom Chalmers forskningsinfrastrukturer.
Under 2013 genomfördes en första in
ventering av forskningsinfrastrukturer på
Chalmers. En modell för att koppla kom
mande inventeringar och prioritering av
eventuella medel till forskningsinfrastruktur
till Chalmers årshjul för verksamhetsplane
ring har utarbetats, i syfte att skapa tydlig
het kring hur vi prioriterar, och skapa möj
ligheter till koordinering mellan olika forsk
ningsinfrastrukturer och labb.
Slutligen är vi mycket stolta över Chalmers
Materials Analysis Laboratory och profes
sor Eva Olsson, som fick 33 miljoner kro
nor till unika mikroskop i anslag från KAW
Infrastruktur. Fokus är mjuk mikroskopi som
exempelvis möjliggör forskning för att öka
verkningsgraden hos banbrytande solceller
av plast.

Forskningsinfrastruktur
Årets stora händelse inom forsknings
infrastruktur var det seminarium som an
ordnades den 16 december inom ramen
för Chalmers samverkan med Göteborgs
universitet. Seminariet hölls på Chalmers
och samlade runt 140 personer från hela
Sverige – forskare, infrastrukturförestån
dare, ledningspersoner från akademi, nä
ringsliv och forskningsinstitut, samt forsk
ningsfinansiärer. Förmiddagen fokuserade
på forskningspolitiska aspekter, Mål och an
svarsfördelning för forskningsinfrastruktu
rer, med talare från Rådet för forskningens
infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet
(VR), utbildnings- och näringsdepartemen
ten, Vinnova och Knut och Alice Wallen
bergs Stiftelse ( KAW), samt VR:s utredare
Kåre Bremer. Eftermiddagen fokuserade
på Research Infrastructures in Practice, och
där talade Chalmers hedersdoktor Bradley Vetenskapliga publikationer
F Chmelka från University of California Chalmers forskare publicerade 2013 drygt
Santa Barbara, därefter Bob Sinclair från 2 500 vetenskapliga artiklar och konferens
Stanford University, Christoph Quitmann, bidrag i internationella refereegranskade pu
direktör för Max IV-laboratoriet i Lund, samt blikationer. Det är elva procent fler än 2012.
Jonas Bergquist från Uppsala universitet 1 372 artiklar publicerades i den viktiga da
som berättade om SciLifeLab, där han är tabasen Web of Science, en ökning med 20
forskningsledare.
procent jämfört med 2012 och med 48 pro
Seminariet avslutade ett år där både cent över de senaste fem åren (preliminära
Chalmers och Göteborgs universitet har siffror). För att följa upp publikationernas
haft stort fokus på forskningsinfrastruktur synlighet och genomslag på den interna
och ytterligare stärkt sin samverkan inom tionella arenan använder vi måttet fältnor
området, exempelvis genom två gemen merade citeringar per publikation (Cf). För
samma ansökningar till KAW Infrastruk att jämna ut slumpeffekter räknar vi över en
tur. Vi befinner oss i ett förändrat finansie rullande treårsperiod. Chalmers Cf för ar
ringslandskap för dyrbar utrustning och tiklar från 2010-2012 är 1,08 (preliminärt).
andra större forskningssatsningar, med Det innebär att våra forskare i genomsnitt
krav på koordinering och prioritering på citeras åtta procent mer än ”normalforskare”
såväl nationell nivå som centralt vid varje inom samma fält. Resultatet är i stort sett
lärosäte. Vid seminariet presenterades den oförändrat jämfört med 2012.
första versionen av Chalmers Roadmap för
forskningsinfrastruktur. Denna roadmap har

Docent Johan Wästlund fick Göran Gustafssonpriset
för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem.

Professor Per Stenström har fått ett ERC Advanced
Grant för forskning kring utmaningar i datorarkitektur.

Docent Kasper Moth-Poulsen har fått 10 miljoner kro
nor av SSF inom forskningsprogrammet ”Framtidens
forskningsledare”.

att forska & forskarutbilda

Antal EU-forskningsprojekt vid Chalmers

HÄR SKA FORSKAS!
Electronics (Simone). Han har även, som
en av 20 unga forskare, fått tio miljoner kro
nor av Stiftelsen för Strategisk Forskning
(SSF) inom forskningsprogrammet Framti
dens forskningsledare. Det ger framgångs
rika unga forskare goda förutsättningar att
bygga upp en självständig forskningsverk
samhet vid ett svenskt lärosäte. Program
met identifierar och stödjer yngre lovande
forskare med ledarskapspotential.

Implantat och kvantmekanik
Martin Andersson, Henrik Johansson och
Janine Splettstößer är tre av de sammanlagt
33 nya forskare som utnämnts till Wallen
berg Academy Fellows – en satsning på
mycket lovande unga forskare som finan
sieras av Knut och Alice Wallenbergs Stif
telse. Med utnämningen följer ett anslag
på mellan fem och åtta miljoner kronor per
forskare fördelat på fem år. Henrik Johans
son kommer i och med utnämningen att
flytta till institutionen för fundamental fysik
från Cern i Schweiz. Detsamma gäller Ja
nine Splettstößer, som flyttar från RWTH
Aachen University i Tyskland till institutio
nen för mikroteknologi och nanovetenskap.
Martin Andersson forskar på institutionen
för kemi- och bioteknik.

ERC Consolidator Grant
Wouter Vlemmings, docent på institutionen
för rymd- och geovetenskap, har fått två
miljoner euro till ett femårigt projekt som
heter OutflowMagn – Magnetic fields and
the outflows during the formation and evo
lution of stars.

ERC Starting Grant
Kasper Moth-Poulsen, docent i tillämpad
kemi på institutionen för kemi- och biotek
nik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt
projekt som heter Single Molecule Nano

ERC Advanced Grant
Per Stenström, professor på institutionen
för data- och informationsteknik, har fått 2,3
miljoner euro till ett forskningsprojekt som
heter Meeting the challenges in computer

Forskarutbildning
och forskning

Företag m fl: 15%
Offentliga stiftelser: 4%
EU: 7%
Stiftelsen Chalmers: 1%
Övrigt: 5%
Finansiellt: 1%
Övriga statliga: 33%
Utbildningsdepartementet: 34%

architecture. Projektet tar itu med tre vik
tiga utmaningar inom datorarkitektur: paral
lellism, effektutveckling och förutsägbarhet.
Ingvar Carlsson Award
Klas Modin, forskarassistent på institutio
nen för matematiska vetenskaper, är en av
tolv unga forskare som fått Ingvar Carlsson
Award från Stiftelsen för Strategisk Forsk
ning. Anslaget som riktas till hemvändande
postdoktorer som vistats en längre tid ut
omlands innebär tre miljoner kronor för att
bygga upp sin forskningsverksamhet.
Göran Gustafssonpriset i matematik
Johan Wästlund, docent på institutionen för
matematiska vetenskaper, har fått Göran
Gustafssonpriset i matematik 2013 av
Kungliga Vetenskapsakademien. Han till
delas priset för sin forskning om stokastiska
optimeringsproblem. Priset är på 4,75 mil
joner kronor, fördelat på 4,5 miljoner kronor
i forskningsanslag, samt ett personligt pris
på 250 000 kronor.

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

2013 2012
785
763
351
104
158
34
125
18

777
725
333
106
150
37
143
41

2011 2010 2009
682
677
325
92
132
55
125
51

613
601
317
93
134
45
105
18

521
551
289
96
126
59
71
47

2 338 2 312 2 139 1 926 1 760

Intäkter till forskning och forskarutbildning

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgår till 2 338 mnkr, vilket är en ökning med
26 mnkr (1 %). Statliga intäkter har ökat med 46 mnkr (3 %) vilket främst avser intäkter från
Energimyndigheten med 14 mnkr, Vetenskapsrådet med 10 mnkr, Utbildningsdepartementet
med 8 mnkr, Vinnova med 7 mnkr och Rymdstyrelsen med 5 mnkr. Bidrag och uppdragsintäkter
från företag och andra organisationer har ökat med 18 mnkr (5 %), där Wallenbergstiftelserna
har ökat med 10 mnkr. Bidrag från EU har ökat med 8 mnkr (5 %). Chalmers tio största forsk
ningsfinansiärer svarade för 76 (75) procent av intäkterna till forskning och forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras med bidrag, uppdrag och övriga in
täkter är fortsatt hög och uppgick år 2013 till 66 (66) % av intäkterna. Andelen fakultetsmedel
från Utbildningsdepartementet uppgår till 34 (34) %.
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Bengt Arne Sjöqvist,
Chalmers första Professor of Practice

Vilket ansvar tycker du att ingenjören har för den
teknik som utvecklas?
– Jag tror inte att det alltid är så svart eller vitt som man
ofta vill framställa dessa frågor. Det är dock viktigt att
man som ingenjör också ser till de eventuella nackdelar
av olika slag som kan komma ut av det man gör. Det
är även viktigt att medverka till att upplysa om detta i
bredare sammanhang.
– Vilken form man väljer för detta beror säkert på ens
personlighet och läggning – det kan ju vara alltifrån att
sprida och diskutera i sin närmaste omgivning privat
och professionellt till att ta en aktiv del i ”debatten”.

Årets forskarhandledare
Erik Agrell, professor i kommunikationssystem vid
institutionen för signaler och system, tilldelades
utmärkelsen Årets forskarhandledare 2013.
Han är en erfaren och duktig forskare inom sitt fält.
Som handledare genomsyras hans tänkande av
nyckelordet ”progression”. En av grundstenarna
i detta arbete är att låta doktoranderna ta större
och större ansvar allteftersom doktorandprojektet
fortskrider. Erik Agrell beskrivs som en uppmunt
rande, kompetent och nyfiken handledare, som
låter sina doktorander växa till att bli självständiga
utövare av forskning på excellent nivå.

Hur ser du på ingenjörens framtida roll och hur tror
du den kommer förändras?
– I många avseenden kommer nog inte ingenjörsarbetet
att förändras så radikalt – det sker ju successivt i takt
med samhällsutvecklingen. Men som en följd av detta
kommer naturligtvis frågor som internationalisering,
hållbar utveckling i olika avseenden, ansvars- och
etikfrågor samt aktiv medverkan i samhällsdebatten
att få ökad betydelse.
– Detta innebär inte att alla ingenjörer omedelbart kom
mer att bli massmediala aktörer – merparten kommer
att arbeta med liknande frågor och uppgifter som i
dag men anpassade till rådande förutsättningar i till
exempel samhälle och näringsliv.
Vilket ansvar tycker du att man kan lägga på den
enskilde individen?
– Ingenjören är ju normalt i den lyckliga positionen att
man faktiskt har en möjlighet att välja sitt arbete, och då
kan man ju som individ välja att exempelvis inte arbeta
med sådant som strider mot ens egna uppfattningar.

Erik Agrell, till höger,
diskuterar polarisationseffekter i fiber-optisk kommu
nikation, med sin doktorand
Cristian Bogdan Czegledi.

att forska & forskarutbilda

Bengt Arne Sjöqvist har en lång bakgrund inom
medicinsk teknik, hälsoinformatik och e-hälsa. Hans
verksamhet har länge bedrivits med ena foten kvar
på Chalmers och den andra förankrad i näringslivet.
Under 2013 blev han Chalmers första Professor of
Practice och då med inriktning mot e-hälsa. Han
ansvarar också för forskningsområdet post-crash
vid fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar
till att utbilda och utveckla eftertraktade
forskare som har förmågan att självständigt
bedriva vetenskaplig forskning av internatio
nellt hög kvalitet till gagn för ett mänskligt
och hållbart samhälle.
I Chalmers ledning har vicerektor för fors
karutbildningen ansvaret för forskarutbild
ningen. Arbetet med vidareutveckling och
kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker
i nära samarbete med doktorandsektionen
och med forskarutbildningsnämnden som
rådgivande församling.

tutioner. Chalmers medverkar även i ett antal
nationella och internationella forskarskolor.
Vid varje forskarskola finns en studierektor
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.

Forskarutbildningsnämnden
Chalmers forskarutbildningsnämnd (FUN)
är rådgivande och bereder frågor av större
Utbildningsmål
Målet är att den som examinerats från fors vikt för forskarutbildningen. I FUN ingår den
karutbildningen på Chalmers bland annat ansvarige för forskarutbildningen vid varje
ska kunna formulera vetenskapliga fråge institution, två doktorandrepresentanter från
ställningar, tillämpa vetenskaplig forsknings doktorandsektionen vid Chalmers Student
metodik och sätta in resultaten i ett vidare kår samt en representant för studentkåren.
sammanhang, kritiskt värdera egen och Under 2013 har nämnden bland annat han
andras forskning samt samverka i tvärdisci terat frågor som rör fortsatt utveckling av
plinära forskargrupper genom ett öppet för det obligatoriska utbildningsblocket inom
hållningssätt till andra vetenskapsområden. området professionell och personlig utveck
ling – Generic & Transferable Skills – samt
För att nå målen i forskarutbildningen har utformning av fortsatt handledarutveckling.
2013 inneburit att särskilt fokus lagts på att Diskussioner har också förts om Chalmers
arbeta med och vidareutveckla:
pågående arbete att införa ett processori
• Doktorandernas möjligheter till utveckenterat arbetssätt. Under hösten 2013 har
ling inom området för professionell och nämnden också diskuterat revidering av
personlig utveckling – Generic & Trans-	 arbetsordning för forskarutbildning med
ferable Skills.
fokus på områden som rör handledarbyte,
• Handledarskapet
uppnådd licentiatnivå och avbrytande av
• Sammanhållen webbinformation om
studier. I nämnden har även medarbetarun
Chalmers doktorandkurser
dersökningen presenterats ur ett doktorand
perspektiv. Andra frågeställningar som FUN
Forskarskolor vid Chalmers
hanterat under året har rört Chalmers arbete
Forskarutbildningen är organiserad i fors med infrastrukturutveckling, utveckling av
karskolor för att vidareutveckla breda, starka webbsida för samtliga doktorandkurser
forskningsmiljöer med synergier inom och samt frågor av mer administrativ karaktär.
mellan olika vetenskapsområden. Alla dok
torander ska tillhöra en ämnesforskarskola. Studiemiljö
De flesta forskarskolorna är organiserade Chalmers arbetar aktivt för att förbättra
inom någon eller några av Chalmers 17 insti doktorandernas arbets- och studiemiljö. En
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introduktionsdag för nyantagna doktorander
ges en gång per termin, då doktoranderna
får allmän information om forskarstudier
på Chalmers, liksom om sina rättigheter
och skyldigheter. De får också veta vart de
vänder sig om det skulle uppstå problem
eller med frågor som rör jämställdhet och
arbetsmiljö. Nyantagna internationella dok
torander erbjuds en nybörjarkurs i svenska
för att förstå svenska språket i vardagliga
situationer och snabbare kunna integreras
i forskargruppen. Under 2013 har 54 dok
torander börjat läsa svenska för nybörjare.

mer nöjda med sin arbetsmiljö än kvinnliga
doktorander, vilket ska analyseras i syfte att
uppnå ökad jämställdhet.

Handledning
Sedan 2009 har Handledarforum (Hal)
utgjort en obligatorisk aktivitet som riktar sig
till seniora forskare anställda vid Chalmers
och som formellt är huvudhandledare. Målet
har varit att höja kvaliteten på handledarska
pet genom att låta handledare mötas och
utbyta erfarenheter kring handledarskap. I
Hal möts deltagarna under fyra tillfällen, to
talt elva timmar. Under 2013 anordnades sex
forumgrupper med totalt 73 medverkande.
Sedan starten har hittills 406 personer ge
nomfört Hal, vilket motsvarar 99,2 procent
av målgruppen. 2013 innebar att hand
ledarutveckling i form av Hal avslutades
och att arbetet inleddes för att skapa en ny
form för fortsatt handledarutveckling. Den
nya formen beräknas att starta under 2014.

Professionell och personlig utveckling
Chalmers erbjuder alla doktorander träning
inom professionell och personlig utveck
ling – Generic & Transferable Skills – för
att förbereda dem för framtida uppdrag
som påverkare och ledare. Under året har
området för Generic & Transferable Skills
utvecklats och arbetet har inletts med att
säkra att kurser ges av rätt kvalitet, i rätt tid
och i rätt omfattning. Även kursadministra
tionen har utvecklats för att nå enhetlighet
och tydlighet. Vid slutet av 2013 erbjöds
doktoranderna kurser inom till exempel kar
riärplanering, ledarskap, projektledning och
avancerad kommunikation men också inom
pedagogik, etik, informationssökning och
akademiskt skrivande. 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 området under sin doktorandtid. Där
utöver ska en muntlig populärvetenskaplig
presentation hållas före disputationen. En
populärvetenskaplig text ska också skrivas
på baksidan av doktorsavhandlingen.

Jämställdhet
I den medarbetarenkät som genomfördes
på Chalmers 2013 fanns flera frågor som
speciellt riktade sig till doktorander och
som berörde bland annat handledning och
arbetsmiljö. Resultatet visar att doktorander
är nöjda med ledarskap, arbetsuppgifter
och fysisk arbetsmiljö. Kunskaperna om
Chalmers övergripande mål och möjlighe
terna att påverka beslut var något lägre än
hos övrig personal. Manliga doktorander är

Nya doktorander
Hösten 2013 fanns på Chalmers totalt 1 162
(1 150) forskarstuderande med en registre
rad aktivitet på minst en procent, varav 998
(996) med en aktivitet på minst 50 procent.
Uppgifter inom parentes avser föregående
år. Under 2013 antogs 172 (211) nya fors
karstuderande, varav 52 (71) kvinnor, vilket
motsvarar 30 procent. Könsfördelningen
varierar avsevärt mellan olika forskarskolor.
Exempel på denna variation är nyantagna

inom områdena mikroteknologi och nano
vetenskap (15 procent kvinnor) och tilläm
pad mekanik (13 procent kvinnor). Andra
områden har en jämnare könsfördelning
bland nyantagna. Exempelvis kemi- och
bioteknik (58 procent kvinnor) och energi
och miljö (50 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
2013 till fem personer eller tre procent av
de antagna. Av de nyantagna hade 33 (44)
personer sin grundutbildning från annat
svenskt lärosäte än Chalmers. 54 (59) hade
masterexamen från utländskt lärosäte och
ytterligare 25 (44) hade sin bachelorexamen
från utländskt lärosäte och därefter examen
från något av Chalmers masterprogram.
Examina
Under året examinerades 163 (172) dokto
rer och 171 (152) licentiater. Av doktorerna
hade 119 (140) tidigare avlagt licentiatexa
men. Av de examinerade doktorerna var 26
(28) procent kvinnor och för licentiaterna var
motsvarande andel 32 (28) procent.
Studietid
Medianstudietiden för doktorsexamen har
de senaste åren varit relativt konstant. För
doktorsexamen är nettostudietiden 4,1
(4,0) år och för licentiatexamen 2,6 (2,6)
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 median
studietiden för doktorsexamen 5,2 (5,1) år
och för licentiatexamen 2,9 (2,9) år.

Forskarskolor
Forskarskolor som m
 otsvaras av
ett forskarutbildningsämne och som
inrättats av vicerektor:
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
Nationella forskarskolor
där Chalmers har ett huvudansvar:
BioSum
Förbränningsmotorteknik
ProViking
Soft Matter

g
25

frå Tr
go e
rt
ill

Vad är syftet med enkäten?
– Huvudmålet med enkäten är att öka medvetenheten
om hur doktoranderna upplever sin tid på Chalmers och
samtidigt använda kunskapen för att hjälpa Chalmers
vara den bästa möjliga arbetsplatsen.

Vad gör ni mer för att stärka doktoranderna?
– Doktorandsektionen medverkar också i den senaste
revisionen av arbetsordningen för doktorander med fo
kus på tydligare formulering av några känsliga ämnen,
till exempel kraven för att nå licentiatnivå. Kommunika
tionen med våra medlemmar är grundläggande för vårt
fortsatta arbete med att förbättra och se till att tjänsten
motsvarar de förväntningar doktoranderna har.
Är det något ytterligare du vill lyfta fram?
– Vi har även jobbat med att synas mer och stärka vår
roll på Chalmers, att fler ska känna till våra mål och att
de kan komma med förslag på förbättringar.
– Dessutom har vi lanserat ett nyhetsbrev för att upp
datera medlemmarna om kommande event och mar
kera de senaste aktiviteterna. I nyhetsbrevet kommer
även annan viktig information att kommuniceras, av
slutar Francesco Mazzotta.

ANTAL NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNING

FORSKARSTUDERANDE
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– Att doktoranderna på Chalmers ska trivas i sin ar
betsmiljö och med sina arbetsuppgifter är viktigt. Dok
torandsektionen samarbetar med Chalmers ledning,
administration och studentkår för att identifiera och
agera på potentiella källor till missnöje, säger Fran
cesco Mazzotta.
Dessutom har doktorandsektionen utvecklat och
skapat en enkät anpassad till doktoranderna med fo
kus på handledning och tjänster hos institutionerna.
Den kommer nu att analyseras och sammanfattas i en
rapport, som kommer att finnas tillgänglig för alla på
vår hemsida, www.dokt.chs.chalmers.se.
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Studiefinansiering
kommunikationens utveckling är en viktig
Sedan 2011 anställs alla doktorander vid del av forskarutbildningen. Enligt ett beslut
Chalmers vid nyrekrytering. Endast vissa av vicerektor för forskarutbildningen deltar
mycket begränsade undantag från regeln även industridoktorander i undervisningen
finns. Under hösten 2013 hade 872 perso i en omfattning av upp till tio procent.
ner, med en aktivitet på minst en procent, vid
något tillfälle doktorandtjänst vid Chalmers. Internationell samverkan
Motsvarande antal stipendiater var 24 (35). Ett viktigt led i Chalmers arbete för interna
Det är huvudsakligen internationella dokto tionalisering är att stödja doktorandernas
rander som uppbär stipendium. Inga dokto deltagande i internationella samarbeten, vis
rander finansieras med utbildningsbidrag. telser vid utländska universitet och genom
Chalmers strävar aktivt efter att öka sin sam att bjuda in utländska gästforskare. Under
verkan med näringslivet bland annat genom 2013 vistades 88 studenter, varav 30 kvin
forskarutbildningen. Industridoktorander är nor, utomlands i sina forskarstudier och
anställda i respektive företag och genomför 110 internationella doktorander, varav 30
forskarstudier på hel- eller deltid. Under kvinnor, genomförde en del av sin fors
hösten 2013 var antalet industridoktoran karutbildning på Chalmers. Vistelsernas
der, med en aktivitet på minst en procent, omfattning utgör minst en vecka. Samverkan
182 (170). Den pedagogiska förmågan och och utbyten kräver emellertid tydliga avtal

mellan Chalmers och externa parter. Det
är viktigt för att säkra kvaliteten i forskarut
bildningen och för att säkerställa handled
ning, 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 2013 har Chalmers slutit
fem så kallade Double Degree-avtal med
universitet i Kina, Belgien, Holland, Austra
lien och Spanien. Avtalen ger doktorander
möjlighet att bedriva forskarstudier vid såväl
Chalmers som ett utländskt lärosäte och få
doktorsexamen från båda.

ANTAL EXAMINERADE
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Medianstudietid för forskarstuderande

Studiefinansiering

Antal personer med större än eller lika med 1% aktivitet som vid något tillfälle under höst
terminen 2013 innehaft studiefinansiering. Därav antal kvinnor inom parentes. En person kan
ha haft flera finansieringsformer, dvs förekomma på flera rader i tabellen.
Humaniora

Naturvetenskap

Teknik

Totalt

12 (10)
0
0
6 (2)
5 (1)
1 (1)
1 (0)

226 (72)
3 (0)
6 (4)
20 (4)
2 (0)
5 (0)
6 (1)

635 (189)
19 (5)
18 (5)
156 (48)
21 (5)
18 (2)
21 (9)

872 (270)
22 (5)
24 (9)
182 (54)
28 (6)
24 (3)
28 (10)

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

Medianstudietid för
licentiatexamen netto
Medianstudietid för
doktorsexamen netto

2013

2012

2011

2010

2,6

2,6

2,5

2,4

4,1

4,0

4,1

4,2

På grund av ett beräkningsfel har medianstudietiden för licentiat
examen tidigare redovisat missvisande uppgifter. Tabellen visar
justerade värden för samtliga år, 2010-2013.

Antal personer i forskarutbildningen

(Varav antal
kvinnor inom
parentes)

(Varav antal
kvinnor inom par
entes)

Examina
2013

totalt

därav till
lic 1

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik

1 (0)
46 (14)
125 (38)

1 (0)
0 (0)
4 (3)

3 (1)
43 (9)
117 (32)

1 (0)
31 (5)
87 (22)

0 (0)
28 (10)
143 (45)

Totalt

172 (52)

5 (3)

163 (42)

119 (27)

171 (55)

1 Antal

2 Antal

26

Påbörjat
forskarutbildning
2013

Dr därav lic 2

Påbörjat
forskarutbildning
2012

Examina
2012

totalt

därav till
lic 1

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik

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

3 (2)
8 (3)
13 (8)

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

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

2 (1)
31 (12)
119 (29)

Totalt

211 (71)

24 (13)

172 (48)

140 (35)

152 (42)

lic

Dr därav lic 2

lic

som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen
avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen
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ANTAL EXAMINA SOM UTVÄRDERATS AV UK-ÄMBETET
45
Mycket hög kvalitet

Chalmers

40

Hög kvalitet
Bristande kvalitet

35
30
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15
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5
0
A

Det solenergidrivna studenthuset Halo växte fram och gav Chalmers
en tredjeplats i Solar Decathlon.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

M: Umeå universitet

A: Chalmers
B: Linköpings universitet

N: Högskolan i Skövde

C: Kungliga Tekniska högskolan

O: Mälardalens högskola

D: Lunds universitet

P: Örebro universitet

E: Uppsala universitet

Q: Högskolan i Jönköping

F: Högskolan i Halmstad

R: Malmö högskola

G: Högskolan i Gävle

S: Blekinge Tekniska Högskola

H: Luleå tekniska universitet

T: Högskolan Väst

I: Linnéuniversitetet

U: Göteborgs universitet

J: Karlstads universitet

V: Högskolan Dalarna

K: Högskolan i Borås

W: Södertörns högskola

L: Mittuniversitetet

X: Högskolan Kristianstad

X

För att fira de lysande resultaten i UK-ämbetets utvärdering bjöds alla studenter
och anställda på tårta i kårhuset .

Utbildningar 300 hp
A Arkitektur
At Arkitektur och teknik

Grundutbildning

”Vi arbetar mot visionen att skapa en
utbildning i världsklass som attraherar
både nationella och internationella studenter”

Chalmers grundutbildning fortsätter arbetet mot visionen ”en utbildning i världsklass”.
Målet är att vara ett tekniskt universitet som attraherar både nationella och internationella
studenter, och med utbildningar där studenterna får möjlighet till djup ämnesmässig kunskap
i kombination med utvecklade personliga egenskaper som nyfikenhet och mod, för att kunna
ta sig an nya spännande utmaningar. Ett bevis på att Chalmers lyckas bra i sin strävan är det
positiva resultatet Chalmers fick i den nationella utvärderingen av de tekniska utbildningarna,
där Chalmers verkligen utmärkte sig – bästa tekniska högskolan nationellt!
Chalmers långsiktiga utbildningsplanering
siktar på att behålla sin nuvarande utbild
ningsvolym på motsvarande cirka 9 000
helårsstudenter. Chalmers bedömer att ar
betsmarknadens efterfrågan på ingenjö
rer, arkitekter och sjöbefäl kommer att vara
fortsatt god, vilket grundas på bland annat
Statistiska centralbyråns arbetsmarknads
prognoser. Våra alumnienkäter visar också
att Chalmers alumner får arbete inom kort
tid efter examen. Chalmers erbjuder pro
gramstudier och fristående kurs för yrkes
verksamma. Distansundervisning ges ej,
men däremot integreras nätbaserad un
dervisning. Efterfrågan på utbildningarna är
mycket hög. Genom en medveten Bologna
satsning erbjuds 42 masterprogram inom
ramen för civilingenjörsprogrammen vilket
innebär att alla läser två år på engelska
och förbereds för en global arbetsmarknad.
Flera program erbjuder Double Degree.
Grundutbildningens ledningsgrupp, un
der ledning av vicerektor Maria Knutson
Wedel, har under året arbetat med en rad
aktuella frågeställningar. Ledningsgrup
pen har bland annat diskuterat strategier
för framtida utbildningsutbud, utifrån den
vision för grundutbildningen som Chalmers
har tagit fram. En aktuell fråga gällande
framtidens utbildning har varit så kallade
Massive Open Online Courses (Mooc).
Chalmers ägarstiftelse har beviljat medel
för att starta sådana kurser i Chalmers regi.
Resultatet av Universitetskanslersämbe
tets (UK-ämbetets) nationella utvärdering
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har också präglat året, och ökat en redan
hög medvetenhet på Chalmers om vikten
av god kvalitet i alla delar av utbildnings
processen. Grundutbildningens lednings
grupp initierade under året ett projekt för
att utveckla kvalitetssystemet för grundut
bildningen, med utgångspunkt i European
Association for Quality Assurance in Higher
Educations (ENQA) kvalitetskriterier. Pro
jektet förväntas leda till ett mer systematiskt
kvalitetsarbete inom grundutbildningen.
Uppdragen för de fyra utbildningsom
rådesledarna och samtliga programans
variga har under 2013 förlängts och förtyd
ligats, och enstaka nyrekryteringar har gjorts.
Grundutbildningens ledningsgrupp har
under året systematiskt gått igenom institu
tionernas handlingsplaner för att uppnå en
ökad dialog kring utvecklingsbehoven.
Inom processarbetet har fokus varit på stu
dentrekrytering och processen för att hantera
tentamen. Ett studentrekryteringsprojekt har
startats för att tydliggöra organisation och
roller i studentrekryteringen, i syftet att för
bättra arbetet. För att hantera tentamen har
olika delar av processen belysts för att hitta
förbättringar i arbetssätt. Ett gemensamt sätt
att hantera kursutvärderingar på alla kurser
har införts och ett nytt kursenkätsystem har
implementerats under året. Det nya kursen
kätsystemet ska ge bättre förutsättningar för
att utvärdera kurserna på ett gemensamt sätt
och ta fram statistik.
Chalmers har utvecklat IT-systemet
Verktyg för individuell studieplanering

(Vis) som ska underlätta uppföljning och
studieplanering både för studenter och
administratörer. Systemet implementeras
under 2014.
Utvecklingsarbete inom de
fyra utbildningsområdena
Inom de fyra utbildningsområdena har ut
bildningsområdesledarna tillsammans med
programansvariga, lärare, viceprefekter och
administrativ personal arbetat med olika
projekt och utvecklingsinsatser för att för
bättra och utveckla programmen.
Inom utbildningsområdet Maskinteknik,
mekatronik och automatisering, design
samt sjöfart och marin teknik har högsko
leingenjörsprogrammet Maskiningenjör och
civilingenjörsprogrammet Automation och
mekatronik infört nya utbildningsplaner. Ef
terfrågan på nya lärandemiljöer som stödjer
gruppbaserat lärande i kurser och projekt
ökar. I maskinhuset har 40 nya grupprum
byggts med plats för 200 studenter. De
invigdes i september 2013 och blev en
omedelbar succé. Teknikföretagens pris
Årets teknikutbildning 2012 till civilingen
jörsprogrammet i maskinteknik bidrog till
finansieringen.
Inom utbildningsområdet Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik pågår projektet
Omstart samhällsbyggnad, som berör pro
grammen Väg- och vattenbyggnad, Bygg
ingenjör och Affärsutveckling och entre
prenörskap inom byggteknik. Här har pro
gramplanerna vidareutvecklats för att för

Bt Bioteknik
D Datateknik
E Elektroteknik
F Teknisk fysik
I

Industriell ekonomi

It Informationsteknik

tydliga ämnesstråk, lärsekvenser och de
samordnade programmens särarter. De nya
programplanerna ska vara klara under 2014
och de första studenterna antas till höstter
minen 2015. För den kommande ombygg
naden av A- och V-husen har lokalprogram
för nya lärandemiljöer utvecklats. Program
met omfattar moderniserade hörsalar, nya
undervisningslaboratorier och en utökning
av antalet lärosalar och grupprum.
Inom Elektroteknik, Datateknik, IT samt
Industriell ekonomi har ett fokusområde un
der 2013 varit att inventera och utveckla in
slagen av etik och samhällsrelevans i mas
terprogrammen och högskoleingenjörs
programmen. Området har också drivit
pilotprojektet Irma för att öka andelen an
tagna internationella masterstudenter som
påbörjar sina masterstudier och för att för
bättra integrationen mellan internationella
och svenska studenter.
Inom utbildningsområdet för Kemi, Fysik,
Kemi- och bioteknik samt Matematik och
Tekniskt basår har fokus under året legat
på att implementera nya programplaner
och kursplaner, inom översynen av områ
dets program. Utbudet av kurser i människa,
teknik och samhälle (MTS) har setts över i
samarbete med studenterna, och förslag till
två nya MTS-kurser har tagits fram. Inom ut
bildningsområdet har man också initierat ett
förebyggande arbete för att minimera risken
för kränkningar under mottagningen. Diskus
sioner har även förts med utbildningsför
valtningen i Göteborgs Stad om en teknisk
basutbildning förlagd till Angered.
Nationell utvärdering
Under året har bedömargrupper på upp
drag av UK-ämbetet prövat Chalmers rätt
att utfärda högskoleingenjörs-, civilingen
jörs- och arkitektexamina, samt generella
kandidat- och masterexamina inom våra hu

vudområden. Till skillnad från tidigare natio
nella utvärderingar har utvärderingsmodel
len varit resultatinriktad, med huvudfokus
på att studenterna uppfyller de nationella
examensmålen.
Vid årsskiftet 2012 – 2013 lämnade
Chalmers sammanlagt 50 självvärderings
rapporter och 744 examensarbeten som
underlag. Under våren 2013 intervjuades
studenter och lärare av bedömargrupperna
som ytterligare underlag för bedömningarna.
Av utvärderade examina på Chalmers
bedömdes 18 (36 procent) hålla mycket
hög kvalitet, 30 (60 procent) bedömdes
ha hög kvalitet och två (fyra procent) fick
bristande kvalitet. Chalmers resultat var
mycket bra och intog en särställning bland
alla utvärderade utbildningar. Detta kom
mer sannolikt att påverka utbildningarnas
renommé och gynna studentrekryteringen.
Chalmers erhåller drygt 39 miljoner kronor
extra som kvalitetsmedel under 2014, och
med extra tilldelning även under de kom
mande tre åren.
De två utbildningar som bedömdes ha
bristande kvalitet har omkring ett år på sig
att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för
att rätta till bristerna.
Programansvariga för sjöfartsutbild
ningarna har under hösten inlett självvär
deringsarbetet för de fyra examina som
återstår för Chalmers i denna utvärde
ringsomgång.
Ändrad läsårsindelning 2014/2015
Rektor beslutade under året om en föränd
rad läsårsindelning med start från och med
läsåret 2014/2015. De tekniska högskolor
som hade motsvarande läsårsupplägg som
Chalmers har också beslutat om en sådan
förändring. Omläggningen innebär att ter
minstiden utökas något, läsperioderna får
åtta studieveckor utöver tentamensperio

K Kemiteknik
Kf Kemiteknik med fysik
M Maskinteknik
Td Teknisk design
Tm Teknisk matematik
V Väg- och vattenbyggnad
Z Automation och mekatronik
utbildningar 180 hp
Au Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik
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

Kvalitetsomdömen uk-ämbetets
utvärdering

Examen
Kandidat
Master
Högskoleingenjör
Civilingenjör
Arkitekt
Totalt

Mycket
hög

Hög

Bristande

6
5
1
6
0
18

9
7
7
6
1
30

0
2
0
0
0
2

den och tentamen för läsperiod 2 förläggs
till efter julledigheten. En arbetsgrupp har
sett över vilka pedagogiska möjligheter
som läsårsomläggningen kan innebära och
gruppens slutsatser har sammanfattats i en
kort broschyr som nu används som stöd i
omläggningsarbetet. Ytterligare en arbets
grupp har diskuterat läsårsindelningens
upplägg och fördelning av tentamenspe
rioder, samt hur mottagningen av nya stu
denter påverkas av det nya läsåret.
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Lärare

Doktorander

2013 2012 2011
Pedagogiskt projekt
Undervisning, lärande och utvärdering
Lärandets filosofi
Forskarhandledning
Lärande och digitala medier
Vetenskapsteori och forskningspraktik
Forskningsetik och hållbar utveckling
Totalt antal deltagare
Individer

2013 2012

2011
–
225
2
3
–
35
158
423

27
25
20
78
11
10
5

18
28
–
65
6
8
4

23
27
16
42
13
1
3

–
225
3
10
1
35
160

18
234
–
6
–
31
171

176
91

129
91

133
102

434

442

Högskolepedagogiskt diplom

Antal

Utfärdat då 15 hp erhållits och reflektion över kurserna skickats

22

14

16

Dina Petranovic Nielsen, Fredrik Olindersson och Magnus
Evertsson belönades med Chalmers pedagogiska pris 2013,
för att de prioriterar verklighetsanknytningen i undervisningen
och ger studenterna fler praktiska moment.

1 900 femteklassare från hela Västsverige kämpade om segern i Chalmers klassiska tekniktävling
Rädda ägget. I år var intresset rekordstort. Barnen från de segrande skolorna tog emot sina priser
ur Nobelpristagaren Francois Englerts hand vid en särskild ceremoni på Chalmers.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Genom ett tydligt fokus i Chalmers prio Akademiskt lärarskap
riterade verksamhetsutvecklingsdoku Det internationella konceptet ”Scholarship of
ment (PVU) på målet att nå ”en utbildning Teaching and Learning” (SoTL) (akademiskt
i världsklass”, har institutionerna alltmer lärarskap) har under några år odlats inom
systematiserat sitt kursuppföljningsarbete Chalmers högskolepedagogiska verksamhet.
och även fokuserat på lärares möjlighet att
Tanken med ett akademiskt lärarskap är
utvecklas i sitt lärarskap. Några institutioner att främja studenters lärande genom att
har föregått med goda exempel och andra lärare forskar om sin egen undervisnings
har följt efter. Det kan handla om att struk praktik samt delar sina erfarenheter med
turerat stödja kursreformering med lärcen andra lärare. Det bidrar till djupare reflek
trerad undervisningsplanering (construc tion kring den egna undervisningspraktiken
tive alignment), obligatorisk uppföljning och blir en form av pedagogisk kompetens
av kurser med övergripande låg student utveckling. SoTL återfinns nu i PVU:n, och i
värdering med samtal med viceprefekt och Chalmers arbetsordning för forskande och
ibland med utbildningsområdets pedago undervisande personal. Under året har tre
giska utvecklingsledare (pedul) som kom personer befordrats till biträdande profes
plement till den ordinarie kursnämnden.
sor på pedagogisk grund, fördelade på tre
av de fyra utbildningsområdena.
Lärandecentrum och peduler
Efter en utvärdering 2012 av Chalmers Pedagogiska konferenser
Lärandecentrum har diskussioner förts om och seminarier
strukturen för Lärandecentrums arbete, för Chalmers tredje årliga konferens om under
att mer effektivt kunna koppla ihop peda visning och lärande (KUL) ägde rum den 16
gogisk sakkunskap med lärarnas praktik. januari på campus Johanneberg. Dr. Ruth
Uppdraget till avdelningarna Ingenjörs Graham från Storbritannien höll en mycket
utbildningsvetenskap och Fackspråk och uppskattad presentation, där hon berättade
kommunikation om centralt stöd till lärares om erfarenheter från en internationell studie
och doktoranders kompetensutveckling har om framgångsrik respektive mindre lyckad
omarbetats och rollerna för viceprefekter reformering av ingenjörsutbildning. Delta
och programansvariga har börjat förtydli gandet var omkring 120 personer. Totalt
gas, med sikte på effektivare stöd till un medverkade 75 författare med sammanlagt
dervisningsutveckling.
29 bidrag i form av presentationer, work
Samtliga utbildningsområden har en pe shoppar och rundabordssamtal.
dagogisk utvecklingsledare (pedul) som
Utifrån Chalmers mål att nå ”en utbild
kollegial samtalspart till lärarna. Dessut ning i världsklass”, inleddes hösten med
om finns en programansvarig för att stödja ett uppskattat inspirationsseminarium den
den tvärdisciplinära undervisningen inom 13 september, där temat var hur vi främjar
människa-, teknik- och samhälle och inom ”excellence in teaching”. Michele Marinco
miljö och hållbar utveckling ( MTS/MHU - vich från Stanford University delade med
pedul), samt ytterligare en pedagogisk ut sig av sin gedigna erfarenhet av stöd till
vecklingsledare med fokus på projektun undervisningsutveckling. Dessutom talade
dervisning.
Kristina Edström, Kungliga Tekniska hög
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att utbilda

Kurser i pedagogisk utveckling

Studentrekrytering
skolan, mångårig pedagogisk utvecklare
inom det internationella CDIO -initiativet,
om strategier för undervisningsutveckling,
medan Torgny Roxå, pedagogisk konsult,
berättade om den pedagogiska akademin
vid Lunds Tekniska Högskola. Seminariet
var mycket välbesökt och under eftermid
dagen fick deltagarna i olika grupper iden
tifiera förbättringsförslag för Chalmers ut
bildning på olika nivåer.
Seminarieserier med olika fokus
Lärandecentrums seminarieserie har un
der året anknutit till aktuella frågeställning
ar och behov i verksamheten, bland annat
med seminarier om goda exempel inom
etikundervisningen, problemorienterad ut
bildning för mer yrkes- och samhällsrele
vans, och pedagogiska möjligheter med ett
förlängt läsår. Den nya trenden med moockurser diskuterades tillsammans med kon
kreta exempel på användning av ny teknik i
undervisningen.
Under året har avdelningen för ingenjörs
utbildningsvetenskap ( EER ) påbörjat en mer
forskningsnära seminarieserie öppen för
alla intresserade lärare och studenter.
Pedagogiska publikationer
Under 2012 blev det möjligt att märka
publik ationer i Chalmers Publication Li
brary (CPL) med Lärande och undervis
ning; pedagogiskt arbete. Detta årsskifte
finns dubbelt så många publikationer som
året tidigare(drygt 200) i denna kategori.

Nationell rekrytering
Chalmers studentrekrytering består av ett
antal olika aktiviteter och kommunikations
kanaler för att underlätta presumtiva stu
denters val av utbildning.
Personal och studenter har under året
deltagit vid ett 50-tal olika utbildnings
mässor. Exempel på andra aktiviteter och
satsningar är möjlighet att kunna kontakta
studenter via webben, Chalmers program
katalog, och personliga möten med intres
serade gymnasieelever. Chalmers arbetar
också med olika tekniktävlingar och event
för att öka barn och ungdomars intresse
för teknik och naturvetenskap.
Den nationella studentrekryteringen har
varit en trolig orsak till att Chalmers sök
tryck ökat med tolv procent, trots minskade
ungdomskullar. Det har också varit en tydlig
och positiv utveckling i könsfördelningen
bland sökande. 2013 hade Chalmers den
högsta andelen registrerade kvinnor någon
sin. En anledning till de goda ansöknings
siffrorna kan vara Chalmers rekryterings
kampanj 2013 som lyfte fram fem innova
tioner gjorda av chalmersalumner. Enligt
Ungdomsbarometerns kommunikationsut
värdering 2013 hamnade Chalmers i topp
bland annat i kategorierna mässor, utbild
ningswebb, programkatalog och positiv ef
fekt av kampanj/information. Hela 35 pro
cent ansåg sig ha fått en mer positiv bild
av Chalmers genom rekryteringsarbetet.

Internationell rekrytering
I den internationella studentrekryteringen
fokuserar Chalmers på det kvalitativa per
sonliga mötet med presumtiva toppstuden
ter. Detta sker i strategiskt utvalda länder
på utbildningsmässor, universitet, semina
rier och hos studievägledare/rekryterings
agenter, men också i samverkan med alum
ner och andra ambassadörer. Chalmers
har internationellt sett ett attraktivt utbild
ningserbjudande. Det finns ett växande in
tresse för masterprogrammen och Sverige
och Chalmers börjar bli mer vedertagna
begrepp. Söktrycket ökar från de länder
där Chalmers varit mest närvarande, ex
empelvis Indien, Kina, Mexiko och Brasi
lien. Under året har man också arbetat med
rekrytering inom Europa. Arbetet med inter
nationell studentrekrytering bedrivs genom
många olika kanaler, till en del genom soci
ala medier där interaktion med studenterna
är viktig. Pilotprojektet Irma har också ökat
andelen antagna som anländer.
Breddad rekrytering
Under 2013 har chalmersstudenter varit
läxhjälpare för såväl gymnasieelever som
för elever inom grundskolan på särskilt ut
valda skolor och platser. Flera hundra elever
har fått stöd och inspiration för fortsatta
studier. Institutionerna för teknisk fysik och
kemi- och bioteknik har inlett ett samarbete
med Angeredsgymnasiet som innebär att
deras studenter får en möjlighet att både
laborera på Chalmers och få en insikt i vad
det innebär att studera på högskolan.

Chalmers har deltagit på ett 50-tal utbildningsmässor
under året.
Efterfrågan i grundutbildningen

Förstahandssökande
till hösten
2013
Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

2012 2011

2010

545
617 588
688
2 969 2 550 2 547 2 650
848
727 801
885
94
82
94
78
420
381 486
574
4 990 4 972 3 490 11 013
2 943 3 130 2 272 9 095
1 074

906

866

815

Antagna 3
Nybörjarprogram
Arkitekt
90
104
75
76
1 369 1 314 1 103 1 047
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
508
480 412
423
Kandidat
39
37
37
33
224 184
186
Sjöfartsutbildningar 2 210
Påbyggnad
Masterprogram
1 615 1 371 1 366 1 501
varav internationella
studenter
402
313 334
386
Förutbildning
Tekniskt basår
291
291 227
198
1 Inkl

Arkitektur och teknik.
till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart
och logistik
3 Antagna som påbörjat studierna inklusive antagna
till senare del av program på grundnivå

2 Utbildning

Pedagogiska priset
Juryn för årets pedagogiska pris lyfte sär
skilt fram att alla tre pristagare framgångsrikt
tillämpat lärcentrerad undervisningsplane
ring, och att de i sin undervisning gör starka
kopplingar till praktiken.
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Antagning på betyg till nybörjarprogram utbildningar 300 hp

(2012)

2013

(2012)

21,90 (21,95)
22,30 (22,10)
21,11 (20,35)
20,60 (19,17)
19,60 (18,90)
21,80 (21,60)
22,20 (22,10)
20,40 (20,51)
20,05 (19,80)
20,68 (20,72)
20,90 (20,60)
22,07 (21,81)
21,72 (20,55)
20,70 (20,67)
20,15 (19,94)

21,70
21,91
19,50
19,00
18,80
20,50
21,81
19,10
18,20
18,80
19,90
21,90
20,70
19,57
19,10

(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)
(18,90)

2013
A
At
Bt
D
E
F
I
It
K
Kf
M
Td
Tm
V
Z

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

Registrerade studenters Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2
medianvärde

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2
Affärsutveckling
Byggingenjör
Dataingenjör
Designingenjör
Elektroingenjör
Ekonomi och
produktionsteknik
Ki Kemiingenjör
Me Mekatronikingenjör
Mi Maskiningenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Sl Sjöfart och logistik

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

Antagning
Antagning till grundnivå
Chalmers fortsätter att erbjuda ett efter
frågat utbildningsutbud. Till utbildnings
program med start höstterminen 2013 ha
de Chalmers 5 933 anmälningar i första
hand varav 31 procent från kvinnor. Anta
let förstahandsanmälningar till de flesta ut
bildningsprogram steg något jämfört med
2012 (5 263).
Som en följd av årets ökade söktryck steg
meritvärdet för sist antagen något på de
flesta utbildningarna.
Precis som 2012 hade utbildningarna
Tekniskt basår (1 074), Industriell ekonomi
(563) och Arkitektur (545) flest sökande i
första hand. Det utbildningsprogram som
hade allra flest sökande i första hand per
utbildningsplats var kombinationsutbild
ningen (civilingenjörs-/arkitektexamen) Ar
kitektur och teknik med 9,6 sökande per
plats. Endast en utbildning hade färre än en
förstahandssökande per utbildningsplats.
Under höstterminen 2013 påbörjade totalt
2 403 studenter sina studier på de 2 173
tillgängliga platserna. Ett stort överintag
gjordes. 32 procent var kvinnor, vilket är
en ökning jämfört med 2012 (30 procent).
Reserver fanns till samtliga utbildningar.
Under 2013 har stor restriktivitet tillämpats
avseende antagning till fristående kurs mot
bakgrund av att Chalmers riskerar att över
skrida tilldelat takbelopp. Vidareutbildning
för yrkesverksamma har därför erbjudits i
liten skala. Den kompletterar verksamhe
ten vid Chalmers Professional Education
( CPE ), som erbjuder uppdragsutbildningar.
Chalmers har erbjudit möjligheten att söka
till senare del av utbildningsprogram, och
omkring 100 studenter har påbörjat ett så
dant alternativ under 2013.
Alternativa urvalsmetoder
För att kunna behålla en bredare rekryte
ring har några utbildningsprogram sedan
ett antal år tillbaka använt sig av möjlighe
ten till alternativa urvalsmetoder. Chalmers
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(2012)

2013

(2012)

19,60 (19,40)
19,30 (19,30)
17,85 (17,50)
20,90 (20,90)
16,60 (17,60)

18,54
18,75
17,20
20,40
16,05

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

20,80
18,40
17,70
18,60
16,60
18,85
17,30

19,90
17,20
16,50
18,00
15,40
16,30
16,00

(19,80)
(16,65)
(16,40)
(18,00)
(14,80)
(16,50)
(15,95)

2013
Au
Bi
Di
De
Ei
Ep

erbjuder platser via Matematik- och fysikpro
vet, Arkitektprovet samt garantiplatser efter
avklarat Tekniskt basår. Programmen Teknisk
matematik och Teknisk fysik, Arkitektur och
teknik samt Kemiteknik med fysik använde
sig av Matematik- och fysikprovet som alter
nativ urvalsmetod. Totalt antogs 41 studen
ter genom Matematik- och fysikprovet jäm
fört med 27 för 2012. 34 studenter antogs
till arkitektutbildningen genom Arkitektprovet
jämfört med 49 året innan.

(20,41)
(17,71)
(17,80)
(18,90)
(17,80)
(17,87)
(17,20)

att utbilda

Registrerade studenters
medianvärde

Antagning på betyg till nybörjarprogram utbildningar 180 hp

Utfall stipendier och
studieavgifter 2013

Stipendieprogram
Avancez
Challenge Yourself Brazil
Challenge Yourself India
Chalmers MasterCard
FlexLink
Ipoet
Mölnlycke Health Care
Svenska institutet
Sievert Larsson
US Friends
Volvo Car Group
Volvo Group
Fullt betalande
Totalt

Antal
26
1
1
1
1
15
2
19
4
1
2
3
62
138

tion Project Management. Flest sökande
från Chalmers grundprogram hade Archi
tecture and Urban Design, Systems Con
trol and Mechatronics, Design and Con
struction Project Management och Struc
Tekniskt basår
tural Engineering and Building Technology.
Söktrycket till Tekniskt basår ökar konstant
Hösten 2013 påbörjade 1 615 (2012:
och utbildningen var den elfte mest sökta 1 371) personer första terminen på något
utbildningen i Sverige hösten 2013 (sö av Chalmers masterprogram varav 1 071
kande i första hand). Inför höstterminens (965) var chalmerister som fortsatte sin
början registrerades 292 studenter på Tek utbildning på avancerad nivå. Totalt regist
niskt basår, jämfört med 299 hösten 2012. rerades 544 (406) externa masterstudenter
Av dessa valde 252 att fortsätta sina stu varav 142 (93) studenter med behörighet
dier på våren 2013 och 197 fick godkänt från ett annat svenskt lärosäte.
resultat på hela basåret. Av dem antogs
sedermera 172 till något av Chalmers ny Studieavgifter och stipendier
börjarprogram varav 162 via garantiplats. Totalt 138 avgiftsskyldiga studenter skrevs
Detta är fler än föregående år, då 131 stu in på masterprogram i september 2013, en
denter antogs, varav 101 via garantiplats. ökning jämfört med 2011 (131) då avgifter
Chalmers erfarenhet är att dessa studenter för så kallade tredjelandsstudenter inför
är motiverade och klarar sina studier väl.
des. I början av december hade 65 av dem
som började 2011 tagit ut examen. Stipen
Antagning till avancerad nivå
dier hade tilldelats 48 av dem. Hösten 2012
Intresset för Chalmers masterprogram var påbörjade 115 avgiftsskyldiga studenter ett
stort inför hösten 2013. Till masterprogram masterprogram.
men antogs studenter från arkitekt-, civil
Intresset för Chalmers stipendier har vuxit
ingenjörs-, kandidat- och högskoleingen kraftigt, vilket främst märks genom att anta
jörsprogrammens tredje årskurs, studenter let sökande till chalmersförvaltade stipen
från andra svenska lärosäten, och sökande dier har ökat med 150 procent under 2013
från utländska universitet, från såväl Europa jämfört med föregående år. Söktrycket till
som övriga världen. Det fanns 3 593 exter stipendierna förväntas vara fortsatt högt
na sökande i första hand, från 136 länder, även under 2014. Chalmers har under året
varav 2 943 hade förutbildning från ett an fått förhållandevis många stipendier från
nat land än Sverige. Dessutom sökte 1 552 Svenska institutet vilket är mycket positivt.
chalmerister till ett masterprogram. De pro
16 Avancez/Ipoet-stipendiater som pre
gram som hade flest antal externa sökan sterat särskilt excellenta resultat under första
de var Automotive Engineering, Computer läsåret på Chalmers beviljades ytterligare
Systems and Networks, Architecture and avgiftsreduktion på terminsavgiften, med
Urban Design och Design and Construc sammanlagt 85 procent av studieavgiften.

2013 firade Chalmers International Taiwan Office tio år. Kontoret ligger på National Chiao Tung University.

138 avgiftsskyldiga
studenter skrevs in
på Chalmers hös
ten 2013, vilket är
23 fler än 2012.

Internationalisering
har undertecknats med Kyoto University i
Ökad internationalisering
Chalmers internationella närvaro bygger Japan, De Montfort University i Leicester,
på aktivt samarbete genom student- och Storbritannien och University of Newcastle
lärarutbyten. Sydostasien är den region där i Australien.
Under året fick Chalmers besök av ett
samarbetet ökat mest. Europa är fortfaran
de den starkaste regionen för Chalmers in antal universitet och organisationer som för
ternationella närvaro. Stora satsningar har nyade sitt samarbete inom pågående akti
gjorts under året för att marknadsföra stu viteter som exempelvis möjlighet till dub
dier utomlands bland Chalmers studenter bel masterexamen. Bland dessa besökare
med målet att minska obalansen i student fanns NBTC i Bangkok, Beijing Institute of
mobilitet mellan Chalmers och dess kol Technology, University of Lisbon, Chosun
legor inom EU. Dessutom har universitet i University i Sydkorea och Stuttgarts uni
USA , Kanada och Australien börjat skicka versitet. Den 12 april 2013 firade Chalmers
fler utbytesstudenter till Chalmers, vilket tio år med kontoret vid National Chiao Tung
bidragit till att fler chalmersstudenter kan University ( NCTU ) i Taiwan med en ceremo
ni som arrangerades av de chalmersstuden
studera i dessa länder.
Chalmers fortsätter sitt deltagande i det ter som läste där då. Både Chalmers och
brasilianska stipendieprogrammet ”Veten NCTU:s rektor närvarade vid ceremonin där
skap utan gränser” (Science without Bor de undertecknade en avsiktsförklaring för
ders). Hösten 2013 tog Chalmers emot sex fortsatt samarbete i ytterligare tio år.
brasilianska studenter, som läser speciella
kurspaket under två terminer. Studieavgif
ten betalas av den brasilianska regeringen.
Samarbetsavtal
Det nya programmet Erasmus + lan
serades i slutet av 2013, vilket ger
ökade möjligheter för student- och
lärarutbyte och för samarbetspro
jekt tillsammans med strategiska
partners.
Chalmers har tecknat nya eller
förnyat befintliga internationella
samarbetsavtal inom följande ut
bytesprogram: 195 Erasmusavtal
med 167 universitet (15 avsluta
des), fyra nya studentutbytesavtal
utanför EU (Bauman Moscow State
Technical University, Shanghai Jiao
Tong University, Chinese Univer
sity of Hong Kong och City Uni
versity of Hong Kong), ett konsor
tieavtal för Nordic Five Tech Joint
Master’s Program inom polymer
teknologi, och avsiktsförklaringar
(memorandum of understanding)

Chalmersstudenter vid
utländska lärosäten

VT

HT

VT

HT

World Wide
Sokrates/Erasmus
Nordiska program
Bilaterala
Double degree3
Linnaeus-Palme3
Unitech International
Övrigt

52
88
7
4
12
0
5
0

59
109
1
10
13
2
9
0

46
73
6
7
2
0
4
0

54
127
11
19
14
0
8
0

168

2031

VT

HT

Totalt
Utbytesstudenter
vid Chalmers

VT

HT

50 52
98 147
4
5
15 20

12
1

8
0

VT

HT

Sokrates/Erasmus
Nordiska program
Bilaterala
Linnaeus-Palme 3
Unitech International

312 348
4
12
27
43
7
6
2
8

286 390 282 399
5
8
11
16
27
34
39 24
3
7
1
11
4
11

Totalt

352 4172

322 450 336 450

1

Andelen kvinnor HT13 är 41 procent
2 Andelen kvinnor HT13 är 32 procent
3 Redovisas separat första gången 2012

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
Engineering Mathematics and Computational
Science
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering
Innovative and Sustainable Chemical Engineering

Lärande och ledarskap
HT

138 233 180 232
VT

Applied Physics

International Project Management
2011

2012

Applied Mechanics

Interaction Design and Technologies

Organiserade utbyten med andra länder

2013

Masterprogram, 120 hp

Management and Economics of Innovation
Maritime Management (nytt 2013)
Materials Chemistry and Nanotechnology
Materials Engineering
Nanotechnology
Naval Architecture and Ocean Engineering
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
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– Det roligaste är att få vara med och långsiktigt
påverka hur det kan bli så attraktivt som möjligt
att plugga på Chalmers, säger kårordförande
Johanna Svensson.

En upprustning av fritidsanläggningen i Härryda klub
bades under 2013 och innebär att C.S.-bastun och
Sportstugan renoveras, och att ett helt nytt hus byggs
på området.
– Det är fullbokat nästan varje helg, men vi har tidigare
mest underhållit och inte gjort så mycket för att utveckla
anläggningen. På campus är det svårt att bygga ut och
få plats med alla sociala arrangemang.
Under året har kåren även påbörjat arbetet med att
utveckla servicen till studenterna på campus Lindhol
men. En undersökning har genomförts där studenterna
själva fått säga vad de saknar i utbudet:
– Vi har tagit fram en treårig handlingsplan, som till
exempel handlar om hur man skulle kunna förbättra
kårhuset och vilka utrymmen för att umgås socialt på
kvällar och helger som ska finnas.
Just campusfrågorna har studentkåren tagit ett
nytt grepp på. Det har lett till ett ökat engagemang
och en tydligare syn på campusutvecklingen. Läsåret

2014/2015 får Chalmers en ny läsårsindelning på 40
veckor istället för nuvarande 36, en förändring som
kåren noggrant bevakar. Under året deltog man i kon
sekvensdiskussioner inom högskolan:
– Det är viktigt att se till att det blir så bra som möj
ligt för alla. Hur kommer omläggningen att påverka
alla våra kåraktiva när jullovet försvinner, till exempel?
Den journalistiska granskning som publicerades i
Göteborgs-Posten fick den positiva effekten att kå
rens samarbete med högskolan blev bättre:
– Från kårens sida har vi känt att vi har fått ett starkare
samarbete och en ökad dialog med högskolan när det
gäller de sociala frågorna, säger Johanna.
Även studentmottagningen ska utvecklas och bli
ännu bättre:
– Kårledningen kommer proaktivt att fortsätta med att
stärka mottagningen och alla de kommittéer som läg
ger ner otroligt mycket tid och engagemang på den.

Prestationer och resultat i grundutbildningen
Exkl betalande studenter
Helårsstudenter1

2

Studiesocial miljö och jämställdhet
Under 2013 har arbetet med att öka den
systematiska kunskapen om studenternas
studiesituation fortsatt. Nu finns enhetliga
rutiner för individuell studieuppföljning,
studieavbrott och utvärdering av mottag
ningen. Arbetet med att införa mer likrik
tade studiesociala insatser på varje pro
gram har också fortsatt. Studievägledar
rollen på Chalmers har alltmer utvecklats
och utformat studiestödet bättre, baserat
på tillgänglig forskning och aktuellt under
lag från egna enkäter.
Alla studenter på samtliga nybörjar
program har under hösten 2013 erbju
dits att delta i särskilt arrangerade studie
startsträffar. Under dessa träffar behandlas
teman som studentens mål med sin utbild
ning, motivation och studiestrategier för att
lyckas. Den enkät som genomfördes 2012
för första gången och som kartlägger vilka
rekryteringsinsatser som påverkar att stu
denter väljer Chalmers samt studenternas
förväntningar på och inställning till kom
mande studier, har genomförts även 2013.
Nu kan man också redovisa skillnader i kön
i enkätresultaten.
Med stöd av resultatet från en alkohol
vaneundersökning bland studenterna, ett
självskattningsverktyg för de egna alkohol
vanorna, formar kåren och Chalmers ett
gemensamt attitydpåverkande utbildningsoch reflektionsmaterial att använda inför
mottagningsarbetet och i andra studie
sociala sammanhang.
Under hösten har en processöversyn
påbörjats för handläggningen av funktions
hinder i syfte att kartlägga olika förbätt
ringsområden. Andelen studenter med
olika typer av funktionshinder har ökat
markant och det finns ett stort behov av
att skapa ökad tydlighet i organisationen
om hur vi förbättrar funktionshinderarbetet.
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Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna har
lyfts vid vårens studiesociala skyddsronder
och också i workshoppar under mottag
ningen av nya studenter. Ronderna visar
att studenterna bedömer sin studiesociala
miljö som god.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom grundutbildningen har utvecklats
genom uppföljningsmöten per utbildnings
område för att diskutera arbetsmiljö- och
jämlikhetsfrågorna för studenter på ett
mer övergripande plan tillsammans med
intern expertkunskap och studenthälsan.
Förhoppningen är att genom en diskussion
om den samlade kunskapen om studen
ternas arbetsmiljö och hälsa få en gemen
sam bild av vilka frågor som Chalmers och
dess studenter tillsammans behöver arbe
ta med.
Studentinflytande
Chalmers har under 2013 samarbetat med
studentkåren i olika frågeställningar, och
Chalmers Studentkår tar ett stort ansvar
för att driva och samarbeta med högskolan
kring utbildningsfrågor. Studentkåren har
varit mycket aktiv i arbetet med struktu
ren för en ny läsårsindelning, för att inom
givna ramar skapa så bra förutsättning
ar för studenterna som möjligt. Student
kåren och grundutbildningens ledning bjöd
gemensamt in till ett möte med program
ansvariga om mottagningen, för att från
olika perspektiv arbeta för en ännu bättre
mottagning på Chalmers efter kommande
läsårsförändring.
Studentkåren och högskolan har också
i större omfattning än tidigare, samarbetat
kring ett flertal konkreta studiesociala frå
gor. Erfarenheterna är goda och fortsatt
nära samverkan är en viktig framgångs
faktor för de gemensamma studiesociala
frågorna.

De sedan tidigare beslutade riktlinjerna för
studentinflytande reviderades under året i
samarbete mellan högskolan och represen
tanter från studentkåren. I dokumentet Rikt
linjer för studentinflytande står beskrivet
hur studentinflytandet på Chalmers bedrivs
och i vilka grupperingar som studentkåren
är representerad.

2011

3 379 3 181
2 530 2 461
1 231 1 206
533
566
1
20
273
239
102
92
896
800

3 116
2 776
1 121
541
43
191
89
869

8 945 8 565

8 746

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 2

Helårsprestationer
2012

2012

Helårsprestationer

Individer bland
helårsstudenter

2013 2012

2013

2012

–
157
–
–
–
–
–
–

–
376
–
–
–
–
–
–

–
256
–
–
–
–
–
–

157

382

2011

2013

2012

3 073 2 912 2 894
2 174 2 214 2 366
1 084 1 084 1 024
467
506
508
4
16
43
230
189
159
90
90
88
716
725
716

4 894 4 689 4 551
3 900 3 740 4 148
1 778 1 769 1 625
954
989
969
3
35
58
550
484
386
139
132
143
3 169 2 545 3 040

–
240
–
–
–
–
–
–

–
185
–
–
–
–
–
–

–
212
–
–
–
–
–
–

7 838 7 736 7 798

12 621 12 082 12 264

243

185

215

2013

2011

Helårsstudenter

2013

3

Totalt
1

Studenternas miljö, studiesituation
och jämställdhet

2012

2013
Civilingenjörer och
arkitekter
Masterprogram
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
IT-universitetet
Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs
Science without
Borders

att utbilda

Chalmers Studentkår lägger ett intensivt år med många utmaningar bakom sig

3

6
256

Av helårsstudenter 2013 är 30 % kvinnor (2012, 28 % kvinnor).
En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
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Mod gör tanken verklig

Samverkan med omvärlden
Kartläggning av samverkan
Under året har en kartläggning av samver
kan mellan grundutbildningen och externa
parter gjorts. 60 av 64 program- och mas
terprogramansvariga intervjuades och 630
examinatorer fick frågor genom en web
benkät, där svarsfrekvensen blev 65 pro
cent. Syftet med kartläggningen var att få
en överblick av det aktuella samverkans
läget. Totalt visar kartläggningen att det
förekommer en hel del samverkan, men
att den är ojämnt fördelad på institutioner,
program, masterprogram och kurser. Två
tredjedelar av examinatorerna samverkar
med externa parter. Över hälften av de 702
kurser som kartlagts redovisar samverkan.
Gemensamt för dem som bidragit till kart
läggningen är ett stort engagemang i ut
bildningen och i samverkansfrågan. Många
anser att samverkan är viktig för grundut
bildningen och vill därför se en övergripande
strategi eller deklaration från Chalmers led
ning som stöd i detta arbete. Sammantaget
ger resultatet inspiration till intressanta och
möjliga kvalitetsutvecklande åtgärder där
behov finns.
Samverkan mellan grundutbildningen
och externa parter
Lärare inom samhällsbyggnadsområdet
har besökt arbetsgivare enligt modellen
för Löna, Lärare för ömsesidig nytta med
arbetsgivare. Peab AB, NCC AB, Cowi,
Trafikverket och Förvaltningen kretslopp
och vatten inom Göteborgs Stad, tog emot
lärarna. Samverkan på detta sätt är positivt
enligt lärarna, då det är organiserat och
synligt i en enkel process med bra stöd
från Chalmers.
Kompetensportföljen, som startade
som pilotprojekt, har i år implementerats
på kemiingenjörsprogrammet i årskurs ett.
Genom kompetensportföljen förbereds
studenterna för arbetslivet och lär sig ta
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fartyg. Utrustningsanslaget har till största
delen använts för att täcka delar av kost
naderna för simulatorer inom radio, maskin,
last och navigation. En mindre del har även
använts för att täcka kostnader för motor
laboratorium samt utrustning i sjukvårdsoch säkerhetsutbildningen. Anslaget för
påmönstringskostnader har gått till att
täcka resor till och från fartygen för stu
denter. Tack vare möjligheten till betalda
resor har rederier även tagit studenter inom
den fartygsförlagda utbildningen på sina ut
landsflaggade fartyg. Den fartygsförlagda
utbildningen är en viktig del i sjöfartsut
bildningen.

CDIO-kontor
Chalmers är en av fyra grundare till det
internationella CDIO -initiativet för utveck
ling av ingenjörsutbildning, ett globalt nät
verk med mer än 100 universitet som med
lemmar. Från och med 2013 är Chalmers
värd för initiativets kontor och leder verk
samheten, med utbildningsområdesledare
Johan Malmqvist som kontorsansvarig och
en av två globala ledare.

Industrinära projekt
Chalmeristernas solenergidrivna hus Halo
tog hem tredjeplatsen när den internatio
nella studenttävlingen Solar Decathlon av
gjordes i kinesiska Datong. Man tog också
hem förstapriset i delmomentet Kommuni
kation och tredjepriset i delmomentet In
genjörskap.
Josua Smedberg är arkitekturstuderan
de och hade rollen som projektkoordinator
och mediakontakt för tävlingsteamet Team
Sweden.
– Jag har lärt mig så otroligt mycket. Att
fullfölja det här projektet hela vägen, se ett
riktigt hus växa fram framför oss, det är en
härlig känsla. Det var väldigt roligt med all
uppmärksamhet som huset fick på plats i
Kina. Det var ofta långa långa köer av besö
kare, och många sa att just Halo var deras
favorithus, säger han.

Särskilda uppdrag
För 2013 har institutionen för sjöfart och ma
rin teknik tilldelats extra anslag för att täcka
kostnader i sjöfartsutbildningen. 3 809 000
kronor avser kostnader för utrustning och
1 125 000 kronor avser kostnader för på
mönstring av studenter på utlandsflaggade

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN

Intäkter (mnkr)
Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag från företag m fl

2013

2012

2011

790
1

784
2

802
6

796
8

812
9

13
17
74
6

10
11
42
12

14
10
41
16

17
11
37
6

22
24
26
18

901

861

889

875

911

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter

2010 2009

Registreringar, prestationer, examina
och intäkter

mer ansvar för sitt eget lärande. De får en
bättre förståelse för kommande arbetsliv
och yrkesroll. Involverade lärares arbete
med kompetensportföljen leder bland an
nat till ökad samverkan med externa parter,
vilket är önskvärt.
Vicerektorerna på Chalmers och
Göteborgs universitet har under året arbe
tat med att förbereda ett avtal om ökad
samverkan inom grundutbildningen avse
ende möjligheten för studenterna att läsa
enstaka valbara kurser på det andra läro
sätet. De båda rektorerna vid Chalmers
och Göteborgs universitet skrev under av
talet i december.

NNEER-konferens
Chalmers och avdelningen för ingenjörs
utbildningsvetenskap ( EER) var under
året värd för en forskningsinriktad konfe
rens inom Nordic Network for Engineering
Education Research ( NNEER). Tom Adawi,
avdelningschef för EER, tog även över ord
förandeskapet för nätverket för det kom
mande året.

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN
Företag m fl: 1%
Stiftelsen Chalmers: 2%
Övrigt: 8%
Finansiellt: 1%
Utbildningsdepartementet: 88%

gårdsägare som dignar under frukten kommer i kontakt
med frukt- och bärsugna som tar tillvara på överflödet.
Hon har formats av arkitektur och teknikutbildning
ens projekt med brukaren i fokus, i kombination med
ingenjörens systematik samt synsättet att allt är möjligt.
– Ingenjörens ansvar i omställningen till en hållbar
framtid är jättestort. Ingenjören definieras genom sina
handlingar och kan göra bedömningar som är sämre
eller bättre. Därför är det viktigt för oss ingenjörer, ar
kitekter eller sjöbefäl att ifrågasätta och våga bryta
mönster. I slutändan krävs mod.
Hon tycker att det saknas ett hållbarhetsperspektiv på
bred front i utbildningen. Utöver en 7.5-poängskurs i håll
bar utveckling finns det ingen tydlig röd tråd. En enstaka
kurs riskerar därför att ”bara” bli ett inslag bland många.
– Under kandidatdelen saknade jag etik- och värde
ringsperspektivet. Man fick lära sig grundverktygen
bra, men oftast utan kontext. Mer tid för reflektion be
hövs på Chalmers utbildningar. Här kan Chalmers bli
mycket bättre, avslutar Amanda Stehn.

att utbilda

Amanda Stehn, student på Arkitektur och teknik.
– Att fråga någon vad de värderar kan leda till häftiga möten mellan människor, menar hon.

Hon är en av initiativtagarna till att World Values Day
– en heldag om värderingar – kom till Chalmers i okto
ber. Tanken är att vara en plats för djupare frågor och
inspirera till hållbarhet.
– På G20-mötet i Sankt Petersburg fick vi studenter
tillfälle att använda konceptet. Då slogs jag av att våra
drivkrafter är så lika, men våra utmaningar och pro
blem så olika. Vikten av att mötas är väldigt stor om
det lokala ska bli globalt, säger Amanda Stehn, som
till vardags studerar Arkitektur och teknik.
På sommarpraktiken fick hon en idé när kollegorna
berättade att de inte hann plocka all frukt.
– Det var rena guldgruvan i många trädgårdar med allt
överflöd av frukt. Jag satte igång med min hemsida.
På lunchen köpte jag domänen pallafrukt.se, tänkte
att det var bäst så. Samma dag hittade GP sidan, lite
senare TT och samma eftermiddag hade 35 000 per
soner besökt den.
Hennes tanke med sajten är ren och skär hållbarhet
adderad med en stor portion omtanke. Trötta träd

Registreringar och prestationer
Resultatet för 2013 blev 8 945 helårsstu
denter och 7 838 helårsprestationer, vilket
motsvarar en prestationsgrad på 88 pro
cent jämfört med 90 procent föregående år.
Prestationsgraden för 2012 var den högsta
någonsin. Med prestationsgrad menas i vil
ken omfattning som studenterna klarar de
kurser som de varit registrerade på.
Antalet helårsstudenter ökade jämfört
med föregående år. Under hösten 2013
gjordes ett större överintag av studenter än
vid antagningen hösten 2012, och detta i
kombination med ökat antal platser med
förde en relativt stor ökning av antalet hel
årsstudenter. Chalmers lyckades väl med
sina prognoser och hamnade nära prog
nostiserat antal helårsstudenter.
Höstterminen 2012 hade Chalmers 570
helårsstudenter som inte presterat god
känt resultat på någon kurs (avser perio
den 2012-07-01 – 2013-09-01). Med en
alternativ beräkning där även underkänt
resultat räknas som aktivitet har Chalmers
313 helårsstudenter. Ett stort arbete görs
i slutet av varje termin med att söka ut och
kontakta de studenter som varit registre
rade på kurser motsvarande heltid och som
inte har presterat något resultat. I de fall
studenterna då har haft felaktiga regist
reringar och inte varit aktiva, tas registre
ringen bort. Har studenten varit registrerad
och inte fullföljt kursen, men läst minst tre
veckor, registreras ett avbrott på kursen.
Även studenter som har resultat men som
har få poäng söks ut och följs upp.
Utfärdade examina
Under 2013 utfärdades totalt 3 206 exa
mina inom grundutbildningen vilket är en
ökning jämfört med föregående år med
182 examina. Antalet civilingenjörsexami
na uppgick totalt till 670 (660) vilket för
första gången på några år är en liten ök

ning. Antalet arkitektexamina som utfärdats
under året är totalt 53 (55). 2013 har även
de två första ämneslärarexamina utfärdats
vid Chalmers. Lärande och ledarskap är
en kombinationsutbildning som leder till
både civilingenjörs- och ämneslärarexamen.
Antalet högskoleingenjörsexamina fort
sätter att öka och under året har det ut
färdats 293 (254) examina. Examina från
sjöfartsutbildningarna har minskat något
och det har utfärdats 54 (70) sjökaptens
examina och 41 (45) sjöingenjörsexamina.
Sedan omläggningen av utbildningens
struktur till Bolognamodellen utgör kan
didat- och masterexamen en stor del av
utfärdade examina. Totalt utfärdades 842
(796) kandidatexamina och 1 202 (1 134)
masterexamina under året.

Intäkter till grundutbildningen
Intäkter till grundutbildningen uppgår till
901 miljoner kronor, vilket är en ökning med
40 miljoner kronor (fem procent) jämfört
med år 2012. Chalmers har i år fler stu
derande än vad som ryms i den tillgäng
liga grundutbildningsersättningen från
staten (takbeloppet). Från år 2012 finns
ett sparat anslag om tolv miljoner kronor
som därmed kan tas i anspråk. Därutöver
överförs från 2013 sparade prestationer
om tolv miljoner kronor, som kan användas
ett kommande år om utrymme finns inom
takbeloppet.
Den statligt finansierade grundutbild
ningens andel utgör 88 procent av intäk
terna, vilket är tre procentenheter lägre än
föregående år.

Utfärdade examina
29
670
8
43

2012
51
593
9
46

2011
80
586
11
50

2010
147
520
18
42

2009
275
320
31
31

4
842
601
15
1 202

5
796
639
17
1 134

16
826
560
24
1 199

22
613
557
27
1 088

56
362
312
44
657

723
293
54
41
2
3

639
254
70
45

636
252
62
43

562
200
37
44

311
197
37
28

4

2

2

4

3 206

3 024

3 151

2 760

2 042

2013
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
Ämneslärarexamen
Övriga examina
Totalt

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

Johanneberg Science Park och
Lindholmen Science Park
medverkar i ett projekt om
en ny elbusslinje i Göteborg.

t ra
At gö
g
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Att nyttiggöra

q

Imnus, med en innovativ lös
ning på plattpaketerade
nödbostäder, vann Venture
Cup Väst, hösten 2013

wyBerry, med en lösning för trådlös
högkapacitetsdata-överföring, vann
Venture Cup Väst, våren 2013.

q

q

Skiss på HSB Living Lab
– 20-30 studentlägenheter
som skall byggas 2015 vid
Johanneberg Science Park.

q

Alumnen Anders Jansson, vd och med
grundare till Clean Tech-bolaget Minesto,
var med i 2013-års lista över Supertalanger,
som Veckans Affärer sammanställer.

wyLink, utrustning
för radioöverföring av
video.

q

Positive Footprint Housing, omkring 100 bostäder
skall 2016 byggas i nära anslutning till Johanneberg
Science Park.

q

q

Minalyze, som har tagit fram ett effektivt
system för utvärdering av borrprover
med bland annat 3D-rendering,
fick en stororder från LKAB.

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.
Nyttiggörande av forskningsbaserad kun
skap sker på många sätt, till exempel ge
nom kommunikation och publikationer,
kunskapsöverföring i samverkansforsk
ning och publika aktiviteter, utbildning
och Venture Creation, det vill säga nyttig
görande genom utveckling av nya affärer
och företag. Nyttiggörande förutsätter där
för många olika former av verksamheter
och kompetenser. En del av dessa verk
samheter 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, det vill säga
skapa innovation, i en kunskapsekonomi
förutsätter medverkan från många olika
håll. Hållbar utveckling är en viktig driv
kraft för Chalmers nyttiggörandeprocesser
och innovationssystemet utvecklas med
utgångspunkt från forskarnas behov av att
få forskningen nyttiggjord.
Innovationskontor Väst
Innovationskontor Väst har på regeringens
uppdrag som uppgift att ge stöd och råd
givning kring nyttiggörande av forsknings
baserad kunskap, samt stimulera och in
spirera till aktiviteter som leder till att nytta
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skapas i samhället. Innovationskontor Väst
är dels Chalmers eget innovationskontor
samt 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 samt
liga partnerlärosäten och Västra Götalands
regionen.
Strategin med partnerskapet är att inno
vationsstödet till lärosätena ska kanaliseras
via lokala innovationsrådgivare vid respek
tive lärosäte, där Innovationskontor Väst ut
gör den lokala innovationsrådgivningen på
Chalmers. 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 lä
rosätes behov och bygger på den generella

principen att stödet ska finnas nära behoven
och vara anpassat till lokala förutsättningar
och strategier. Det långsiktiga målet är att
var och en utvecklar sin förmåga till nyttig
görande vid varje lärosäte och inte enbart
bygger denna vid innovationskontoret.
Verksamheten, som startade i juni 2010,
har byggts upp kring fyra verksamhetsom
råden: innovationsrådgivning, hantering
av intellektuella tillgångar, verifiering och
attitydpåverkan. Under 2013 erhöll Innova
tionskontor Väst 13,2 miljoner kronor i stöd
från utbildningsdepartementet. Av dessa
användes 8,5 miljoner kronor för innova
tionsrådgivning, 1,5 miljoner kronor för han
tering av intellektuella tillgångar, 3,0 miljoner
kronor för verifiering och 0,2 miljoner kronor
för attitydpåverkan. Den av regeringen pla
nerade utvärderingen av innovationskonto
ren har inte ägt rum under 2013.
Verksamhetsområdet Innovationsrådgiv
ning är i huvudsak inriktat mot utveckling av
förutsättningar för den lokala innovationsråd
givningen vid varje partnerlärosäte. Detta
görs dels genom strukturerad utbildning,
som under 2013 fokuserat på öppen inno
vation, hållbar utveckling, omvärldsbevak
ning och innovationsstrategi samt genom
ett för varje lärosäte skräddarsytt utveck
lingsprojekt med syfte och mål att adres
sera respektive lärosätes behov för att öka

förmågan inom innovationsrådgivning. Verk
samhetsområdet Hantering av intellektuella
tillgångar är inriktat mot identifiering, värde
ring och utveckling av intellektuella tillgång
ar (IP) i forskningsverksamhet. Förutom att
ge rådgivning i IP-frågor är ett viktigt fokus
att utveckla verktyg, metoder och stöd för
kontinuerlig inventering av intellektuella till
gångar i forskningsverksamheter. Verktyget
Intellectual Asset Inventory (IAI) har vidare
utvecklats och spridits till nio av tolv innova
tionskontor i Sverige. Inom Chalmers har ett
trettiotal inventeringar av forskningsprojekt
genomförts i regi av Innovationskontor Väst
och dessa har identifierat cirka 150 intellek
tuella tillgångar som uppfinningar, metoder,
datamängder och mjukvaror.
Inom verksamhetsområdet Verifiering ger
Innovationskontor Väst stöd till projekt som
syftar till att verifiera möjligheten till nyttig
görande av forskningsbaserad kunskap. Det
kan handla om att utreda marknadsmäs
siga eller immaterialrättsliga förutsättningar
för nyttiggörande av en intellektuell tillgång,
men också att verifiera produktionstekniska
förutsättningar. Stödet till verifiering består
dels av finansiering av verifieringsprojekt
med upp till 200 000 kronor, dels av stöd i
att forma relevanta verifieringsprojekt. Det
övergripande målet med verksamhetsområ
det är att initiera innovationsprocesser med
utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap.
För 2013 har vi även fått 2,5 miljoner kronor
från Vinnova inom programmet Verifiering
för tillväxt. Under 2013 har influtit 68 idéer
för verifiering varav nio från studenter, fem
från institut och resterande från forskare.
Totalt har 47 verifieringsprojekt startat un
der 2013 med stöd från Innovationskontor
Väst. Av dessa 47 projekt är 28 från Chal

mers, fem från institut via Vinnovas pro
gram och resterande från våra partnerläro
säten. Sedan starten av verifieringsstödet
2011 har totalt 118 projekt startats. Av de
47 verifierade projekten har sex utvecklats
i samverkan med lärosätets holdingbolag
(Chalmersinvest och dess dotterbolag). Sju
idéer har inte tagits vidare under året.
Verksamhetsområdet Attitydpåverkan inne
håller insatser som syftar till långsiktig för
ändring av attityden till nyttiggörande bland
såväl forskare som studenter. Målet är att
fler forskare ska ha ett aktivt förhållnings
sätt till nyttiggörande. Under 2013 har ett
antal uppsökande aktiviteter, seminarier
och workshoppar genomförts. Vidare har
en handbok om Open Innovation utvecklats
samt ett green paper om mätning av nyttig
görande av forskning.
Venture Creation
En viktig delprocess inom Chalmers nyttig
görande är Venture Creation (VC), det vill
säga skapande av nya företag eller verk
samheter. Chalmers har varit pionjär på
området, och nått betydande framgångar
under åren. Det senaste verksamhetsår
et är inget undantag. Verksamheten inom
Venture Creation bedrivs inom bland annat
Chalmers entreprenörskola, Chalmers Inno
vation, Encubator och Encubator Holding/
Chalmersinvest, och innefattar utbildning,
inkubatorer, finansiering och ägande.
Ansvariga inom Venture Creation för en
dialog för ytterligare samordning för att be
fästa Chalmers effektivitet och attraktivitet
inom området. Under året har Chalmers tyd
liggjort två inkubationsprocesser i samver
kan. Chalmers Innovation har en process
som utvecklar entreprenörer och deras

idéer. I Encubators process kompletteras
idébärare alltid med entreprenöriella krafter.
Chalmers entreprenörskola
Under 2013 hade entreprenörskolans mas
terprogram 89 helårsstudenter (94 helårs
prestationer) fördelade på två årskullar. Elva
av studenterna läser det nya spåret kring
entreprenöriellt ledarskap i större företag.
De särskilda kvalitetsförstärkande medel
som entreprenörskolan årligen erhåller från
regeringen har använts till både drift och
vidareutveckling av den pedagogiska platt
formen. Under 2013 implementerades en ny
version av den särskilda antagningsproces
sen. Det nya upplägget med ettåriga exa
mensarbeten för venture creation-spåren
slutfördes och utvärderades till belåtenhet.
Skolans kompetensbas förstärktes med ett
universitetslektorat och en postdoc samt
två befordringar till biträdande professor.
Tillsammans med Drivhuset har entrepre
nörskolan under året genomfört en första
valbar kurs på kandidatnivå om praktiskt
ledarskap inom innovation. Detta är ett sätt
att bredda den entreprenöriella utbildning
en på Chalmers utanför det egna master
programmet, något som ingår i arbetet med
att vidareutveckla satsningen på entrepre
nörskapsutbildning.
Under våren tävlade en grupp studen
ter från entreprenörskolan framgångsrikt i
Estiem:s casetävling ”Tournament in Ma
nagement and Engineering Skills” och
tog Chalmers hela vägen till europafinal i
München. Tre alumner från entreprenörsko
lan tog sig i år in på Veckans Affärers lista
över 101 supertalanger. Högt upp på listan
återfinns Anders Jansson, vd och medgrun
dare till Clean Tech-bolaget Minesto. g
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Tre bolag där Chalmers Innovation har ägarandelar
listades på Nasdaq, däribland Mindmancer.

Seminarium med Prins Daniels Fellowship och
Chalmers entreprenörskola. Fr v Lina Gebäck,
Prins Daniel och Beata Wickbom.

Entreprenörskolans föreståndare Mats Lundqvist
utnämndes till biträdande professor i entreprenörskap.

Edvirt, som säljer utbildningsmjukvara för betong
sprutning, sålde produkter till Londons tunnelbana.

Chalmers Professional Education har
levererat en företagsintern leanutbildning till Minna
Bäckman, produktionschef, Thomas Bergklint, opera
tör, och deras kollegor på Akzo Nobel i Stockvik.

Chalmers Innovation
Chalmers Innovation (CI) bedriver inkuba
torverksamhet och är managementbolaget
för riskkapitalbolaget Chalmers Innovation
Seed Fund (CISF) samt bedriver uthyr
ningsverksamhet i egen fastighet.
Chalmers Innovation har under det gång
na året utvecklat en ny arbetsprocess för in
kubation och verifiering som är baserad på
den så kallade Lean Startup-metodiken, vil
ken har implementerats som huvudprocess
på Chalmers Innovation.

Riskkapitalfonden CISF
Sedan 2008 driver Chalmers Innovation
också Chalmers Innovation Seed Fund
(CISF), en riskkapitalfond med ett kapital
på 170 miljoner kronor. CISF riktar sig både
mot entreprenörer från forskningsvärlden
och mot andra teknikbaserade startupbolag.

• Linnéa Lindau blev ny vd för Encubator
och Encubator Holding

Framgångsfaktorer för Lindholmen
Det är parternas verksamheter som ska ut
vecklas, skapa sysselsättning, nya produk
ter och tjänster. Lindholmen Science Park
agerar fullt ut på ett inkluderande och öp
pet sätt för att kunna arbeta med de bästa,
oavsett var organisationerna har sin hemvist
eller var ett projekt bäst genomförs ur ett
resultatperspektiv. I huvudsak sker projekt
och program på Lindholmen med syfte att
skapa nationella men även internationella
plattformar. Den nya provbanan Astazero
är ett tydligt exempel där Lindholmen Sci
ence Park verkat för att i projektets tidiga
faser lägga grunden för den kraftfulla sats
ningen att bygga en testanläggning, där en
stor mängd specifika projekt kommer att
genomföras av olika aktörer.

Johanneberg Science Park
Johanneberg Science Park är en samver
kansmiljö för idé- och kunskapsutbyten
mellan akademin, näringsliv och samhälls
aktörer på Chalmers campus Johanneberg.
Under bolagets tredje verksamhetsår har
Peab Sverige AB och Bengt Dahlgren Gö
teborg AB gått in som delägare tillsam
mans med Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola, Göteborgs Stad, AB Volvo, Ty
réns AB, Göteborg Energi AB, HSB och
Riksbyggen.
Öppna arenor utvecklas inom parkens
profilområden samhällsbyggnad, energi,
material- och nanoteknik. Varje arena be
står av en kärna av pågående projekt som
drivs inom området. Runt projekten ska
pas mötesplatser, processer och struk
turer som gör det lätt för till exempel små
och medelstora företag att komma i kon
takt med, utbyta kunskap och samarbeta
med projekten och arenans övriga del
tagare. Inom samhällsbyggnad har aktivi
teterna kommit längst. Några projekt som
kan nämnas är:

Fakta:
• 128 idéer utvärderade
• 23 nya projekt har antagits i
inkubationsprocessen under året
• 15 bolag aktiva i inkubatorn under året
• 9 alumnibolag med CI:s ägarengagemang

Fakta:
• Investeringar i 37 bolag och fyra projekt
• 24 aktiva investeringar
• Totalt investerat kapital: 110 miljoner
kronor
Axplock av höjdpunkter
• Immunicums vd Jamal El-Mosleh utsågs i
januari till Sveriges supertalang 2012 av
tidningen Veckans Affärer
• wyBerry, med en lösning för trådlös hög
kapacitets-data-överföring, vann Venture
Cup Väst, våren 2013

Encubator
Encubator förädlar teknikbaserade idéer till • Imnus, med en innovativ lösning på platt
paketerade nödbostäder, vann Venture
sammans med Chalmers entreprenörskola,
Cup Väst, hösten 2013
genom tillförandet av entreprenöriella krafter.
Fakta:
• 83 idéer utvärderade
• 33 projekt/företag i inkubationsprocess
under året, varav 11 projekt startade
under 2013

• Fyra tidigare studenter från Chalmers entre
prenörskola är vd:ar i börsnoterade bolag
• Riskkapitalfonden Innovationskapital, grun
dad av Chalmers med flera, har avyttrat
innehav i Heptagon, som är en världs
ledande tillverkare inom diffraktiv optik.
Chalmersinvest och Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola har investerat i fonden
och får nu en betydande återbetalning

Encubator Holding/Chalmersinvest
Chalmersinvest investerar i tidiga skeden
i intressanta företag som utvecklas inom
inkubatorerna vid Chalmers. Då tiden för
• Minalyze tog hem stororder från LKAB
innehav är relativt lång, har huvuddelen av
innehaven uppnått en större mognad. Flera • Oxeons armeringstyg Textreme användes i
Team Oracles vinnarbåt i seglingstävlingen
av portföljbolagen uppvisar god lönsamhet
America’s Cup
och tillväxt. Chalmersinvest är moderbolag
för Encubator och Encubator Holding. En • Mindmancer hamnade på tidningen Com
cubator Holding är ägare i de projekt från
puter Swedens lista över Sveriges hetas
Encubator som övergått i bolagsform.
te it-bolag
Fakta:
• 30 aktiva bolag totalt i portföljen
(Encubator Holding och Chalmersinvest tillsammans)
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• Prins Daniel besökte Chalmers och pre
senterade sitt mentor- och entreprenör
skapsprogram Prins Daniels Fellowship i
samband med ett inspirationsseminarium

• Tre bolag där Chalmers Innovation har
ägarandelar listades på Nasdaq OMX
First North
• Vehco tog sig in på tyska telematikindu
strins topplista över bästa leverantörer
• Edvirt, som säljer utbildningsmjukvara för
betongsprutning, sålde produkter till Lon
dons tunnelbana
• Fyra bolag sprungna ur inkubationspro
cesserna på Chalmers – Avinode, Oxeon,
Vehco och Mindmancer – hamnade på
statliga riskkapital- och inkubationsbo
laget Almis Big 29-lista över bolag med
stor tillväxtkraft
Lindholmen Science Park
Lindholmen är i dag en öppen innovations
miljö inom tre fokusområden: transport, ICT
och media. Under det senaste året har an
talet utvecklingsbolag i parken ökat från
330 till 350 företag. Sammantaget är det
21 000 personer som befolkar Lindholmen
varje dag fördelat på anställda, studenter
och boende.
Lindholmen Science Parks roll som värd
och facilitator för komplexa samverkans
satsningar har fortsatt att utvecklas. Sam
spelet mellan privata och offentliga aktörer
kommer att bli ännu viktigare i framtiden,
speciellt med avseende på att lösa eller
bidra till de globala resursfrågorna.
Parkens utveckling står nu i skiftet mel
lan den andra och den tredje sjuårscykeln
och en strategisk dialog med ett stort antal
parter från akademin, näringslivet och sam
hället har inletts. I den strategiska dialogen
har vi även funnit ett tydligt behov av att
Lindholmen aktivt ska fortsätta att verka för
en utvecklad dialog med gymnasieskolorna,
samt att hitta former för hur framtidens tek
nik och ingenjörsyrket kan väcka intresse
och göras synligt.

Öppen innovation
Open Arena Lindholmen är mötesplatsen
för flera olika nationella samverkansprojekt
som Lindholmen Science Park står värd
för. Här träffas människor som verkar inom
parkens fokusområden – det kan vara fors
kare, projektledare, företagsledare, fordons-
specialister, EU-experter, studenter, kreatö
rer, konstnärer, entreprenörer och politiker.
Open Arena Lindholmen gör det möjligt att
mötas och mäkla nya projektidéer i en öp
pen samverkansmiljö. Det är en neutral plats
för brainstormning, seminarier, möten och
nätverksbyggande. Under 2013 har vi sett
ett stort utnyttjande av Open Arena-miljön
från studenter vid sidan av alla de existeran
de organisationer som redan finns på plats.

Göteborgs innovationsplattform för håll
bar stadsutveckling. Satsningen ska skapa
en arena där nya innovativa lösningar kan
testas och visas upp. Vinnova finansierar
och arbetet leds av Johanneberg Science
Park, i samverkan med Göteborgs Stad
och Mistra Urban Futures.
HSB Living Lab – 20-30 studentlägenhe
ter 2015 på Johanneberg Science Park.
Det unika är att forskare och studenter kan
testa olika lösningar för framtidens boende
i en pågående boendemiljö. Samverkans
projekt mellan HSB, Johanneberg Science
Park och Chalmers med flera.

Lindholmens mentorprogram
Målet för Lindholmens mentorprogram är
att ge studenter på campus Lindholmen
möjlighet att få en koppling till näringslivet,
speciellt med inriktning på de närliggande Positive Footprint Housing – omkring
företagen. Programmet har startat i nya om 100 bostäder 2016 i nära anslutning till
gångar varje år sedan 2006. Under 2013 Johanneberg Science Park. Här genom
har samarbetet med Chalmers ytterligare förs forsknings-, utbildnings- och bostads
projekt parallellt, med social hållbarhet,
förbättrats och utökats.

Chalmers är involverade i Johanneberg
Science Park, Lindholmen Science Park
och Sahlgrenska Science Park. Teknikpar
kerna förenar marknadsdrivet kunnande
från företag med innovationslust och aka
demisk kompetens.
Karaktäristiskt för Chalmers teknikparks
miljöer är att de erbjuder mycket mer än
lokaler. För företagen erbjuder de tillgång
till en högteknologisk intellektuell miljö
med internationellt erkänd forskning och
färsk ingenjörskompetens att rekrytera. De
erbjuder också kompetenta chalmersorga
nisationer som aktivt kan bidra till teknikoch affärsutveckling och har överblick över
hela Chalmers kompetens och resurser.
Chalmers teknikparker utgör därför
lämpliga miljöer för utveckling av ny tek
nik, innovationer och nya affärskoncept,
för stärkt konkurrenskraft inom befintliga
affärsområden eller för nya affärsidéer.

att nyttiggöra

Innovationslust och
akademisk kompetens

energie ffektivitet och minskad miljöpå
verkan i fokus. Syftet är att skapa ett hel
hetstänkande kring hållbar bostads- och
stadsutveckling med människan i centrum.
Samverkansprojekt mellan Riksbyggen, Jo
hanneberg Science Park, Göteborg Energi
AB, Chalmers och Göteborgs universitet.
ElectriCity – kompetens, kunskap och
teknik i samverkan kring en ny elbusslinje
i Göteborg 2015. Ett initiativ från Volvo
koncernen, i samarbete med Chalmers,
Energimyndigheten, Västra Götalandsre
gionen, Göteborgs Stad, Business Region
Göteborg AB, Göteborg Energi AB, Väst
trafik AB, Lindholmen Science Park och
Johanneberg Science Park.
Små och medelstora företag (SME) inom
och utanför campus Johanneberg stöttas
löpande i utvecklings- och strategiarbete
genom ett utvecklingsprogram och orga
niserad uppsökande verksamhet. Bland
annat erbjuds via ett samarbetsavtal med
Zacco tillgång till kompetens inom imma
terialrättsområdet. Genom ett samarbete
mellan Chalmers Industriteknik, teknik- och
affärsutvecklingsnätverket Industriell Dy
namik och Enterprise Europe Network fick
400 företagare ny kunskap och nya kon
takter i åtta seminarier och workshoppar.
Ny mötesplats med innovativa miljöer ska
pas av Chalmersfastigheter i samarbete
med Skanska och White arkitekter. Inom
ramen för Johanneberg Science Park ska
Chalmers, näringsliv och samhälle arbeta
med framtida succéer för tillväxt i regionen.
Inflyttning i två nya hus om 8 200 kvadrat
meter sker 2015.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Chalmers Industriteknik (CIT) är Chalmers
eget forskningsinstitut och utför nyttiggö
randeuppdrag åt Chalmers och åt närings
livet.
g
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Antal
Helårsstudenter
Helårsprestationer

2013
71
55

2012
79
71
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som gör att utbildningen och forskningen
kan utvecklas i en riktning som svarar mot
såväl företagens som samhällets behov.
Den fortsatta utvecklingen av verksam
heten fokuserar på de kunskapsfält där
Chalmers har spetskompetens med inter
nationell räckvidd och lyskraft – Chalmers
styrkeområden. Under 2013 etablerades
ett nytt affärsområde med utbildningar in
om styrkeområde Samhällsbyggnad. Under
det kommande året planeras för etablering
av två nya affärsområden – ett baserat på
styrkeområde Informations- och kommuni
kationsteknik, och ett baserat på styrkeom
rådena Materialvetenskap och Nanoveten
skap och nanoteknik.
En förutsättning för att klara av den ökan
de volymen i verksamheten är ett fortsatt
gott samarbete med Chalmers institutio
ner och avdelningar. Då kan potentialen i
företagsutbildningen realiseras och bli en
integrerad del av Chalmers kärnverksam
het. Chalmers Professional Education ar
betar för att bidra till nyttiggörandet av ny
kunskap och för att stärka Chalmers profil
som en viktig internationell kunskapsaktör.

Sievert Larssonstipendiaterna 2013 Panuwat
Chayabunjonglerd, Chantat Rungruengsaowapak,
Thitipong Sansanayuth, Sithapa Rattanakarn och
Irin Manurasada (stipendiat 2012) tillsammans med
Sievert Larsson.

Chalmeristerna
Tomasz Matuszczyk (IT08),
Lillian Ong (MSc00) och
Patricia Conceicao De Morais (MSc06)
belönades med Rune Anderssons
stipendium på vardera 500 000 kronor.

Arne Sjögrens pris delades ut för
första gången till forskarassistent
Samuel Lara-Avila på Kvantkomponentfysik.

q

Chalmersuppdragen handlar om att landa i företag och samhälle. Då är CIT en given
och leda forskningsprojekt och ansökningar, karriärmöjlighet med bibehållen närhet till
etablera och leda forskningscentrum, indu Chalmers och forskningen.
strisamverkan och uppdragsforskning samt
Under 2013 har samarbetet med Chalmers
att på andra sätt förstärka nyttiggörandet. ökat avsevärt med fler och mer betydelsefulla
Uppdragsgivare är institutioner, styrkeom uppdrag än någonsin tidigare. Två huvud
råden och Chalmers ledning.
områden är lednings- och koordinerings
Uppdragen från näringslivet handlar om stöd av centrum och industrisamverkansav
produkt- och processutveckling och under tal, ett annat är strategi och organisering för
året har CIT arbetat i uppdrag med över förstärkt nyttiggörande bland Chalmers in
110 företag i alla branscher och storlekar. stitutioner och avdelningar. Därtill har ett stort
Uppdragen projektleds som regel från CIT antal uppdrag genomförts för Chalmers styr
och utförs till stor del av chalmersforskare. keområden. Närmare samarbeten har ock
Bland kunderna märks Eka Chemicals AB, så inletts med närbesläktade verksamhe
Preem AB, Qatar Foundation, Astra Zene ter som Chalmers Professional Education
ca AB och Philips Intellectual Property & och enheten Operativt och strategiskt stöd
Standards.
inom Administration och service. Även dia
CIT:s omsättning under året var 93 mil logen med Chalmers ledning förs tätare
joner kronor. Antalet anställda var omkring och kring fler frågor än tidigare.
85 varav ungefär hälften är disputerade.
Därutöver var 55 chalmersforskare enga Chalmers Professional Education
gerade i CIT:s uppdrag, och strävan är – utbildning för yrkesverksamma
att årligen engagera minst 125 forskare Chalmers Professional Education är Chalmers
i uppdragen.
organisation för planering, marknadsföring
Målet är att verka som ett professionellt och genomförande av företagsutbildning.
stöd för Chalmers fakultet och att uppfat Det pedagogiska innehållet levereras av
tas av företagen som den naturliga kanalen ämnesexperter från Chalmers och andra
för kommersiella utvecklingsuppdrag. Må ledande universitet världen över. Nyckelkun
let är även att Chalmers fakultet involveras derna finns främst bland stora och medel
på sätt som ger dem ytterligare erfaren stora svenska industriföretag. Detta medger
heter och nätverk till gagn för forskning att de för Chalmers del tar ett stort ansvar
och utbildning.
för vidareutbildning och livslångt lärande i
former som passar den som är yrkesverk
Ett komplement till Chalmers
sam.
och forskningen
Under 2013 har Chalmers Professional
Chalmers Industriteknik är en dedikerad Education utbildat fler än 3 000 deltagare i
organisation för samverkansprojekt som öppna kurser och företagsinterna program
inte så väl passar Chalmers ordinarie inom affärsområdena industriteknik, sjö
personal. På kort varsel kan CIT få fram fart, energi, samhällsbyggnad och executive
projektledningsresurser, hantera nödvän education. Över 200 lärare har varit enga
dig administration och gå igång med upp gerade i utbildningarna, varav drygt hälften
draget. För Chalmers forskare innebär det kommer från Chalmers.
en avlastning och möjligheter till ytterligare
Genom företagsutbildningen kan den
ämnesfördjupning.
kunskap som utvecklas vid Chalmers och i
Vad gäller karriärvägar finns även där Chalmers nätverk omsättas i praktisk nytta.
ett viktigt komplement. En vanlig profil hos Utbildningarna tar sikte på både individuell
CIT:s projektledare är att de efter dispu kompetenshöjning och utveckling av verk
tation vill tillämpa sina kunskaper och di samheter som helhet. Utbytet med närings
rekt bidra till att lösa konkreta utmaningar livet bygger också upp värdefulla relationer

Vilket ansvar tycker du att man kan lägga på den
enskilde individen?
– Jag är övertygad om att man som individ kan göra
skillnad, och om alla bidrar går det att skapa föränd
ring. Jag vill rekommendera ett besök på Ekocentrum
för dem som inte varit där. Jag fick där många tips om
vad jag som individ kan göra och vilken påverkan det
skulle få om vi alla tog ett större ansvar. Jag skulle
önska att såväl sociala, ekologiska som ekonomiska
hållbarhetsfrågor fick ta lika stor plats i samhället, i
politiken och inte minst i vardagen.
– I min roll som viceprefekt för nyttiggörande vill jag
gärna ta mitt ansvar på så sätt att jag kan inspirera
forskarna att tänka mer på nyttiggörande genom de
aktiviteter som vi planerar på institutionen.

Chalmeristerna Martina Nilsson och
Laila Olsson belönades med Ulla-Britt
Bergkvists stipendium. De fick 50 000
kronor vardera för att kunna genomföra
sina examensarbeten i Bolivia.

q

Angela Hillemyr,
Chalmers första viceprefekt för nyttiggörande

Hur ser du på ingenjörens framtida roll och hur
tror du den kommer förändras?
– Det finns redan i dag en stor förväntan på att ingenjö
rer ska bidra till hållbar utveckling. Denna roll kommer
troligen bli allt viktigare för ingenjörerna i takt med ett
allt större fokus på hållbar framtid och hållbara teknik

lösningar. I arbetslivet förväntas därför ingenjören kun
na bidra med bredare perspektiv än rent tekniska, och
också kunna påverka så att utveckling av ny teknik och
tekniska system leder till ett mer hållbart samhälle, såväl
ekonomiskt som mänskligt och miljömässigt.

att nyttiggöra

Vilket ansvar tycker du att ingenjören har för den
teknik som utvecklas?
– Ingenjörer och forskare är ju en del av den teknik
som utvecklas och självklart har då ingenjören ett
ansvar för att inte bara se till kortsiktig utveckling och
nyttiggörande utan att även beakta det långsiktiga
hållbarhetsperspektivet.
– Under sin utbildning har ingenjören möjlighet att
reflektera kring etik, mänskligt välbefinnande och håll
barhet i linje med Chalmers miljö- och hållbarhetsmål.
Detta för att ingenjören ska få kunskap och verktyg
för att kunna ta ett stort ansvar för att utveckla teknik
som leder till ett hållbart samhälle. Ett ansvar som jag
tycker att våra ingenjörer ska ta.

Vikten av goda relationer
God kommunikation skapar förtroende och utvecklar goda relationer, som ökar viljan
att till exempel arbeta eller studera på Chalmers, att samarbeta med högskolan eller att
finansiera dess verksamhet. Medarbetare, studenter och alumner kommer här alltid att vara
viktiga ambassadörer för Chalmers. Deras samlade bild av verksamheten är avgörande för
Chalmers utveckling och framtid. Under 2013 har Chalmers varumärke profilerats genom
exempelvis press, digitala kanaler, studentrekryteringskampanjer och alumnikommunikation. Flera insatser har gjorts för att öka Chalmers profilering internationellt, inte minst
genom EU:s forskningsflaggskepp om grafen, men också i studentrekryterings-, forskningsoch samverkanssammanhang.
runt om i världen. Chalmers arbetar aktivt tävlingar med stor internationell uppmärk
Chalmers i media
samhet, är exempel på projekt som fått del
Årets stora nyhet var EU-kommissionens med att vårda relationerna till dem.
Kontakten med de olika alumniförening av detta stöd. Behovet av stipendier för
beslut i januari att utse chalmersledda
Graphene Flagship till ett av sina första arna är viktig i detta arbete. Chalmersska att möjliggöra för internationella master
vetenskapliga forskningsflaggskepp. Be- Ingenjörsföreningen är störst med 12 000 studenter att utbilda sig på Chalmers har
också styrt dessa kampanjer. I USA har vi
skedet gav Chalmers en hittills oöverträffad medlemmar, i Sverige och utomlands.
Den kanal som når ut bredast till alumnerna återigen kunnat utlysa ett stipendium för
synlighet i internationell dagsmedia.
Flaggskeppet blev också Chalmers är Chalmers magasin med över 40 000 läsare. amerikanska masterstudenter med hjälp
största nyhet i Sverige, dels i samband Utöver det skickas ett antal nyhetsbrev av US Friends of Chalmers Inc., skapat
med beskedet i januari, dels vid själva sjö under året, både på svenska och engelska, av chalmerister i USA i syfte att stötta
sättningen av flaggskeppet i oktober. Andra till omkring 13 500 alumner i Sverige och Chalmers med fundraising.
Även i år delades ett antal stipendier ut,
stora svenska nyheter rörde operationskön omkring 2 500 utomlands.
Kontakten via sociala medier blir allt vikti både till alumner och till studenter. Rune
som försvann, att fotgängare ökar olycksris
ken för cyklister och att hög halt omättade gare. Chalmers grupper på Facebook och Anderssons stipendium delades ut till tre
LinkedIn har i dag över 9 000 medlemmar alumner. Ulla-Britt Bergkvists stipendium
fettsyror ökar risken för allergi.
Internationellt uppmärksammades bland vardera. Chalmers egen virtuella mötes delades ut till två kvinnliga studenter.
annat också att laser kan bli botemedel mot plats, Alumninät, har 14 000 registrerade Sievert Larssons stipendium, som ger
Alzheimers sjukdom, att grafen ger effektiv alumner, Chalmeristbloggen har passerat thailändska studenter möjlighet att läsa
nedkylning av elektronik och att osynligt 219 000 sidvisningar sedan starten 2009 en masterutbildning på Chalmers, dela
des ut till fyra studenter. Sievert Larsson
och twitterkontot har 1 690 följare.
mönster kan stoppa falska märkeskläder.
Vidare har Chalmers bjudit in alumnerna och Rune Andersson har under året även
Under 2013 ökade Chalmers genom
slag i svenska medier, visar en analys som till ett antal olika event som frukostmöten, donerat ytterligare medel för att förlänga
jämför perioden september till augusti de mingelevent och andra arrangemang, i sina stipendieprogram. Arne Sjögrens
två senaste åren. Antalet införanden steg vissa fall själva, i andra fall tillsammans pris, som bygger på en testamentes
s ka Ingenjörsföreningen gåva, har instiftats och delats ut för första
med 22 procent till 1 720 och exponeringen med Chalmers
gången till en forskare inom nano-området.
mot läsare, tittare och lyssnare steg med eller andra aktörer.
Ytterligare testamenteslöften har också
76 procent till 169 miljoner kontakttillfällen.
inkommit under året. Därtill har avtal förny
Fundraising och filantropiska gåvor
Under året genomfördes flera telefonkam ats med företag om samarbeten för stipen
Kontakten med alumner
Alumnerna, högskolans tidigare studenter, panjer som samlat in medel till stöd för dier, sommarjobb och examensarbeten för
är mycket värdefulla för Chalmers. De utgör studenter och forskare i form av stipendier. internationella masterstudenter.
g
50 000 ambassadörer, mentorer, donatorer, Formula Student och Solar Decathlon,
länkar till näringsliv och samhälle med mera där studenterna deltagit med framgång i
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5.

att nyttiggöra

2.

1.

3.
1. Håkan Buskhe, vd för Saab AB, tecknar ett tioårigt samarbetsavtal med
Chalmers, om forskning, innovation och utbildning inom radar- och 		
sensorteknologi.
2. En avsiktsförklaring undertecknades mellan thailändska NBTC och Chalmers.
3. Karin Markides och Terje Moen från Statens vegvesen i Norge skriver
under ett forskningsavtal.
4. Rektor Yan-Hwa Wu Lee från National Chiao Tung University i Hsinchu, 		
Taiwan, och Karin Markides förnyar samarbetsavtalet inom utbildning 		
och forskning.
5. EU:s Carl-Christian Buhr gratulerar Jari Kinaret vid invigningen av
Graphene Flagship.

1.

2.

3.
4.

kan, primärt inom områdena produktion,
Samverkan med näringsliv
Chalmers är tredje bäst i världen på forsk trafiksäkerhet samt förbränning och avgas
ningssamarbete med industrin, visar 2013 efterbehandling. Detta, tillsammans med
års resultat av universitetsrankningen Lei det befintliga Talent Partnership-avtalet,
den Ranking, som omfattar 500 större utgör ett strategiskt samarbete som täcker
in kompetensförsörjningsfrågor från både
universitet över hela världen.
Strategisk samverkan med näringslivet forsknings- och utbildningsperspektiv.
Preem AB förlängde och utökade samar
är en av grundstenarna i Chalmers nyttig
görandearbete och är ett sätt att bidra betet med Chalmers inom forskning, kom
till industriell och ekonomisk utveckling. petensutveckling och nätverkssamverkan.
Chalmers har under året tecknat ett antal På en allt mer konkurrensutsatt energimark
nya strategiska samverkansavtal medan nad krävs hela tiden förbättringar av teknik
och processer för att kunna framställa allt
några befintliga avtal förlängts.
Ett tioårigt avtal har tecknats med Saab bättre bränslen och drivmedel.
AB för att gemensamt stärka och utveckla
forskning, innovation och utbildning inom Ett steg framåt i internationella relationer
radar- och sensorteknologi. Nya områden Under ett antal år har de långsiktiga an
kan läggas till efter hand. Ett viktigt mål strängningarna stärkts kring Chalmers
med samarbetet är att trygga en långsiktig internationella samarbeten och utdelningen
från detta har varit riklig under 2013. Med
tillgång på välutbildade ingenjörer.
Ett femårigt avtal har tecknats med Volvo en stark egen verksamhet som utgångs
Car Corporation om forskning, kompetens punkt etableras och förstärks samarbeten
försörjning, infrastruktur och innovations som i flera fall också utvecklas i stora
system samt internationell samverkan. internationella projekt. Det tydligaste ex
Närmare 80 projekt bedrivs i dag inom emplet under 2013 är Graphene Flagship
ramen för detta avtal, med tyngdpunkt på där Chalmers har fått koordineringsansvar
trafiksäkerhet, produktion, fordonsutveck för EU:s hittills största forskningssatsning.
Chalmers har under året också knutits
ling samt energi och miljö.
Avtal har även tecknats med norska till EU-organet EIT (European Institute of
Statens Vegvesen, som står inför enorma Innovation and Technology) genom aktiv
väginvesteringar, bland annat byggs nya medverkan i Climate KIC – en av tre Know
broar och tunnlar längs Europaväg 39:s ledge and Innovation Communities som EIT
kuststräckning från Trondheim till landets bildade 2010. Chalmers starka forskning
sydspets. Avtalet gäller forskning och kom och utbildning, det nära samarbetet med
petensutveckling inom nya strukturer och omgivande samhället liksom konceptet
kompositmaterial för broar, fördjupade geo med styrkeområden har lagt grund till att
tekniska kunskaper för att undvika ras och Chalmers bjuds in att delta i allt fler interna
problem i brofundament och tunnlar samt tionella sammanhang. Genom ledarskapet
hållbarhet och energi med stora inslag inom Cesaer och Unitech International har
av vindkraft och havsbaserad vattenkraft. medverkan i universitetsnätverket Idea Lea
Ett långsiktigt avtal har ingåtts med ABB gue och franska forskarskolan och forsk
Sverige. Det ska ytterligare öka studenter ningscentrumet Eurecom, blivit möjliga.
nas möjligheter till anställning, öka ABB:s
egen rekryteringsbas och bli en plattform Publika arrangemang
för nya gemensamma forskningsprojekt. Under Almedalsveckan i Visby deltog Chal
ABB och Chalmers samarbetar redan inom mers i den så kallade Västsvenska Arenan
– ett samarbete med Göteborgs universitet,
en rad olika forskningsområden.
Avtalet med AB Volvo har förlängts till och Göteborgs Stad, Västra Götalandsregio
med 2015. Det omfattar forskningssamver nen och Västsvenska Handelskammaren.
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Chalmers bidrog med fem egna seminarier
samt medverkande forskare i en rad andra
programpunkter.
The Chalmers Day for a Sustainable
Future arrangerades för tredje året i no
vember. I år stod människan i fokus genom
ett program fyllt med goda exempel och
frågeställningar kring ingenjörens ansvar.
I samband med årets Nobelhögtidligheter
presenterades Michael Frayns pjäs Copen
hagen i en unik uppsättning med två Nobel
pristagare i rollistan. Chalmers var också
representerat under Nobel Week Dialogue
i Göteborg. Tre av årets Nobelpristagare
föreläste i Göteborg efter att ha bjudits in
av Chalmers och Göteborgs universitet.
Sju av Chalmers styrkeområden har under
året arrangerat publika seminarier.
Populärvetenskap
Ett 50-tal forskare från Chalmers med
verkade i Vetenskapsfestivalens öppna
program. Årets tema, Kontroll eller noll
koll, präglade såväl det öppna program
mets 275 programpunkter som två veckors
skolprogram. Chalmers studenter bidrog
också genom att visa upp tre spännande
studentprojekt. Sammanlagt hade festiva
len 63 800 besökare, vilket är något fler än
förra året. Festivalens NBI (nöjd-besökarindex) var 88 (av 100).
Forskare från Chalmers deltog för andra
gången i den nationella tävlingen Forskargrand prix, som går ut på att forskare täv
lar i konsten att informera allmänheten
om sin forskning på ett lättbegripligt och
samtidigt underhållande sätt. Återigen
tog en forskare från Chalmers regionens
plats till riksfinalen i Stockholm. Forskargrand prix arrangerades av Föreningen
Vetenskap & Allmänhet i samarbete med
landets universitet och högskolor samt de
fyra forskningsfinansiärerna Forte, Formas,
Vetenskapsrådet och Vinnova med stöd
från EU-kommissionen.
Vetenskapskaféet Café-å-lär arrangerade
populärvetenskapliga föreläsningar som var
öppna för allmänheten.

Samverkan med skolor
Under året arrangerades ett antal evene
mang för den yngre målgruppen: Veten
skapsfestivalens skolprogram, som
omfattar allt ifrån experimentverkstad
till massaktiviteter och föreläsningar,
tävlingen Rädda ägget som riktar sig till
barn i årskurs fem, Teknikåttan som är en
nationell tävling för åttondeklassare där
Chalmers i år även anordnade riksfinalen,
och Chalmersdagen som främst vänder
sig till gymnasieungdom ar där de får
information om Chalmers utbildnings
program och möjlighet att träffa dagens
studenter.
Utställningen och experimentverksta
den Fysikaliska leksaker har lockat en
stadig ström av nyfikna och intresserade
besökare, i huvudsak skolklasser, under
året. Chalmers har även tagit emot ett
antal studiebesök i syfte att informera
och inspirera.

5.
1. Copenhagen. Nobelpristagarna David Gross och Alan Heeger
uppträdde som Werner Heisenberg och Niels Bohr, jämte skåde-	
spelerskan Fiona Shaw som Margrethe Bohr, i uppsättningen av
Michael Frayns teaterstycke Copenhagen, i Chalmers kårhus.
2. Nobelpristagare 2013 i kemi och fysik föreläser på Chalmers,
till vänster Arieh Warhel, kemi, och till höger Francois Englert, fysik.
3. Samuel Bengmark höll årets William Chalmersföreläsning: 		
En icke-orienterad matematikers tankar.
4. Stiftelsens pris till Jari Kinaret. Han får priset för sitt enastående
arbete med pilotprojektet Graphene Coordinated Action.

5. Vid årets Hållbarhetsdag fick Chalmers ledning svara på frågan
om vad de menar med hållbar utveckling.
6. ”Upplev tekniken” i Betonghallen i samband med 			
Rädda ägget-tävlingen.
7. Promotionshögtidligheten 2013
6.

8. Chalmersmedaljen 			
Professor Per Olof Wikström grundade civilingenjörsprogrammet
i teknisk design på Chalmers för 14 år sedan och beskrivs som
en banbrytare som förenat teknik med konst.
9. Hedersdoktorer 			
Jung Shin Choi, professor vid The Catholic University of Korea,
Sydkorea, Bradley F Chmelka, professor vid University of California,
USA, och Hoda ElMaraghy, professor vid University of Windsor i
Kanada.

6.

Akademiska högtider
Den 27 september firade Chalmers sina
nya professorer med en högtidlig installa
tion. 35 professorer, fyra konstnärliga, 39
adjungerade, sju affilierade professorer
samt en professor of practice hedrades
och välkomnades på detta sätt. Samtliga
hade startat sin verksamhet vid Chalmers
från och med 2010 och fram till 1 juni
2013.
Vid årets promotionshögtid promove
rades 74 doktorer och tre hedersdoktorer.
I samband med ceremonin delade rektor
ut utmärkelser till årets chalmersmedaljör,
mottagaren av Stiftelsens pris, årets
forskarhandledare och till mottagaren
av Styrkeområdenas pris.
Två examensceremonier har hållits för
278 examinander där även Chalmers
pedagogiska pris delats ut.

7.

8.

9.

7.
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Utmärkt intern miljö
Tummen upp för kemikaliehanteringen

Marie Nordqvist är forskningsingenjör och laboratoriechef för gruppen för systembiologi och
industriell bioteknik.

Rätt ämne på rätt plats, namnlappar på alla behållare
och varningssymboler där det behövs. Chalmers kemi
kaliehantering får tummen upp av miljörevisorerna.
Hela kemihuset är fullt av laboratorier. Flera hundra
faktiskt! Och omsättningen på människorna är stor.
– Det har inte varit helt enkelt att få alla att göra på
samma sätt. Men nu fungerar det bra, säger Marie
Nordqvist.
Under 2013 har hon varit ledare för ett projekt
med upp
drag att förbättra kemikaliehanteringen på
institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers största
institution med drygt 400 anställda där cirka 7 000
olika kemikalier hanteras. Marie Nordqvist visar runt i
sitt eget laboratorium och pekar på de låga plastkärlen,
vannorna, i vilka provrör och flaskor är placerade på
bänkarna.
– De är till för att förhindra skadliga kemikalier från
att rinna ner i avloppen ifall någon behållare går
sönder. Tidigare varierade användandet av vannor här
i kemihuset, men nu köper vi in dem centralt och alla
labb använder dem.

Hon får syn på en pipförsedd plastflaska med genom
skinligt innehåll och rynkar pannan.
– Den här saknar märkning, men jag skulle tro att det
bara är vatten och att den som använder den har gått
iväg på ett kort ärende. Egentligen så ska alla flaskor
förses med en etikett där man anger datum, innehåll
och vem som ansvarar för den. Om en flaska blir kvar
glömd måste andra ju veta hur de ska hantera den.
Numera finns det specialframtagen tejp för just
det ändamålet. En annan förbättring är den tydliga
och enhetliga märkningen på skåpen, där stora var
ningssymboler är placerade på dörrar framför sådant
som kan vara brandfarligt, frätande och giftigt. Men ett
av de viktigaste resultaten av projektet syns inte, utan
handlar om information och utbildning.
– Vi har bland annat haft träffar med representanter
för respektive labb, och nu jobbar vi med en introduk
tionsfilm för nyanställda. Målet är att ha en hög lägsta
kunskapsnivå, och det verkar som att vi lyckats med
det, inte minst tack vare ett stort engagemang på de
olika avdelningarna, avslutar Marie Nordqvist.

Susanne Ollila, vid institutionen för teknikens ekonomi
och organisation, får Styrkeområdenas pris 2013.
Hon får priset för sitt arbete med att skapa gränsöverskridande förutsättningar för samarbete.

En samåkningsförmedling har etablerats på Chalmers
webbplats för att underlätta kontakt mellan resenärer
från samma område.

Lånecykelsystemet Styr & Ställ har byggts ut så att
det nu finns på fyra platser vid campus Johanneberg.

Människor med kompetens
Under 2013 har Chalmers fortsatt att utveckla chef- och ledarskapet samt
integrera ledarskapspolicy och ledarkompetenser i alla våra chefs- och
ledarutvecklingsinsatser. En del av detta arbete är även i år att fortsätta att
bygga upp feedbackkulturen. Drygt 60 chefer och ledare har under 2013
använt Chalmers 360-graders-verktyg för att utvärdera och få feedback på
sitt beteende utifrån ledarkompetenserna, de flesta inom ramen av något av
ledarutvecklingsprogrammen.
Chalmers har i år kunnat märka ett ökat
intresse för ledarutvecklingsprogrammen
och ledningsgruppsutveckling. Under året
har Chalmers genomfört två omgångar av en
nyutvecklad introduktion för chefer, startat
tre omgångar av ledarskapsprogrammet för
chefer och ledare, genomfört ettledarskapsoch verksamhetsutvecklingsprogram för
Chalmers administrativa chefer samt fortsatt
med flera program för forskarassistenter.
Förutom de mer omfattande program
men har Chalmers genomfört workshoppar
i coachande förhållningssätt, arbetsmiljöut
bildning för chefer och arbetsmiljöombud, ut
bildningar i mötesteknik och facilitering, kon
flikthanteringsseminarium samt utbildning
kring medarbetarsamtal och svåra samtal.
Ett flertal ledningsgrupper, inklusive
Chalmers ledning, har fortsatt att utveckla
sitt arbetssätt, främst vad gäller återkopp
ling, öppenhet och ledarskap, med hjälp av
internkonsult.
En medarbetarenkät till anställda som
genomfördes i juni gav också värdefull
återkoppling som genom ett systematiskt
omhändertagande vid varje institution myn
nat ut i förbättringsåtgärder i verksamhets
planeringen för kommande år. Behovet av
återkoppling återkom som tema även i enkä
ten. Chefsdagen i december fokuserade på
sätt att samverka för att få ut bästa effekt av
åtgärderna utifrån medarbetarenkäten, och
vilka gemensamma mål Chalmers kan jobba
samlat för att uppnå.
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Inom ramen för nätverket Cesaer, där teknis
ka universitet i Europa samlas, har Chalmers
lett ett arbete för att jämföra hur man arbetar
med och ser på ledarroller och ledarutveck
ling vid de olika universiteten, och samla
best practice som ska presenteras vid en
konferens 2014.
Arbetsmiljö
Under 2013 kunde för första gången en jäm
förelse med en tidigare arbetsmiljörevision
göras. En jämförelse mellan 2010 och 2013
visar att samtliga institutioner har förbättrat
sig. Bland annat har institutionerna en hög
ambition att arbeta för en god och säker
arbetsmiljö, och arbetar praktiskt för att
säkra en sådan. Revisionen visar att imple
menteringen av arbetsmiljöpolicyn har haft
god genomslagskraft i chefsledet.
Utveckling av Chalmers hälsoarbete med
fokus på friskvård har även präglat året. En
ny friskvårdspolicy, nya riktlinjer för frisk
vårdstimmen samt utvecklingen av främst
motionslokalen på campus Johanneberg
har genomförts.
Stort fokus har även legat på att utveckla det
systematiska brandskyddsarbetet utifrån an
svarsfördelning mellan fastighetsägarna och
högskolan men även internt inom högskolan.
Slutligen har utvecklingsinsatser för che
fer, arbetsmiljöombud och studerandear
betsmiljöombud inom arbetsmiljöområdet
genomförts. Exempelvis ingår numera kon
flikthantering i arbetsmiljöutbildningen.

Jämställdhet
Den medarbetarenkät som genomfördes
bland samtliga anställda fokuserade på
frågor om ledarskap, arbetsmiljö och jäm
likhet. Chalmers resultat ligger något över
genomsnittet för universitet när det gäller
jämlikhet, förtroende för ledare och enga
gemang i arbetet. Utvecklingsområden
finns avseende återkoppling och hur över
gripande mål genomsyrar verksamheten.
Tillsammans med en representant från
Diskrimineringsombudsmannen genomför
des en workshop om jämlikhet där rektorer,
prefekter, jämställdhetsombud, HR-speci
alister och fackliga företrädare var inbjudna
deltagare. Workshoppen resulterade i rikt
linjer för det fortsatta jämlikhetsarbetet.
En rad medarbetare på Chalmers har
under året medverkat till att ta fram ett
filmmaterial om härskartekniker. Filmerna,
som bygger på exempel från olika delar av
verksamheten, ska användas som utbild
ningsmaterial i det fortsatta arbetet för att
utveckla den psykosociala arbetsmiljön.
Chalmers ledningsgrupp bestod 2013
av tolv personer, varav fem kvinnor och
sju män. Av 17 prefekter är 16 män, vilket
innebär att könsfördelningen i denna grupp
är fortsatt mycket ojämn (94 procent). Styr
keområdesledarna är åtta personer, varav
sex är män (75 procent). Det finns fyra
utbildningsområdesledare varav tre är män
(75 procent).

Könsfördelningen bland professorer har med 2012 och ett led i en trend som pågått Ingår gör bland annat att säkerställa att
förbättrats marginellt sedan 2012 men är i många år mot en jämnare könsfördelning. mål och planer inom miljö och hållbarhet
fortsatt ojämn. Av 202 professorer är 19 Också bland doktoranderna har könsför tas fram och genomförs. På motsvarande
kvinnor (nio procent). Av de 19 professorer delningen blivit jämnare. Av 835 dokto sätt koordinerar processledarna hållbar
som rekryterats eller befordrats under 2013 rander är knappt 68 procent män vilket hetsarbetet inom respektive process. Det
är 15 män (79 procent). 2012 var den siffran innebär att könsfördelningen i denna grupp har också tillsatts en hållbarhetscoach per
71 procent. En man har direktrekryterats till är oförändrad.
huvudprocess samt för intern miljö och
professor.
Utvecklingen under 2013 har inneburit kommunikation för att stötta processerna
Bland 103 biträdande professorer är en fortsatt jämnare könsfördelning bland i deras arbete.
könsfördelningen 21 procent kvinnor och docenter, universitetslektorer och fors
Institutionernas lokala miljö- och håll
79 procent män, vilket innebär en fortsatt karassistenter. Den är oförändrad bland barhetsmål har integrerats i deras gemen
nedåtgående trend sedan 2011 då andelen professorer och doktorander medan grup samma handlingsplaner. Ett arbete har ge
kvinnor i denna kategori var 28 procent. pen biträdande professorer också detta år nomförts under 2013 för att se över hela
Andelen befordringar under 2013 är fortsatt uppvisar en negativ förändring.
verksamhetsplaneringsprocessen. Med det
ojämn med könsfördelningen tre kvinnor (16
nya systemet samlar institutionen sina mål
Lönerevision
procent) och 16 män (84 procent).
inom samtliga områden i en gemensam
Könsfördelningen bland docenterna har Löneavtal slöts under året med Saco för handlingsplan. På så sätt blir inget område
förbättrats de senaste åren. Av 150 docen perioden 1 maj 2014 till och med 30 april bortglömt och det blir lättare att se när ett
ter är 22 procent kvinnor, jämfört med 20 2015 och med ST och Seko för perioden mål har bäring på flera olika verksamhets
procent 2012. 14 män (74 procent) och 1 oktober 2013 till och med 30 september områden, till exempel utbildning och miljö.
fem kvinnor (26 procent) rekryterades eller 2014. Avtalen sträcker sig fortfarande på
befordrades till docenter 2013. 15 män och olika tid men harmoniseringen av revisions Hållbar arbetspendling
fyra kvinnor antogs som oavlönade docenter, processen med Chalmers årsplanering kvar Chalmers strävar efter att minska miljöbe
vilket innebär en könsfördelning på 79/21.
står. Avtalen med Saco och ST innebär att lastningen från resor. År 2012 togs en grön
Sju nya universitetslektorer rekryterades vi utvidgar kretsen som tillämpar modellen resplan fram för resor till och från campus
2013 och könsfördelningen bland dessa med lönesättande samtal till att omfatta fem Johanneberg, men flera åtgärder har bäring
var 43/57. En universitetslektor befordrades. institutioner samt delar av Administration på samtliga Chalmers arbetsplatser. Här är
Av Chalmers 95 universitetslektorer är 25 och service under 2014. Utvärderingen av några exempel på åtgärder som genomförts
procent kvinnor, vilket innebär en förbättring de lönesättande samtal som hölls i revisio under 2013 för att uppmuntra studenter och
nen 2013 har lett till vissa mindre anpass anställda att resa mer miljöanpassat:
med fyra procent jämfört med 2012.
Också 2013 var könsfördelningen bland ningar av årets process i syfte att ytterligare • Cykeldagar anordnades på båda cam
rekryterade forskarassistenter jämn. Av 33 höja kvaliteten.
pusen med cykelreparatörer och olika
personer var 18 män och 15 kvinnor, vilket
utställare. Årets event arrangerades i sam
innebär en könsfördelning på 55/45. Sex Miljöledningssystem
arbete med studentföreningen Chalmers
forskarassistenter direktrekryterades, varav Under året har miljöledningsarbetet integre
Students for Sustainability som delade ut
två män (44 procent). Trenden avseende rats ytterligare i den ordinarie organisationen
hela 130 begagnade cyklar till behövande
utvecklingen av könsfördelningen bland de och knutits intimare till den nya processor
studenter. Kön för att få en av de begag
133 forskarassistenterna är fortsatt positiv ganisationen. Detta för att kunna stötta och
nade cyklarna sträckte sig hela vägen upp
och andelen kvinnor har under året ökat från säkerställa systematiskt ständiga förbätt
för Olgas trappor.
26,5 till 28 procent.
ringar i det strategiska hållbarhetsarbetet. • En särskild webbplats har byggts upp med
Sammantaget innebär detta att knappt På central nivå är processägarna för att
information för cyklister om var det finns
cykelparkering, duschar och pumpstatio
70 procent av dem som rekryterats eller utbilda, forska och forskarutbilda, nyttiggöra
ner på campus. Behovet av fler sådana
befordrats till ovanstående tjänster är män. samt stödprocesserna ansvariga för hållbar
faciliteter har inventerats.
Det är en minskning med fem procent jämfört hetsarbetet inom sina respektive områden.
g
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utmärkt intern miljö

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2013
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Professorer

Biträdande
professorer

Docenter

Universitetslektorer

Vid årets cykeldag delade Chalmers Students for Sustainability ut hela
130 begagnade cyklar till behövande studenter.

Tre elbilar ingår nu i Chalmers elbilspool, som under året öppnades för
alla anställda och studenter.

Forskarassistenter

Doktorer

• Chalmers har fått en egen cykelambas
sadör, Mikael Carlsson, som till vardags
arbetar som kurator på båda campusen.
Han svarar på alla frågor om cykling – om
allt från lämplig klädsel till rätt cykel för olika
ändamål, säkerhet och bra-att-ha-grejer.
Cykelambassadören hjälper också till med
att få rätt mental inställning: hur och varför
ska man ändra sina jobbpendlarvanor när
det är praktiskt möjligt?
• Lånecykelsystemet Styr & Ställ har byggts
ut så att det nu finns på fyra platser vid
campus Johanneberg. För den som vill ta
Styr & Ställ till eller från Lindholmen rekom
menderas stationen vid Esperantoplatsen
och gratisfärjan Älvsnabbare.
• Chalmers medverkade under 2013 i Tra
fikkontorets nya satsning ”Cykelvänlig ar
betsplats”, där vi uppnådde den högsta
nivån, tre stjärnor.
• Chalmers erbjuder nu alla anställda att
köpa Västtrafiks årskort via månadsvis
nettolöneavdrag. Det innebär att anställda
kan köpa ett årskort för kollektivtrafiken
utan att behöva betala hela summan på
en gång.
• En ny samåkningsförmedling lanserades
för att förmedla kontakt mellan resenärer
från ungefär samma område. Resenärerna
får själva komma överens om de vill samåka
med varandra och hur samåkningen ska
organiseras.
• Chalmers elbilspool har under året öpp
nats för alla anställda och studenter. Två
Nissan Leaf och en Fiat 500 ingår i poolen.
Bilarna har en hög säkerhet och en räck
vidd på 120–170 km.

Personal i siffror
Chalmers tekniska högskola AB hade den
31 december 2013 2 988 anställda, vilket
motsvarar 2 838 heltidstjänster. Detta är
en ökning med 105 personer under 2013.
Andelen visstidsanställda av dessa var 50
procent, det vill säga 1 497 personer. 834
av dessa var doktorander och 133 forskaras
sistenter. Jämfört med 2012 har Chalmers 17
fler doktorander och 16 fler forskarassistenter.
Administrativ personal uppgick den 31
december 2012 till 509 personer, varav 473
heltidstjänster. I jämförelse med 2012 var det
en ökning med 35 personer. 36 personer i
gruppen var visstidsanställda.
Tekniker och IT-personal var den 31 decem
ber 2012 335 personer, varav 21 visstidsan
ställda. 2012 års motsvarande siffra var 325
vilket innebär en ökning med tio personer.
Annan forskande och undervisande per
sonal var den 31 december 2012 378 per
soner, en ökning med 35 personer jämfört
med 2012 (343). Andelen visstidsanställda
i gruppen var 273.
Ökningen av alla personalkategorier kan
hänföras till en ökning av forskningsuppdrag
på Chalmers och ett ökat behov av stöd.
Personalomsättningen under året var cirka
fyra procent, varav omkring en tredjedel
förorsakas av pensionsavgångar.
Internationellt forskar- och lärarutbyte
Chalmers forskare och lärare deltar regel
bundet i utbyten världen över och utväxlar
på så vis kunskap och erfarenheter med sina
kollegor vid andra internationella universitet.
Under 2013 har 118 forskare/lärare besökt
utländska lärosäten. De flesta har rest till
universitet i EU-länderna samt USA och
Kanada, men även i Asien (framför allt Kina)

och Afrika. Andelen utresande kvinnliga
forskare/lärare har ökat kraftigt till 32 pro
cent jämfört med 2012 (23 procent). De
flesta av de 213 forskare/lärare som valde
att besöka Chalmers under 2013 hade sin
hemvist i EU-länderna och Asien.
För forskarstuderande är det en värdefull
erfarenhet att vistas vid ett utländskt univer
sitet under en del av sin studietid, där de får
nya vetenskapliga perspektiv och breddar
sina nätverk. Under 2013 valde 88 doktoran
der från Chalmers att gästforska utomlands,
de flesta i EU-länderna och USA. Även i den
här gruppen har andelen kvinnliga forskar
studerande som valt att åka utomlands ökat
kraftigt - från 20 procent 2012 till 34 procent
2013. Samtidigt besökte 110 doktorander
Chalmers, de flesta från EU-länderna och
Asien.

Tekniklektorer

Universitets adjunkter
519
Doktorander

Annan under visande /
forskande personal

IT-personal

Teknisk personal
200

300

Administrativ
personal

0

50

100

150

Personal, antal heltidstjänster

Totalt (därav kvinnor)

2012

2013

Undervisande och forskande personal
Professorer
183
Biträdande professorer
101
Docenter
148
Universitetslektorer
94
Forskarassistenter
133
Doktorer
155
Tekniklektorer
60
Universitetsadjunkter
24
Doktorandtjänster
829
Annan undervisande
och forskande personal
285

(18)
(22)
(33)
(23)
(37)
(49)
(8)
(6)
(270)

Summa

(549) 1 962 (480)

2 012

(83)

177
95
148
102
116
165
60
26
813

(15)
(23)
(30)
(21)
(31)
(41)
(9)
(6)
(262)

260 (73)

2011
178
79
155
98
102
140
52
29
774

2010

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

180 (16)
73 (16)
146 (30)
146 (30)
86 (22)
103 (39)
51 (8)
30 (9)
707 (213)

259 (75)

277 (70)

1 866 (480) 1 751(443)

Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal (inkl lokalvård)
328
Administrativ personal
498

(96)
(392)

318 (92)
464 (369)

324 (93)
460 (372)

323 (96)
419(390)

Summa

(488)

782 (461)

784 (465)

742(436)

2 838 (1 037)

2 744 (972)

826

Nyrekryteringar/Befordringar

2012

2013

2011

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

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

Professor
Bitr professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent

15
16
14
5
18

4
3
5
3
15

5
14
10
3
9

2
2
2
3
5

12
10
17
4
16

0
5
2
3
4

Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 10–50 % vid Chalmers.

Totalt

68

30

41

14

59

14

Totalsumma
Adjungerade professorer

48

250

68

(9)

57

(5)

2 650 (945) 2 493(879)
48

(2)

47

(2)

49

Fastställda mål

Riskhantering

Uppföljning
och
utvärdering

Intern miljö

Kontroll
aktiviteter

Information
och
kommunikation

Chalmers tillämpar ramverket Coso. Coso
står för Committee of Sponsoring Organi
zations of the Treadway Commission och är
det internationellt mest etablerade ramver
ket för att beskriva en organisations interna
kontroll, samt integrera intern styrning och
kontroll i verksamheten.
Den interna kontrollen delas in i
• Intern miljö
• Riskhantering
• Kontrollaktiviteter
• Information och kommunikation
• Uppföljning och utvärdering
Den interna miljön med organisation, be
slutsvägar och ansvar som återfinns i våra
styrdokument, riktlinjer, policyer, manualer
och Chalmers prioriterade verksamhets
utvecklingsdokument (PVU) utgör grun
den för den interna kontrollen. Den utförs
av styrelse, ledning och annan personal
för att få en rimlig försäkran om att målen
uppfylls vad gäller effektivitet och produk
tivitet i verksamheten, att vi har en tillför
litlig finansiell rapportering och att vi följer
lagar och regler.
Riskhanteringen syftar till att identifiera
och utvärdera de väsentligaste riskerna
som påverkar Chalmers möjlighet att upp
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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 högskole
styrelsen svarar rektor (tillika verkställande
direktör) för den samlade verksamheten,
som är organiserad i fyra ansvarsområden:
•
•
•
•

fylla målen. Chalmers har en systematisk
årlig riskhantering som inkluderar grund
utbildningen, forskningen, styrkeområde
na samt institutionerna. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för godkännandet
och utvärderingen av det slutliga chalmers
övergripande riskregistret.
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och ru
tiner som bidrar till att ledningens direktiv
genomförs samt begränsar identifierade
risker och ser till att de nödvändiga åtgär
derna vidtas för att hantera en risk.
Den interna informationen och kommu
nikationen är förutsättningen för Chalmers
regelefterlevnad på bred front och för en
effektiv verksamhet. På Chalmers finns ett
antal forum för detta såsom webbplatsen
med både extern och intern kommunika
tion, olika nyhetsbrev på institutionerna
och möten på olika nivåer.
Uppföljningsprocessen ingår i lednings
processen. Här följs strategiska mål, indi
katorer samt åtgärder kopplade till de över
gripande riskerna, upp. Utöver den interna
kontrollen beaktas revisorernas rekommen
dationer vilka följs upp och åtgärdas.

institutioner
styrkeområden
utbildningsområden
verksamhetsstöd

Institutionerna
De sjutton institutionerna och Chalmers
bibliotek utgör Chalmers linjeorganisation
och är underställd prorektor. Vid institutio
nerna finns all akademisk personal samt det
lokala verksamhetsstödet. All forskning och
utbildning genomförs vid respektive institu
tion, 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 under
ställda vicerektor för styrkeområdena, svarar
för den ämnesövergripande integrationen
av Chalmers forskning, utbildning och sam
verkan inom de tematiska områden som
definierats som Chalmers styrkeområden.
Drivkrafter för deras utveckling är hållbar
utveckling samt innovation och entrepre
nörskap. 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 underställ
da vicerektor för grundutbildningen och sva
rar för Chalmers utbildningsprogram. Varje
utbildningsområde leds av en utbildnings
områdesledare som svarar för övergripande
utveckling, planering och dimensionering
av Chalmers utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.
Verksamhetsstödet
Chefen för det gemensamma verksamhets
stödet 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 gemen
sam, långsiktig plan för hela organisatio
nen. Gruppen, som leds av rektor, omfattar
även prorektor (tillika vice verkställande
direktör), vicerektorerna för grundutbildning,
forskning och forskarutbildning, styrkeom
råden och samverkan samt chefen för det
gemensamma verksamhetsstödet, HR-chef,
kommunikationschef, Chief Financial Offi
cer, studentkårens ordförande och rektors
rådgivare. I rektors stab finns även vicerektor
för hållbar utveckling, Chief Development
Officer, Chief Resource Officer samt två
sekreterare i rektors kansli.

utmärkt intern miljö

Intern styrning och kontroll

Chalmers ledningsgrupp
Fr v bakre raden:
Jonas Fogelberg,
Chief Financial Officer
Johanna Svensson,
ordförande, Chalmers Studentkår
Kristina Kvarnevi, HR-chef
Mats Viberg, prorektor och vice vd
Lars Börjesson,
vicerektor för styrkeområdena
Tomas Nilsson,
kommunikationschef
Helene Bergsten, rektors rådgivare.
Fr v främre raden:
Rolf Almelund,
Chief Process Officer
Maria Knutson Wedel,
vicerektor för grundutbildningen
Karin Markides, rektor och vd
Johan Carlsten,
vicerektor för samverkan
Alf-Erik Almstedt, vicerektor för
forskning och forskarutbildning.

Samverkan med Göteborgs universitet
Institutionerna Matematiska vetenskaper,
Data- och informationsteknik och Tillämpad
IT samt nätverken Göteborgs miljöveten
skapliga centrum ( GMV) och IT-universitetet
är organisatoriskt samverkande med Göte
borgs universitet. IT-universitetet är en ge
mensam satsning för utbildning och forsk
ning 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 verk
samhetsområden. Biblioteket leds av en
bibliotekschef, som till sitt stöd har ett
biblioteksråd.

Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett självständigt repre
sentativt organ för fakulteten och behandlar
verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett
akademiskt perspektiv.
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Affilierade professorer

Den 27 september firade Chalmers sina nya professorer med en högtidlig
installation. 35 professorer, fyra konstnärliga, 39 adjungerade och sju affilierade
professorer välkomnades. Samtliga hade startat sin verksamhet vid Chalmers
från och med 2010 och fram till 1 juni 2013. I förteckningen nedan saknas
gästprofessorerna Swantje Bargman, Computational Material Mechanics,
Peter De Graeve, Arkitekturfilosofi, Wolfgang Jaeger, Fysik, Michael Hensel,
Arkitekturmetodologi och Colin Fudge, Hållbar stadsutveckling.
Mats Persson
Fysik

Anders Ynnerman
Visualisering

Hrvoje Jasak
Strömningslära

Madhav Marathe
Datavetenskap

Vladimir Zhdanov
Fysik

utmärkt intern miljö

Nya professorer

Professorer
Adjungerade professorer

Robert Berman
Matematik

Thomas Eriksson
Kommunikationssystem

Per Lincoln
Fysikalisk kemi

Martin Nilsson Jacobi
Komplexa system

Yujing Liu
Elkraftteknik

Christopher Barret
Datavetenskap
Lilia Arhné
Livsmedelsteknik

Lena Blom
Hållbara vatten- och avloppsförsörjningssystem

Jonas Gräslund
Installationsteknik

Paul Henry
Neutronspridning

Halina Rubinsztein-Dunlop
Fysik
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Ivan Mijakovic
Systemmikrobiologi

Mattias Marklund
Fysik

Mats Svensson
Britt-Marie Steenari
Industriell materialåtervinning Personskadeprevention

Karl-Gunnar Olsson
Arkitektur och teknik

Christine Räisänen
Organisation och
kommunikation

Martin Fabian
Automation

Lars O Ericsson
Teknisk geologi med in
riktning på naturresurser

Catharina Dyrssen
Arkitektur

Anders Logg
Beräkningsmatematik

Susanne Aalto
Radioastronomi

Erik Agrell
Kommunikationssystem

Paul Hockings
Medicinsk teknik

Ola Isaksson
Produkt- och produk
tionsutveckling

Mattias Liefvendahl
Hydrodynamik

Ann Mattsson
Vattenreningsteknik

Konstnärlig professor

Peter Fröst
Vårdens arkitektur
Magnus Nydén
Teknisk ytkemi

Kajsa-Mia Holgers
Kvalitetsutveckling

Trent Victor
Interaktionsdesign

Leif Åhman
Skogsindustriell kemiteknik

Matts Andersson
Produktutveckling

Peter Nordin
Komplexa system

Bo Jönsson
Högtemperaturkorrosion

Larry Toups
Design för extrema miljöer

Professor of Practice

Andrei Sabelfeld
Datavetenskap

Bengt Arne Sjöqvist
Vårdinformatik

Anders Markstedt
Infrastrukturplanering

Leo Laine
Lastvagnsdynamik
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Norges dramatiska västkust är lika storslagen som svårframkomlig. Nu ska den knytas samman med hjälp av en infrastruktursatsning som tangerar gränser för det
möjliga när det gäller vägbyggnadsteknik. Ett långsiktigt samarbetsavtal är klart mellan Statens vegvesen i Norge och Chalmers om forskning kring färjefri förbindelse
för E39 i Norge. Chalmers ska bidra med forskning och kompetensutveckling, bland annat inom hållbarhet, energi, struktur, teknik och geoteknik.

Inom forskningsområdet skyddsventilation studeras vad som
krävs för att säkerställa en låg halt av luftburna bakterier i
sjukhuslokaler och därigenom minska risken för infektioner
vid operation.

Arkitektur

Data- och
informationsteknik

Prefekt
tf Sten Gromark t o m 28 februari
Fredrik Nilsson fr o m 1 mars
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)

0
3
11
26
634
84
102

Bygg- och miljöteknik
Prefekt
Ulf Jarfelt
Forskningsavdelningar
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Licentiatexamina		9
Doktorsexamina
11
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 77
Refereegranskade
konferensbidrag		62
Antal helårsstudenter		812
Antal anställda		146
Intäkter (mnkr)		151

Institutionen för arkitektur utbildar och forskar
inom arkitektur, stadsbyggande och design
processer för hållbar utveckling – områden
som alla utgår ifrån och ständigt berör män
niskan. Vårt mål är att bidra till att nå balan
serad resursanvändning och hög kvalitet i
människors livsmiljöer, från regional skala till
byggnaders detaljering.

Institutionens verksamhet omfattar byggande
i samhället – exempelvis hus att bo i, vägar
att färdas på och vatten att dricka. Allt från
planering till underhåll studeras med hänsyn
till miljö, energi och ekonomi samt samspe
let teknik, människa och natur. Avdelningar
nas ämnesprofiler speglas i forskningsmiljöer
och centrumbildningar som samverkar med
omvärlden.
Fem viktiga forskningsmiljöer
• Inom Centrum för management i byggsek
torn (CMB) arbetar akademi och företag
tillsammans för att utveckla ny kunskap och
kompetens inom forskningsområdena BIMmanagement, produktivitet och effektivitet,
affärs- och organisationsutveckling och ur
ban management.

Prefekt
Jan Jonsson
Forskningsavdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software Engineering

Verksamheten gav 2013 avtryck i omvärlden.
Paviljongen ”Halo”, utformad och byggd av
chalmersstudenter, fick tredje pris i den in
ternationella tävlingen Solar Decathlon i Kina.
Ytterligare studentframgångar var bland annat
vinst i internationella tävlingen ”Architectural
Acoustics” och i ”Skanska Sustainable Cities
Challenge”. Forskare uppmärksammades så
väl i SVT:s Aktuellt för ”Design for extremes”

• Inom ramprogrammet för dricksvattenforsk
ning (Dricks) bedrivs forskning med syfte
att bidra till en hållbar och säker dricksvat
tenförsörjning. Under 2013 har till exempel
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som i artikel i New York Times och inslag på
vetenskapsradions P1 om vårdens arkitek
tur. Positionen inom boende och vårdmiljöer
stärktes med den nya starka forskningsmiljön
”Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade
former för boende, åldrande och sjukvård”.

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

ett projekt genomförts i Botswana för att
hitta lösningar som säkrar vattenförsörjning
vid torrperioder.
• Kompetenscentrumet Frist arbetar med risk
hantering, teknikutveckling och hållbarhet
för sanering av förorenade områden. Väx
ande arbetsfält är hållbarhetsanalys av sa
neringar och återvinning av ämnen från föro
renad jord.
• Vid Konstruktionscentrum samverkar Chal
mers med företag och myndigheter inom
byggsektorn för att vidareutveckla kompe
tensen inom konstruktionsteknik. Under
2013 har bland annat nya möjligheter med
broar av fiberkompositer lyfts fram.
• Avtal är nu klart med norska Statens veg
vesen om projekt kring färjefri förbindelse
för E39 i Norge. De 14 projektförslag som
Chalmers lämnat in har samtliga godkänts
och kommer att startas successivt.

7 (varav 0 GU)
14 (varav 1 GU)
70 (varav 21 GU)
182 (varav 42 GU)
1 264 (varav 344 GU)
200 (varav 38 GU)
192 (varav 45 GU)

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)

8
9
130
70
350
214
227

Culturomics är ett nytt forskningsområde där man med senaste tekniken inom språkteknologi
ska ta fram sofistikerade verktyg för läsning och förståelse av äldre texter.

Data- och informationsteknik, gemensam för
Chalmers och Göteborgs universitet, är en
mycket internationell institution med en dyna
misk forskningsmiljö. Vid institutionen bedrivs
forskning som spänner från teoretisk under
byggnad till utveckling av tillämpade system.
Samarbetet med andra universitet och högsko
lor, nationellt och internationellt, är väl utvecklat
och med arbetet i Software Center strävar man
efter att utöka ett redan omfattande samarbete
med industrin.
Culturomics nytt forskningsområde
Institutionen samarbetar med språkteknologer
vid Göteborgs och Lunds universitet, inom ett
nytt forskningsområde kallat culturomics, med
att utveckla metoder för att filtrera och tolka
stora textmängder. Teknisk utveckling har lett
till att mängden tillgänglig digitaliserad text har
vuxit ifrån även den snabbaste läsare. Förutom
all ny text som produceras bara i Sverige år

Institutionen bedriver framstående forskning och
utbildning inom energi, miljö och hållbar utveck
ling – från globalt perspektiv till industri-, bygg
nads- och produktskala. Fokus ligger dels på
experimentell och teoretisk energiteknisk forsk
ning, dels på utveckling, användning och utvär
dering av metoder för analys av tekniska system.
Energi och miljö är verksam inom ett stort antal
nationella och internationella projekt och nätverk.
Hållbar produktion och konsumtion
Under året har ett flertal av institutionens
forskare varit engagerade i vetenskaps
konferensen ”The 6th International Conferen
ce on Life Cycle Management – LCM 2013”.
Konferensen handlade om hur vi kan få globala
produktions- och konsumtionssystem mer
hållbara, hela vägen från råvaruutvinning till
användning och sluthantering. För att minska
människans miljöpåverkan och nå hållbara
produktions- och konsumtionssystem, krävs
en samverkan mellan alla samhällsaktörer.
Det finns idag en ökad infektionsrisk inom
sjukvården. Antibiotikaresistens, en allt äldre

ligen, finns kulturarvsprojekt som digitaliserar
äldre texter, detta skapar enorma värden i in
formation som inte kan tas tillvara.
Forskarna vill, med hjälp av den senaste tek
niken inom språkteknologi, ta fram sofistike
rade verktyg som kan underlätta för vanliga
användare att hitta och förstå text. Referenser
till platser har till exempel förändrats över tid,
och dessa ändringar kan upptäckas och länkas
automatiskt för att underlätta informationssök
ning. Svearike, Svea rike och Sveariket är alla
namn som använts för Sverige, och som måste
finnas med för att hitta gamla dokument. Även
att tolka text i gamla dokument kan vara svårt.
Vissa ord försvinner ur vokabulären medan and
ra ändrar betydelse, och för användare utan
expertis kan detta vara ett hinder. I culturomicsprojektet utvecklas metoder för att automatiskt
hitta ändringar i referenser och betydelse i sto
ra mängder text, och presentera resultatet på
ett användarvänligt sätt.

befolkning samt medicinska möjligheter
gör detta till ett växande problem. Inom
forskningsområdet skyddsventilation studeras
vad som krävs för att säkerställa en låg halt
av luftburna bakterier i sjukhuslokaler och
därigenom minska risken för infektioner vid
operation. Forskningen bedrivs i samverkan
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers
och Dipartimento di Energia – Politecnico di
Milano.
Kan historien rädda framtiden?
Människans påverkan på jorden ser ut att
få katastrofala följder. Forskaren Claes
Andersson vet inte vad som skulle kunna
vända processen, men genom att blicka
långt bak i tiden hoppas han finna mönstren
bakom samhällsutvecklingen och få svar på
vilka faktorer som styr vår värld. Med hjälp
av en simulering som fångar dynamiken
i utvecklingsprocessen, hoppas Claes
Andersson kunna hitta nyckeln till en mer hållbar
framtid.
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Studier visar att patienter med typ-2 diabetes har en förändrad bakterieflora
i tarmen. Detta har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patien
ter med ökad diabetesrisk. Bilden visar bakterier i tarmslemhinnan i en mus.

Fundamental fysik
Prefekt
Måns Henningson
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

1
1
47
10
93
27
25

Kemi- och bioteknik
Prefekt
Ulf Carlson
Forskningsområden
Energi och material
Kemi och biokemi
Kemiteknik
Livsvetenskaper
Tillämpad kemi
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

33
31
396
18
578
409
444

Testanläggning för supraledande magneter, en viktig komponent
i acceleratorerna vid Fair.

Institutionen för fundamental fysik är inriktad
på grundforskning inom kärnfysik, elemen
tarpartikelfysik och matematisk fysik, med
användande av fysikens tre huvudsakliga ar
betsmetoder: teoretisk analys, experiment och
numerisk simulering.
De viktigaste forskningsområdena är:
• Experimentell subatomär fysik, som bedrivs
vid laboratorierna Cern-Isolde utanför Ge
nève och GSI-Fair utanför Darmstadt.
• Teoretisk kärnfysik, framför allt för lätta
atomkärnor, med ett starkt inslag av e-ve
tenskap.

Kemi- och bioteknik är Chalmers största in
stitution och är engagerad i sex av Chalmers
åtta tvärdisciplinära styrkeområden, huvud
sakligen i Energi, Materialvetenskap, Livsve
tenskaper och teknik och Nanovetenskap och
nanoteknik. Den totala omsättningen har för
dubblats sedan millennieskiftet till dagens 420
miljoner kronor. Eftersom institutionen lägger
stor vikt vid nyttiggörande har vi en mängd
samarbeten med näringslivet, främst genom
centrumbildningar. Bland finansiärerna är Ve
tenskapsrådet störst, följt av EU/ERC. Även
Energimyndigheten, Wallenbergstiftelserna,
Vinnova och Formas samt ett antal mindre
stiftelser är viktiga.
Diabetesforskning
Jens Nielsen, professor vid institutionen, visa
de tillsammans med forskare vid Sahlgrenska
akademin i en studie som publicerades i Na
ture under 2013 att patienter med typ 2-dia
betes har en förändrad bakterieflora i tarmen.
Studien har lett fram till en ny modell baserad
på tarmfloran för att identifiera patienter med
ökad diabetesrisk. I studien utvecklade man
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De första studenterna från masterprogrammet Lärande och ledarskap har ut
examinerats. Utbildningen leder till både civilingenjörs- och gymnasie-/ämnes
lärarexamen. Här tillsammans med programansvarige Samuel Bengmark.

• Teoretisk partikelfysik med inriktning mot
supersymmetri och andra fenomenolo
giska modeller bortom standardmodellen
för partikelfysik. Detta har anknytning till
pågående experiment vid Cern-LHC och
kosmologiska observationer.

Matematiska
vetenskaper

• Matematisk fysik med anknytning till ickeabelska gaugeteorier.

Forskningsavdelningar
Matematik
Matematisk statistik

• Matematisk fysik med anknytning till kvant
gravitation, framför allt supersträngteori.
• Matematisk fysik som syftar till en hologra
fisk beskrivning av starkt kopplade system
bland annat inom den kondenserade mate
riens fysik.

Tillförordnad prefekt
Bernt Wennberg

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

9 (varav 4 GU)
9 (varav 2 GU)
174 (varav 37 GU)
18 (varav 6 GU)
1 773 (varav 338 GU)
153 (varav 26 GU)
167 (varav 40 GU)

nya analysmetoder av metagenomdata och
har kunnat utnyttja mycket mer av det ”okän
da” metagenomet, det vill säga de bakterier
som inte tidigare blivit kartlagda.
Kopieringssäkra textilier
Process- och materialforskning inom bland
annat förnybara råvaror, biomaterial och tex
tilier har under 2013 allt tydligare profilerat
sig inom institutionens forskning. Inom ma
terialforskning har Christian Müller, forskare
på Polymerteknologi, skapat en tråd av po
lyeten och en färgmolekyl som absorberar
synligt ljus. Tråden kan vävas till ett mönster
som är osynligt för blotta ögat, men kan ses
med hjälp av ett polarisationsfilter. Den kan
skapas av flera olika färgmolekyler och flera
olika textila konstfibrer. Färgmolekylen kan
också bindas till naturfibrer såsom ull eller sil
ke. Tekniken kan användas både till kläder och
till olika typer av dyra specialtyger, till exem
pel biltextilier. Tanken är att ett företag sätter
ihop sin egen kombination av textilfiber och
färgmolekyler för att sätta sin vattenstämpel
som ett äkthetsintyg.

Material- och
tillverkningsteknik
Prefekt
Lars Nyborg
Forskargrupper
Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik
Licentiatexamina
14
Doktorsexamina		7
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 60
Refereegranskade
konferensbidrag		 45
Antal helårsstudenter
244
Antal anställda		
72
Intäkter (mnkr)		
76

I materialtekniklaboratoriets testutrustningar kan materialens egenskaper testas
under olika förhållanden. På bilden testas superlegeringen Haynes 282 termomekaniskt, legeringen används bland annat i jetmotorer.

Matematiska vetenskaper verkar inom både
Chalmers och Göteborgs universitet och er
bjuder högkvalitativ forskning och utbildning
i de matematiska ämnena. Under året glad
des vi särskilt över resultaten i de nationella
utvärderingarna av matematikutbildningarna,
där våra program föll mycket väl ut. Vi gläds
också åt flera individuella utmärkelser – bland
annat Göran Gustafsson-priset i matematik,
Wallenbergpriset för yngre matematiker, Spar
reska priset och ytterligare en ledamot i Kung
liga Vetenskapsakademien.
Chalmers erhöll examensrätt för ämneslärare i
matematik, kemi, fysik och teknik 2011 och har
masterprogrammet Lärande och ledarskap.
Matematiska vetenskaper har varit en viktig
faktor i programmet och i att driva dess kurser.
De flesta studenter på Chalmers kan genom
Lärande och ledarskap kombinationsutbilda
sig till både civilingenjörs- och ämneslärar
examen. Det allra första examensdiplomet
delades ut 7 december 2013.

Verksamheten vid institutionen omfattar yt- och
mikrostrukturteknik, materialteknologi, polyme
ra material och kompositer, tillverkningsteknik,
avancerad oförstörande provning samt hög
spänningsteknik. Grunden är en stark expe
rimentell bas med materialkarakterisering, till
verkning (polymerbearbetning, skärande bear
betning och pulverteknik) samt högspännings
teknik, kompletterad med teori och modellering.
Forskningen bedrivs i nära samverkan med in
dustrin med adjungerade professorer inom oli
ka områden. Den innefattar även nationellt och
internationellt samarbete med universitet och
forskningsinstitut.

90 gästforskare från 27 länder
Matematiska vetenskaper har en omfattande
gästverksamhet. Under 2013 gästades vi av
drygt 90 forskare från 27 länder och samtliga
världsdelar. De samarbetar med våra forskare
och håller föredrag i någon av våra semina
rieserier. Under Vetenskapsfestivalen dubb
lerades vår sedvanliga ”matematiska afton”
så att vi hade två välbesökta kvällar med tre
föredrag vardera – en för matematik och en
för matematisk statistik.
Matematik- och statistikkonsulterna samarbe
tar med både industri och akademi. Ett par
uppmärksammade exempel från medicinsk
forskning, där analys av registerdata ger svåra
statistiska utmaningar, är en analys av effek
ten av modern medicin mot MS, och en studie
som handlar om samband mellan olycksrisk i
trafiken och sömnstörningar hos föraren.

Utveckling
Under året har den globala forskningssam
verkan utvecklats med Kina och Mexiko. Flera
forskningsområden har stärkts, till exempel
hållbar tillverkning genom polymerbearbet
ning och pulverteknik, elektrisk isolation, funk
tionsytor genom bearbetning, materialbeteen
de vid höga temperaturer och snabba defor
mationer, modellering av oförstörande prov
ning och hybridmaterial. Grundutbildningen
har utvecklats mot ökad ingenjörskoppling.
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En kompakt och känslig terahertz-radiomottagare för rymduppdrag
som Esa:s ”Jupiter Icy Moons Explorer” har utvecklats i ett gemen
samt europeiskt projekt, lett av Chalmers.

Mikroteknologi och
nanovetenskap
Prefekt
Dag Winkler
Forskningsavdelningar
Bionanosystem
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik
Licentiatexamina
14
Doktorsexamina
15
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 168
Refereegranskade
konferensbidrag
99
Antal helårsstudenter 		84
Antal anställda
194
Intäkter (mnkr)
259

Vid en introduktionsvecka till masterprogrammet Produktutveckling designar och bygger
studenterna ett litet batteridrivet fordon. Kursen avslutas med en tävling, PU-klassikern,
där fordonen duellerar med varandra i tre klasser: hastighet, estetik och innovation.

Institutionen för mikroteknologi och nano-ve
tenskap (MC2) är en unik forskningsmiljö, där
framgångsrik forskning bedrivs inom bland
annat fotonik, högfrekvenselektronik, mikro
system, byggsätt samt kvantkomponenter
och kvantteori. Den tvärvetenskapliga miljön
utgör en utmärkt grogrund för forskning och
innovationer, vilket leder till nyttiggörande i
samhället och skapar arbetstillfällen i Sverige.
MC2 har under året bidragit med flera nya
forskningsupptäckter:
Tredimensionell cellodling kan förändra
hjärnforskningen
Forskare vid Sahlgrenska akademin och
Chalmers har utvecklat ett system för tre
dimensionella odlingar av hjärnceller utan
för kroppen. Systemet kan enligt forskarna
kraftigt förbättra möjligheten att studera hjär
nans förmåga att reparera sig efter skada,
stroke och neurodegenerativa sjukdomar.
Jupiters månar ska undersökas med
terahertzsensor
En kompakt och känslig terahertz-radiomot
tagare för rymduppdrag som ESA:s ”Jupiter
Icy Moon Explorer” har utvecklats i ett ge

Produkt- och
produktionsutveckling
Prefekt
Rikard Söderberg
Forskningsavdelningar
Design & Human Factors
Produktionssystem
Produktutveckling
Licentiatexamina
10
Doktorsexamina
2
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 		30
Refereegranskade
konferensbidrag
78
Antal helårsstudenter
494
Antal anställda
99
Intäkter (mnkr)
118
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Verksamheten vid institutionen för produktoch produktionsutveckling är utbildnings- och
forskningsmässigt starkt kopplad till tillverk
nings-och fordonsindustrin, bl a genom Wing
quist Laboratory VINN Excellence Centre. In
stitutionen är en betydande aktör inom styrke
områdena Produktion, Transport och Energi.
Avdelningen för produktutveckling bidrar med
nya metoder och verktyg för virtuell platt
formsbaserad utveckling av hållbara och ro
busta produkter samt produktionssystem i ett
livscykelperspektiv, och därmed till realiseran
det av framtidens hållbara utvecklings- och
produktionsprocesser i tillverkningsindustrin.
Avdelningen för produktionssystem skapar
kunskap och verktyg för utveckling, drift och
underhåll av framtida produktion, i vitt skilda

Instrumenten på Biomass-satelliten kommer att med interferometrisk och tomografisk
teknik avbilda skogen i 3D.

mensamt europeiskt projekt, lett av forskare
på MC2. Fjärranalys av gaser och ångor med
hjälp av heterodynspektroskopi är ett kraftfullt
verktyg inom miljömätningar, astronomi och
planetforskning.

Rymd- och
geovetenskap

Grafen ger effektiv nedkylning av elektronik
Ett skikt av grafen kan sänka arbetstempera
turen i värmepunkter, som inuti en processor,
med upp till en fjärdedel – vilket kan förlänga
livslängden väsentligt på datorer och annan
elektronik. Ett forskarlag från MC2, i samar
bete med universitet i Hongkong och Shang
hai samt SHT Smart High Tech AB, har varit
först med att visa att grafen har en kylande
effekt på kiselbaserad elektronik.

Forskargrupper
Avancerad mottagarutveckling
Global miljömätteknik och modellering
Optisk fjärranalys
Plasmafysik och fusionsenergi
Radarfjärranalys
Radioastronomi och astrofysik
Rymdgeodesi och geodynamik
Onsala rymdobservatorium, 		
nationell anläggning för radioastronomi

Integrerad mikrovågsförstärkare ger
extremt lågt brus
Forskare vid MC2 i samarbete med företa
get Low Noise Factory har demonstrerat en
integrerad förstärkare med det lägsta bruset
hittills. Förstärkaren erbjuder nya möjligheter
att detektera den svagaste elektromagnetiska
strålningen, till exempel avlägsna signaler från
fjärran galaxer.

Prefekt
Gunnar Elgered

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

5
4
119
21
71
108
139

Signaler och system
Prefekt
Arne Svensson

branscher. Forskningen visar hur människor,
robotar och automation kan samarbeta på
nya sätt baserat på bland annat mobil infor
mationsteknik, simulering och visualisering.
Avdelningen utvecklar även metoder för att
mäta social, ekonomisk och miljömässig håll
barhet i produktionssystem.
Avdelningen Design & Human Factors utveck
lar kunskap om relationen mellan människa
och tekniska system, bland annat om hur ny
teknik och nya designlösningar kan bidra till
ett mer hållbart samhälle. Pågående forskning
fokuserar på utformning av hållbara urbana
persontransporter, människans roll i energi
systemet (i såväl produktions- som konsum
tionsled) och förutsättningar för till exempel
hushålls medverkan i återvinning av material.

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)

19
14
114
145
589
143
166

För första gången har en tankestyrd handprotes
permanent fästs på en amputerad patient.

Nyfikenheten att söka ny kunskap om rymden,
jorden och dess framtida energiförsörjning
är drivkraften bakom vår forskning. För att
nå målen utvecklas känsliga instrument och
mätmetoder följt av avancerad dataanalys och
byggandet av teoretiska modeller.
Biomass
Europeiska rymdorganisationen Esa valde
2013 Biomass till att bli nästa “Earth Explorer
Satellite”. Satelliten ska kartlägga biomas
sans fördelning och dess variationer. En viktig
tillämpning är att studera omfattningen av
skövling av tropisk regnskog, och hur denna
i sin tur påverkar jordens klimat. Instrumentet
på Biomass är en polarimetrisk radar som
med interferometrisk och tomografisk teknik
ska avbilda skogen i 3D. Satelliten kommer att
vara först i rymden med en radar som utnytt
jar våglängder på drygt 70 centimeter, vilket
innebär att den elektromagnetiska vågen
penetrerar även genom tät regnskog.

Signaler och system är ett teknikområde i
stark framväxt och kan förenklat sägas utgöra
själva intelligensen i dagens högteknologiska
system, såsom styrsystem eller artificiella sin
nen. Institutionens tillämpade forskning be
drivs inom vitt skilda områden och projekten
kan vara mycket olika varandra till sin karaktär.
Det gemensamma ligger i att modellera och
konstruera effektiva system för att utvinna och
behandla information.
Världsledande forskning bedrivs bland annat
inom mobilkommunikation, antenner, robot
teknik, automatiserade produktionsanlägg
ningar och medicinsk diagnostik med hjälp av
elektromagnetiska fält. Forskningen bedrivs
ofta i nära samarbete med industrin och/eller
medicinska forskare.

Square Kilometre Array (SKA)
Nästa stora globala projekt inom radio
astronomin är SKA, som består av ett
stort antal antenner, spridda över ett stort
område, som tillsammans utgör en uppsam
lingsyta på en kvadratkilometer. Flera olika
mottagarteknologier kommer att krävas
för att täcka alla planerade frekvensband.
Antennerna med de lägre frekvensbanden
kommer att byggas i Australien, och de högre
i Sydafrika. Konstruktionen beräknas starta
2017, och åren fram tills dess används till att
slutföra designfasen. Onsala rymdobserva
torium leder från och med 2013 arbetet med
ultra-bredbandiga mottagare, som också
inkluderar viktiga bidrag från institutionerna
Signaler och system, och Mikroteknologi och
nanovetenskap.

en armprotes för första gången fästes per
manent på en amputerad patient, med hjälp
av elektroder som placerats på muskler och
nerver. Testresultaten verifierade att armen
går att styra med tankarna.
Energieffektivt
Signaler och system medverkar i två stora
projekt med fokus på energieffektivisering,
som båda startade under 2013: ett Forceprojekt som ska minska energibehovet hos
fiberoptiska kommunikationssystem till en ti
ondel, samt EU-projektet Areus, som genom
optimering, övervakning och styrning av ro
botsystem har som mål att minska energiför
brukningen inom tillverkningsindustrin.

Tankestyrd robotprotes
Under 2013 gjordes ett genombrott inom
forskningen kring implanterbara proteser, då
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En ny simulator för dynamisk positionering, DP, har tagit plats i den redan digra simulatorparken
hos institutionen för sjöfart och marin teknik.

Sjöfart och marin
teknik
Prefekt
Klas Brännström
Karin Andersson fr o m 1 oktober
Forskningsavdelningar
Marine Design
Maritime Operations
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

5
4
27
18
626
102
107

Teknikens ekonomi
och organisation
Prefekt
Per Svensson
Forskningsavdelningar
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Management of Organisational Renewal and
Entrepreneurship, MORE
Operations Management
Service Management
Teknik och samhälle
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)
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10
10
82
62
907
131
139

Vid institutionen finns två avdelningar som
bedriver utbildning och forskning för hållbar
utveckling och drift av marina transporter. In
stitutionen utbildar sjöbefäl, naval architects
och landbaserad personal inom sjöfartsnä
ringen samt erbjuder externa kurser för yr
kesverksamma inom sjöfarten.
Viktiga händelser
Ett nytt masterprogram inom Maritime Mana
gement startade och institutionen var mycket
drivande och viktig i utvecklingen. Institutio
nen har Sveriges mest omfattande simula
torcentrum för utbildning och forskning inom
sjöfart, som i år byggts ut med en ny så kallad
DP-simulator för offshore-körning.

Institutionen bedriver framstående och före
tagsnära forskning och undervisning inom
operations management, supply chain mana
gement, innovation och entreprenörskap. In
stitutionen har åtta avdelningar, tre forsknings
centrum och är kopplad till flera av Chalmers
styrkeområden.
Operationskön som försvann
Forskningscentrumet Centre for Healthcare
Improvement (CHI) och avdelningen för in
dustriell kvalitetsutveckling offentliggjorde
strax innan sommaren att ett av deras forsk
ningsprojekt har bidragit till att kirurgkliniken i
Skövde har fått bort sin operationskö – en
bart genom ett förändrat arbetssätt. Bakom
förändringen ligger kunskap om logistik och
produktionsplanering som från början kommer
från industrin. Nyheten fick stort genomslag
i svenska medier.

Kung Carl XVI Gustaf fick möjlighet att provköra
simulatorn under ett besök.

Två nya stora satsningar under året som
institutionen ingått i är innovationsprogram
met OffshoreVäst som ska utveckla industrisegment inom offshore, och sjösäkerhets-pro
grammet Mona Lisa 2.
Institutionen har under året också inlett ett
samarbete med Göteborgs universitet i ett
forskningsprojekt för att utveckla det peda
gogiska arbetet i simulatormiljöerna.
Institutionen och dess medarbetare har
dessutom prisats i flera sammanhang, exem
pelvis tilldelades avdelningen Marine Design
det prestigefulla OMAE Conference Appre
ciation Award.

Snabbare väg mot hållbar utveckling
Flera forskare vid avdelningen för innova
tionsteknik har under året forskat om cirku
lära affärsmodeller där produkter redan från
början designas så att de ska kunna återan
vändas och återproduceras för att nå ökad
ekonomisk effektivitet och samtidigt minska
avfall för ekologisk hållbarhet. Under hösten
presenterades en avhandling på samma tema
där lönsamheten för små svenska miljöteknik
bolag undersökts och vilka möjligheter och
problem det kan innebära att utveckla affärs
modeller som värnar om miljön.
Industriell ekonomi firade 30 år
Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi
fyllde 30 år och har ända sedan starten varit
en av Sveriges mest populära utbildningar.

Docent Andreas Isaksson jobbar intensivt med att utveckla en verk
tygslåda för fysiker och ingenjörer, med betoning på kommunikation
tillsammans med fackspråk och hur man attackerar öppna problem.

Teknisk fysik
Prefekt
Peter Apell
Forskningsavdelningar
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Eva Olsson group
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material- och ytteori
Materialens mikrostruktur
Nukleär teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

14
17
206
31
338
192
212

Tillämpad IT
Prefekt
Urban Nuldén
Forskningsområden
Kognition och kommunikation
Informatik
Interaktionsdesign
Fackspråk och kommunikation
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Lärande, kommunikation och IT
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

1 (varav 0 GU)
3 (varav 1 GU)

Wolmet Barendregt och Sofia Serholt ansvarar för utvärderingen i EU-projektet
EMOTE, som handlar om att skapa och utvärdera robotar med empatiska förmågor
för att hjälpa och motivera elever i deras lärandeprocesser.

Teknisk fysik har 190 medarbetare, där de
flesta är doktorander och post-docs som till
bringar en kortare tid av sin karriär vid insti
tutionen. En forskningsinfrastrukturenhet blir
alltmer en chalmersgemensam angelägenhet.
I forskningens framkant utvecklar vi allt från
kärnkrafttekniska problemställningar till hur
cellmembran reagerar på virus. I denna verk
lighet har vi ett starkt fokus på medarbetarna
där egna hälsan, familj och vänner samt en
passion för fysik står i förgrunden. Ur ett rikt
2013 får tre individer illustrera insatser utö
ver det vanliga för ett ännu bättre Chalmers.
Utvecklar verktygslåda
Docent Andreas Isaksson jobbar intensivt
med att utveckla den verktygslåda fysiker
och ingenjörer behöver med betoning på
kommunikation tillsammans med fackspråk
och hur man attackerar öppna problem. Verk
tygslådan har fokus på att beskriva fysiken
i naturen, ett mycket mer forskande/under
sökande laborativt arbetssätt och att ta med
designaspekten genom att arbeta i stor skala
med 3D-skrivare. Vårt bidrag till en utbild
ning i världsklass.

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs
ledande utbildning och forskning inom äm
nena informatik, interaktionsdesign, lärande,
kommunikation, kognitionsvetenskap och
visualisering. Denna mångfald möjliggör en
särskild tvärvetenskaplig kunskapsutveckling
som bidrar till att förstå och lösa de utmaning
ar som människan står inför. Institutionen är
gemensam mellan Chalmers och Göteborgs
universitet och tillhör campus Lindholmen.
Under 2013 har institutionen bedrivit forsk
ning om människan och dess tillämpningar
av tekniken, bland annat genom fyra initiativ:

Av institutionens 14 forskarassistenter har
tio med sig erfarenheter från ett annat land.
Marta Bally studerade materialfysik vid ETH
i Zürich. Nu forskar hon på biologiska fysikre
laterade frågeställningar kring cellmembran.
Genom helt nya ytbaserade sensorer, som är
en av institutionens kärnkompetenser på om
rådet, kommer hon att arbeta med fundamen
tala frågor som kan komma oss alla till godo
i form av nya mediciner och vacciner - nyttig
görande och excellent forskning hand i hand.
Graphene Flagship
Professor Jari Kinaret, med ursprung i vårt öst
liga grannland och examen från MIT, har landat
koordineringen och styrningen av EU:s största
forskningssatsning någonsin på Chalmers liksom Chalmers största mediehändelse nå
gonsin: forskningsflaggskeppet om grafen. Det
hela började med en treminuterspresentation
och är nu 126 samverkande forskargrupper –
ett antal som växer hela tiden. Att stå för rea
listiska förväntningar och att tänka på vad han
säger snarare än att säga vad han tänker är
ett nyttig ledarskapslärande i sammanhanget.

• Idac – en ny unik forskningsgrupp med fo
kus på design med och för barn i syfte att
tillvarata ungas behov och kreativitet i fram
tagandet av exempelvis interaktiva enkäter
för särskolan och utvecklingen av tv-spel
• integritetsaspekter i sociala medier som
Instagram
• medborgarens möjlighet till stöd vid val
av vård och skola
• undersökandet av webbaserad människo
rättsaktivism

37 (varav 22 GU)
50 (varav 31 GU)
741 (varav 509 GU)
128 (varav 80 GU)
113 (varav 71 GU)
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En farkantsspricka har vuxit ned i rälhuvudet och orsakat ett rälbrott.

Tillämpad mekanik
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)

16
13
112
94
569
187
199

Humanmodell med aktiva muskler i simulerad nödbromsning. Modellen utvecklas
på avdelningen för fordonssäkerhet för att möjliggöra simulering av hur fordons
passagerare påverkas av integrerade skyddssystem som aktiveras före en krock.

Människans hälsa och miljö har varit i fokus
för många aktiviteter vid Tillämpad mekanik
under året. Med människan i direkt fokus ska
par institutionen stor samhällsnytta och forsk
ningen bidrar direkt till minskat lidande och
att liv räddas.
Inom trafiksäkerhet strävar all forskning efter
att minska samhällets kostnader och mänsk
ligt lidande på grund av skadade och döda i
trafiken. Forskningen bedrivs i nära samar
bete med industri och myndigheter för att för
stå hur trafikskador uppstår, ta fram effektiva
verktyg för att utvärdera skyddssystem, kart
lägga hur människan agerar i komplicerade
trafiksituationer och vilka åtgärder som har
störst potential att minska antalet olyckor.
Humanmodeller för fordonsindustrin
Några exempelprojekt här är utvecklingen
av numeriska modeller av människan, både
vuxna och barn, för att förutse trafikanters
kinematik och skaderisk vid dynamiska krock
förlopp. Dessa humanmodeller används av
bland annat den svenska fordonsindustrin
för att utvärdera och optimera skyddssystem
som förbättrar säkerheten för trafikanter i hela
världen. Ett annat forskningsprojekt försöker
skapa modeller av förares beteende i trafik,
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för att på liknande sätt kunna förbättra förar
stöd och autonoma system vars syfte är att
undvika farliga trafiksituationer och minska
antalet trafikolyckor. Institutionen arbetar med
experimentell biomekanik där volontärstudier
ingår, materialmodellering av mänsklig väv
nad, flödessimuleringar i nacke/ryggrad för
att förstå så kallade whiplashskador, fordons
dynamik för autonom styrning, numeriska
metoder för krocksimulering, aerodynamik
för aggressiv inbromsning, epidemiologiska
studier och analys av trafikolyckor, studier
av förares beteende, beslutsmodeller med
mera. Samarbete har också under året inletts
med Göteborgs universitet för forskning kring
idrottsskador och prestation.
I ett mer långsiktigt perspektiv står männis
kans miljö och framtida hälsa i fokus för den
forskning som bedrivs för att hitta energieffek
tiva bränslen, kring fordons aerodynamik och
hållfasthet samt sprickmodellering med app
likationer mot säkra tågtransporter. Enskil
da projekt kan framstå som vitt skilda men
har den gemensamma målbilden att framtida
transporter ska vara miljömässigt hållbara och
säkra. En hållbar energiförsörjning till gagn för
framtida generationer är även en målbild för
många av de verksamheter vi har med appli
kationer på vind- och vattenkraft.

ÅRSREDOVISNING 2013

63

chalmers styrelse

förvaltningsberättelse

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 2013.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) ägs
till 100 % av Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola.
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet
inte avhända sig aktieinnehavet.
Fr v: Torbjörn Holmström, Peter Andrekson, Anna Johansson, Mikael Bäckström, Johan Persson. Jean-Marc Orliaguet, Karin Markides, Jan Linder,
Ann-Sofie Sandberg, Magnus Kårestedt, Eva Karlsson, Emilia Liljeström, Lena Treschow Torell, Daniel Langkilde och Johan Andersson

CHALMERS STYRELSE
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har följande ledamöter:
ordinarie ledamöter

Ledamot med närvaro- och yttranderätt

Lena Treschow Torell, professor, styrelsens ordförande
Torbjörn Holmström, direktör, vice ordförande
Johan Andersson, direktör
Peter Andrekson, professor, fakultetsrådet
Mikael Bäckström, direktör
Anna Johansson, biträdande kommunalråd
Eva Karlsson, direktör
Magnus Kårestedt, direktör
Daniel Langkilde, teknolog, studentkåren
Emilia Liljeström, teknolog, studentkåren
Jan Lindér, personalföreträdare SACO
Karin Markides, professor, rektor och verkställande direktör
Jean-Marc Orliaguet, personalföreträdare ST		
Johan Persson, personalföreträdare SEKO
Ann-Sofie Sandberg, professor, fakultetsrådet

Francesco Mazzotta, doktorandrepresentant
Suppleanter

Hans-Olof Andrén, personalföreträdare SACO
Erik Lindblom, personalföreträdare ST
Rosavilla Valloyas, personalföreträdare SEKO
Johanna Svensson, teknolog, studentkåren

Sekreterare

Ewa Cederheim-Wäingelin, sekreterare till rektor och vd

Koncernen
Verksamheten inom koncernen finns till mer
än 90 % inom moderbolaget. Moderbola
gets 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
på föregående sida. Samtliga bolag, utom
Chalmersfastigheter AB, inom koncernen är
helägda. Stiftelsen Chalmers tekniska hög
skola äger 90 % av aktierna i form av B-aktier
i Chalmersfastigheter AB.
Chalmers tekniska högskolas ägarskap mot
svarar 52,6 % av rösterna. I förteckningen på
föregående sida visas endast dotter- och dotter
dotterbolag, då dotterdotterdotterbolag bedöms
vara av ringa betydelse ur koncernperspektiv.
Verksamheten i dotterbolagen
Chalmersfastigheter AB ansvarar för utveck
lingen av Chalmers båda campus, Lindholmen
och Johanneberg, genom att bygga och
förvalta egna och inhyrda fastigheter. Uthyr
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Chalmers tekniska högskola AB

Belopp i mnkr

Chalmersfastigheter AB

Chalmers Professional
Education AB

AB Chalmersinvest

Chalmers Capital AB

ningen sker till den viktigaste och största
kunden Chalmers, samt till kunder utanför
Chalmerssfären, kunder som ser mervärden
i att verka i den kreativa och inspirerande
campusmiljön. Chalmersfastigheter har under
2013 tagit beslut om investering i ett större
byggprojekt på Södra Johanneberg. De nya
byggnaderna kommer att rymma över 400
arbetsplatser och uppfyller kraven för miljö
byggnad Guld. Bland Chalmersfastigheters
övriga projekt som genomförts eller startats
under 2013 kan nämnas om- och tillbyggnads
projektet ”Naturvetargården”, som syftar till
att förbättra studie- och samverkansmiljöer
och förstärka en rumslig sammankoppling
av stråken i fysik- och kemihusen. Chalmers
fastigheter har under 2013 beslutat att lägga
ett stort fokus på energifrågor. Syftet är att
minska och effektivisera energianvändningen
inom campus, utveckla energiinköp, energival,
samt effektivisera energiinfrastrukturen.
Chalmers Professional Education AB ska
marknadsföra, försälja, utveckla och genomföra
uppdragsutbildning i anslutning till Chalmers
styrkeområden samt kompetensutvecklings
program för industriellt verksamma ledare
och chefer. Syftet med bolagets program
är att bidra till kundföretagens förmåga att
genomföra omfattande affärsförnyelse och
organisationsutveckling. Under 2013 har Chal
mers Professional Education utbildat fler än 2
000 yrkesverksamma deltagare i öppna kurser
och företagsinterna program inom de fem
affärsområdena Industriteknik, Sjöfart, Energi,
Samhällsbyggnad och Executive Education.

IT-universitet
i Göteborg AB

Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2013

2012

2011

2010

2009

3 347
6
591
5 845
2 836

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

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig rörelseintäkter respektive
resultat efter finansiella poster enligt följande:
AB Chalmersska
Huset
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Encubator
Holding AB

Chalmers
Intellectual Property
Rights AB

Rörelseintäkter

Resultat efter
finansiella poster

Belopp i mnkr

2013

2012

2013

2012

Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

3 215
511
43
15
0
0

3 120
510
44
19
0
0

– 46
51
0
1
0
0

32
62
–4
2
0
0

Vidare har det nya affärsområdet Samhälls
byggnad startats och förberedelserna för
ytterligare ett nytt affärsområde inom Informa
tions- och kommunikationsteknologi (IKT) har
pågått. Affärsprövningar av Chalmers styrke
områden Nanovetenskap och Nanoteknologi,
Materialvetenskap samt Livsvetenskaper och
teknik har slutförts under året.
AB Chalmersinvest har Chalmers uppdrag
att inom högskolesfären i Göteborg identifiera
FoU-resultat som kan komma till nytta i samhäl
let i form av groddföretag med tillväxtpotential.
Chalmersinvest medverkar vid företagens bil
dande, ställer initialfinansiering till förfogande
och engagerar sig tillsammans med upphovs
män och entreprenörer i företagens utveckling
med sikte på god värdetillväxt. Chalmersinvest
samverkar inom dotterbolaget Encubator AB
med Chalmers Entreprenörsutbildning, som
genererar de flesta investeringsobjekten.
Under 2013 har bolaget fortsatt arbeta med
att konsolidera verksamheten under lönsamhet
och stärkt likviditet.
Chalmers Capital ABs verksamhet är att
bedriva förmögenhetsförvaltning.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
bolag, vars syfte är att skydda domännamnet
IT-universitet.
Investeringar
Koncernens investeringar i tillgångar som
tagits i bruk har under året uppgått till 80
(121) mnkr. Därav utgör byggnader och mark 5
(12) mnkr, investering i lokalanpassning 3 (15)
mnkr, maskiner och inventarier 72 (94) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 656 (605)
mnkr. Koncernens likviditet uppgår till 162 %
(161 %) och soliditeten uppgår till 10 % (11 %).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick för 2013 till 202 (-514)
mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 51
(-682) mnkr. I 2012 års kassaflöde ingår en
omklassificering i moderbolaget mellan kort
fristiga placeringar och kortfristiga fordringar
om -396 mnkr med anledning av apport av
befintliga värdepapper till moderstiftelsen.
Moderbolaget
Chalmers tekniska högskola AB bedriver
utbildning och forskning inom arkitektur,
naturvetenskap och teknik. Den del av verk
samheten som är finansierad av svenska
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förvaltningsberättelse

förvaltningsberättelse

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 sluter
Chalmers och svenska staten ettåriga avtal
som reglerar Chalmers rätt till ersättning, åter
rapporteringskrav till staten samt uppdrag att
bedriva grundläggande högskoleutbildning,
forskarutbildning och forskning.

tionsnivån är högre än vårt takbelopp (maximal
ersättning från staten för grundutbildning)
medger. Åtgärder pågår för att minska anta
let platser för att komma i nivå med nuvarande
tilldelat anslag.
Chalmers goda kvalitetsarbete har bl.a. visat
sig i den utvärdering som Universitetskans
lersämbetet (UKÄ) har gjort av ingenjörs- och
teknikvetenskapliga utbildningar samt arki
tekturutbildningar. Resultatet var långt över
förväntan med Chalmers i särklass nationellt.
Chalmers andel av totalt utvärderade program
var 13 %, där 36 % av utbildningarna bedöm
des ha mycket hög kvalitet, 60 % bedömdes
ha hög kvalitet och 4 % bristande kvalitet.
Grundutbildningen kommer att få ytterligare
anslag beroende på den positiva utvärdering
som har skett av utbildningsprogrammen.
Dessa ytterligare resurser kommer att
användas till att förstärka kvaliteten inom
utbildningen. För att ytterligare förstärka kva
liteten inom utbildningsområdet kommer en
ny rutin för mottagning av nya studenter och
kursutvärderingsprocess att implementeras.
Chalmers rankas av CWTS (Centre for Sci
ence and Technology Studies) i Leiden som
tredje bäst i världen när det gäller forsknings
arbete tillsammans med industrin. Under året
har flera långsiktiga samverkansavtal tecknats
med industrin.
Uppbyggnaden av trafiksäkerhetsanlägg
ningen, AstaZero AB, pågår enligt plan och
anläggningen kommer att tas i drift i mitten av
år 2014. Syftet med anläggningen är att möj
liggöra för forskare och industrin att ta fram
lösningar för säkrare och mer miljövänliga
trafikmiljöer. Anläggningen ägs gemensamt
med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinsti
tut. Chalmers ägarandel har minskat till 40 %
under året, vilket är i enlighet med ursprunglig
etableringsplan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året 2013 har Chalmers fortsatt att
genomföra strategiska satsningar, vilket har
inneburit högre upparbetning av forsknings
medel. Chalmers tilldelades strategiska
forskningsmedel utifrån ett regeringsbeslut
år 2009, vilket innebar en tilldelning om 700
mnkr under åren 2010-2014. Oförbrukade
medel kvarstår 2013 delvis beroende på
svårigheter med att rekrytera och starta upp
verksamheter i den takt som planerats. Dock
kommer samtliga erhållna medel vara förbru
kade vid utgången av år 2014.
Chalmers står värd för programmet
Graphene – Flagship, ett av två utvalda i EUs
största forskningssatsning någonsin. Den
första fasen av projektet löper på 30 månader
och 54 miljoner euro, där Chalmers del utgör
ca 4 miljoner euro för finansiering av forskning
och att koordinera projektet.
Under året var det en tydlig ökning i
nationella sökande till Chalmers grundutbild
ningsprogram och basår, vilket innebar en
ökning av förstahandssökande med 13 %.
Även det internationella söktrycket ökade,
vilket innebar fler sökande från länder utanför
EU/EES. Inför hösten 2011 infördes studieav
gifter för studerande från länder utanför EU/
EES, vilket minskade antalet studenter kraf
tigt. En viss återhämtning har därefter skett.
Grundutbildningen är inne i en fas där produk
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Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2013

2012

2011

3 215
– 46
562
3 275
2 793

3 120
32
608
3 201
2 691

2 961
– 10
576
3 498
2 567

2010

2009

2 778 2 610
121
130
586
465
3 410 3 102
2 391 2 222

Rörelsens intäkter
Belopp i mnkr

2013

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

1 575
764
364
104
158
51
199

1 561 1 484 1 409
727
683
609
343
339
334
106
92
93
150
132
134
48
65
56
185
166
143

2012

2011

Summa intäkter

3 215

3 120

2 961

2010

2 778

Rörelsens kostnader
Belopp i mnkr
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2013

2012

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

1 988 1 865
430
425
721
691
105
111

Summa kostnader

3 244

2011

2010

1 797 1 490
418
401
655
622
110
107

3 092 2 980 2 620

Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finan
siella poster till -46 (32) mnkr. Intäkterna har
ökat vilket skapat utrymme för ökad verksam
het, vilket också delvis avspeglas i ökningen
i antalet anställda. Skillnaden i resultat 2013
jämfört med 2012 utgörs främst av lägre
avkastning placerade medel samt en högre
upparbetning av strategiska medel.
Finansnettot uppgår till -18 (4) mnkr.
Enligt god redovisningssed redovisas en
del av pensionskostnaden som en finansiell
kostnad istället för personalkostnad. För år
2013 uppgår denna del till 41 (48) mnkr, en
minskning med 7 mnkr. Finansiella intäkter har
minskat med 29 mnkr, vilket huvudsakligen
beror på lägre räntenivå.
I resultatet ingår för övrigt reservering för
befarade förlustrisker i pågående projekt om
8 (7) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhets
året till 3 215 mnkr, en ökning med 95 mnkr
(3 %) jämfört med föregående år och har
inneburit ökade intäkter från de flesta finan
siärsgrupperna.
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer enligt
följande. Intäkter från statliga finansiärer har
ökat med 51 mnkr (2 %), där intäkter direkt
från Utbildningsdepartementet för utbildning
och forskning har ökat med 14 mnkr (1 %).
För övriga statliga finansiärer har intäkter för
forskning ökat från Energimyndigheten med
14 mnkr (12 %), Vetenskapsrådet med 10
mnkr (4 %), Vinnova med 7 mnkr (4 %) och
Rymdstyrelsen med 5 mnkr (28 %).
Intäkter från företag och offentliga organisa
tioner har ökat med 21 mnkr (6 %), där intäkter
från Wallenbergstiftelsen har ökat med 10
mnkr (26 %). Vidare har intäkterna från EU
ökat med 8 mnkr (5 %). Avseende Övriga
består ökningen om 14 mnkr (8 %) främst av
intäkter för studieavgifter för studerande från
länder utanför EU/EES.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 244 mnkr,
en ökning med 152 mnkr (5 %) jämfört med
föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med 123 mnkr
(7 %) jämfört med föregående år. Medelanta
let anställda har ökat med 102 personer, vilket
har ökat kostnaderna med 74 mnkr. Vidare har
sociala kostnader ökat med 16 mnkr, vilket
bland annat påverkats av ränteförändringar i
Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden. Personalkostnader har
för övrigt ökat med 33 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 5 mnkr (1 %),
vilket beror på ökad lokalyta samt hyresuppräk
ning.
Övriga externa kostnader har ökat med
30 mnkr (4 %), vilket beror på dels ökade
kostnader föranledda av ökad verksamhet i
forskningsprojekt och dels lämnade stipendier
till tredjelandsstudenter.
Kostnader för avskrivningar har minskat med
6 mnkr (5 %), vilket beror på att investerings
takten är lägre.

Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar
uppgår 70 (94) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 549 (544)
mnkr. Därutöver finns utlåning till moderstiftel
sen genom revers som uppgår till 1 600 (1 600)
mnkr vid årets slut. Chalmers likviditet uppgår
till 167 % (168 %) och soliditeten uppgår till
17 % (19 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verk
samheten uppgick för 2013 till 94 (-615) mnkr.
Årets totala kassaflöde uppgick till 5 (-720)
mnkr. I 2012 års kassaflöde ingår en omklas
sificering i moderbolaget mellan kortfristiga
placeringar och kortfristiga fordringar om -396
mnkr med anledning av apport av befintliga
värdepapper till moderstiftelsen.
Risker
Händelser i omvärlden påverkar oss, men
risker kan även vara Chalmersspecifika. I det
dagliga arbetet identifierar, mäter och han
terar Chalmers risker. Där det i vissa fall går
att påverka sannolikheten att de inträffar och
då kan konsekvenserna reduceras. Nedan
följer en kortfattad beskrivning av de risker
som Chalmers ledning har arbetat med under
verksamhetsåret 2013.
Strategiska risker
En av de strategiska risker som Chalmers
arbetar med är risken för att tappa en framstå
ende position inom forskningen på grund av
ändrade strategier i finansieringsformer hos
finansiärerna. Detta gäller både avseende
investering i forskningsinfrastruktur men även
forskningsfinansiering. När det gäller forsk
ningsinfrastruktur så har Chalmers arbetat
fram en strategi i syfte att förhålla sig till och
hantera förändringar i forskningspolitik och fi
nansiering och andra förändringar i omvärlden.
Under våren 2014 kommer det att utarbetas
en plan för koordinering och prioritering av
internt avsatta medel samt en modell som
underlättar den ekonomiska planeringen
inom forskningsinfrastrukturer. När det gäller
forskningsfinansiering deltar Chalmers i olika
nationella och internationella program inom ett
flertal områden.
Chalmers framgångar på forskningssidan
medför att grundutbildningen blir en allt min
dre del av verksamheten med risk för att den
marginaliseras. Det i sin tur kan leda till lägre
attraktionskraft med färre toppstudenter som
följd. Här pågår ett ständigt arbete med rik
tade insatser för att ge grundutbildningen
ytterligare utrymme.
Det finns även en risk att den demogra
fiska bilden gör att efterfrågan på utbildningar
sjunker. För att motverka detta utvecklas stra
tegier och olika projekt för marknadsföring,
något som redan visat sig ge positiv effekt
på söktrycket.
Vidare ser Chalmers en risk med för stor om
fattning av intern rekrytering. Det arbetas

aktivt med utveckling av rekryteringsproces
sen för mera proaktiva sökprocesser så att
rekryteringen blir mera extern och jämställd.
Operativa risker
De prioriterade riskerna under året har haft
fokus på operativa risker med tekniska ITplattformar och informationssäkerheten vid
bortfall av verksamhetskritiska IT-tjänster.
En risk i chefs-/ledarkulturen är att många
chefer har för lite tid avsatt för chefskap, vilket
gör det svårare att organisera arbetet och
därigenom minska belastningen på medarbe
tarna. Chalmers har arbetat med ledarskapsut
veckling och resultatet kommer att följas upp
löpande i medarbetarenkäter.
Framtida utveckling
Chalmers har under flera år expanderat kraftigt
och har samtidigt haft en positiv ekonomisk
utveckling. Intäkterna bedöms att stabiliseras
under kommande år, konkurrensen ökar om
externa medel ifrån näringsliv och offentlig
sektor, men EUs nya forskningsprogram (Ho
rizon 2020) innebär fortsatt stora möjligheter
till ökad finansiering.
Antalet anställda har under perioden 20092013 ökat med knappt 700 helårstjänster
(33 %). Den främsta orsaken till ökningen
var regeringens stora satsning på strategisk
forskning i den förra forskningspolitiska pro
positionen och där Chalmers lyckades mycket
väl i den konkurrensutsatta tilldelningen. Nu
har expansionen planat ut och det förväntas en
mindre ökning av antalet anställda under 2014.
År 2014 är sista året i den ursprungliga fem
åriga satsningen på de strategiska forsknings
områdena och en utvärdering påbörjas under
2014. Denna tar dock viss tid att utföra och
dra slutsatser av, varför regeringen beslutat
att medlen kommer att betalas ut med samma
summor även 2015. Under 2015 beslutas om
medlen får behållas, om de skärs ned eller om
de avvecklas helt. I det senare fallet blir det
sannolikt en nedtrappning under ett par år.
Endast en liten förstärkning av fakultetsmedlen
kommer att ske de närmaste åren. Chalmers
chans att öka dessa medel är i huvudsak att
ha en fortsatt positivt utfall av den omfördel
ning som sker av 20 % av fakultetsmedlen,
med regeringens kvalitetsparametrar som bas.
Parametrarna som värderas är externa medel
och publiceringar/citeringar.
Regeringens strategiska satsningar på bio
baserat samhälle, hållbar samhällsbyggnad
och strategiska innovationsområden bedöms
fortsätta och samtidigt kommer EU:s 8:e
ramprogram, Horizon 2020, att vara fullt infört.
Det finns goda möjligheter att erhålla omfat
tande nya forskningsbidrag från dessa och
andra satsningar.
Chalmers grundutbildningsvolym för 2014
beräknas bli högre jämfört med 2013. För
2014 beräknas grundutbildningen ge ett en
gångsunderskott om netto 30 mnkr som en
följd av omläggningen av läsårsindelningen.
Grundutbildningen är inne i en fas där produk
tionsnivån är högre än vårt takbelopp (maximal
ersättning från staten för grundutbildning)
medger. Åtgärder pågår för att minska antalet
platser för att komma i nivå med nuvarande

tilldelat anslag. Grundutbildningen kommer att
få ytterligare anslag beroende på den positiva
utvärdering som har skett av utbildningspro
grammen. Dessa ytterligare resurser kommer
att användas till att förstärka kvaliteten inom
utbildningen.
Sammanvägt bedöms den ekonomiska ut
vecklingen de närmsta åren bli fortsatt stabil
för Chalmers.
Miljöinformation
Chalmers verksamhet är anmälningspliktig
enligt 9 kap i Miljöbalken eftersom Chalmers
har kemiska laboratorier med en total golvyta
som överskrider 5 000 m2 och ett förbrän
ningslaboratorium med provbänkar för motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksam
het med joniserande strålning från Strålsäker
hetsmyndigheten enligt 20 § Strålskyddslagen
1998:220. Tillståndet tillåter i princip arbete
med alla typer av strålkällor och fasta instal
lationer som t ex röntgenutrustningar. Avdel
ningen för Kärnkemi vid Institutionen för Kemioch 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 verk
samhet med genetiskt modifierade mikroor
ganismer (GMM) enligt Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2011:2.
Tillstånd från Jordbruksverket finns för ne
matoder (rundmaskar) enligt SJVFS 1995:33.
Institutionerna Kemi- och bioteknik, Energi
och miljö, Mikroteknologi och nanovetenskap,
Material- och tillverkningsteknik, Produkt- och
produktionsutveckling, Teknisk Fysik, Byggoch miljöteknik samt Tillämpad mekanik har
tillstånd från Stadsbyggnadskontoret enligt
Myndigheten för samhällsskydd och bered
skaps författningssamling, MSBFS 2013:3, för
hantering av brandfarliga varor. Tillståndsansö
kan för Sjöfart- och marin teknik har lämnats in.
Institutionen Kemi- och bioteknik har till
stånd från Arbetsmiljöverket att använda vissa
tillståndspliktiga ämnen enligt AFS 2011:19,
eller från Läkemedelsverket för kontrollerade
ämnen enligt Europeiska unionens råds för
ordningar (EG) nr 273/2004 och 111/2005.
Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen
finns att rapportera.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balans
räkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat

457 792 195
– 46 163 911

Summa disponibla medel

411 628 284

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att de disponibla medlen, 411 628 284 kronor,
överföres i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat
och ställning per 31 december 2013 framgår
av följande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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resultaträkning

balansräkning

RESULTATRÄKNING (tkr)

Balansräkning (tkr)
Koncernen

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2013

2012

2013

2012

1, 2

3 298 672
48 406

3 209 011
48 736

3 176 396
38 976

3 080 068
39 667

3 347 078

3 257 747

3 215 372

3 119 735

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

– 2 030 068
– 315 813
– 731 387
– 153 037

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

– 1 987 668
– 430 054
– 721 391
– 104 902

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

– 3 230 305

– 3 082 156

– 3 244 015

– 3 091 785

116 773

175 591

– 28 643

27 950

310
24 965
– 135 745

11 472
53 645
– 148 190

–
23 902
– 41 423

–
53 006
– 48 625

6 303

92 518

– 46 164

32 331

– 62
– 11 318
– 34 871

– 30
– 4 232
– 52 206

–
–
–

–
–
–

– 39 948

36 050

– 46 164

32 331

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Koncernen
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

5

525

458

0

0

525

458

0

0

2 344 316
49 145
404 591
61 938

2 377 515
55 490
439 107
5 816

2 448
4 333
394 482
–

2 485
5 434
427 998
–

2 859 990

2 877 928

401 263

435 917

–
65 255
44 685

–
46 589
35 118

48 750
35 050
4

48 750
15 550
4

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

109 940

81 707

83 804

64 304

2 970 455

2 960 093

485 067

500 221

628

0

628

0

628

0

628

0

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

72 440
1 656 354
247
–
0
64 520
65 786

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

63 013
1 656 013
87
98 851
0
64 520
55 896

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

Summa kortfristiga fordringar

1 859 347

1 786 770

1 938 380

1 867 207

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantör
Summa varulager m.m.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

358 453

342 972

301 837

289 720

Kortfristiga placeringar

15

335 263

136 831

330 000

130 686

320 879

468 657

218 807

412 897

Summa omsättningstillgångar

2 874 570

2 735 230

2 789 652

2 700 510

Summa tillgångar

5 845 025

5 695 323

3 274 720

3 200 731

150 000
1 561

150 000
1 567

150 000
500

150 000
500

151 561

151 567

150 500

150 500

479 283
– 39 948

443 224
36 050

457 792
– 46 164

425 461
32 331

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

439 335

479 274

411 628

457 792

Summa eget kapital

590 896

630 841

562 128

608 292

Minoritetsintresse

248 272

213 402

–

–

1 046 755
72 902
7 727

987 258
61 585
6 130

1 035 057
–
7 727

976 391
–
6 130

1 127 384

1 054 973

1 042 784

982 521

1 225 359
881 372

1 238 254
860 568

–
–

–
–

2 106 731

2 098 822

0

0

164 557
0
9
141 191

148 839
6
63
127 773

128 807
0
–
119 143

127 075
200
–
105 567

Summa fritt eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

17

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Låneskulder
Skuld till moderstiftelse

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
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Not

20
21

305 757

276 681

247 950

232 842

1 465 985

1 420 604

1 421 858

1 377 076

5 845 025

5 695 323

3 274 720

3 200 731

1 418 325
150 069

1 418 325
147 344

Inga
147 407

Inga
145 817
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Kassaflödesanalys (tkr)
Koncernen
Not
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Minskning/ökning av kundfordringar
Ökning övriga kortfristiga fordringar
Ökning av leverantörsskulder
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

22

Moderbolaget

Belopp i tkr om inget annat anges.

2013

2012

2013

2012

116 773
153 037
15 372
27 381
– 94 668
– 116

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

– 28 643
104 902
18 551
5 067
– 188
–

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

217 779

– 87 038

99 689

– 176 231

14 016
– 104 808
15 718
59 090

– 5 369
– 454 468
14 701
18 287

12 474
– 76 808
982
58 158

– 6 050
– 457 705
16 267
8 852

201 795

– 513 887

94 495

– 614 867

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

– 260
– 135 503
698
– 20 530
1 851
30
– 23 516
18 180

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

–
– 70 316
545
– 19 500
–
–
–
–

–
– 93 540
614
– 12 500
–
–
–
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 159 050

– 125 299

– 89 271

– 105 426

23 429
– 15 520

0
– 42 972

–
–

–
–

7 909

– 42 972

–

–

50 654

– 682 158

5 224

– 720 293

605 488
656 142

1 287 646
605 488

543 583
548 807

1 263 876
543 583

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

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 Årsre
dovisningslagen 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 förvärvstidpunk
ten. Chalmers har följt Redovisningsrådets
rekommendation om koncernredovisning som
innebär att koncernens resultat- och balans
räkning 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 klas
sificeras 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 til
lämpas 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 anläggning
stillgångar 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 anskaffnings
värde. 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.
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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 nyttjandepe
riod 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 värde
höjande. Utgifterna består av direkt nedlagda
kostnader samt i större ny- eller ombyggnads
projekt aktiveras räntekostnaden till dess att
lokalerna i fastigheten tagits i bruk.
För beräkning av avskrivningar enligt plan
tillämpas följande nyttjandeperioder:

PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv. Stif
telsen Chalmers tekniska högskola har ett
borgensåtagande gentemot PRI Pensions
garanti 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 tryg
gas 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 omfat
tar endast transaktioner som medför in- och
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras,
förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga finansiella placeringar.

Dator- och kontorsutrustning
3 år
Nätverk
5 - 10 år
Möbler och inredning
5 - 10 år
Övriga maskiner och inventarier 5 - 10 år
Transportmedel
5 år
Byggnadsinventarier
10 år
Investering i lokalanpassning 15 - 37 år
Markanläggningar
20 år
Byggnader
67 år
Goodwill
5 år
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas enligt balansdagens kurs. Kurs
vinster 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 arbet
stagare 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 pen
sionsåtagandet genom att skuldföra i egen
balansräkning, samt genom att kreditförsäkra
pensionsskulden hos Försäkringsbolaget
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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 (417) mnkr respektive 19 (16) mnkr. Av inköpen utgör
394 mnkr hyra från Chalmersfastigheter till moderbolaget.

Not 2 Upplysningar enligt avtalet med staten
Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radio
astronomi 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 2013, föregående verksamhetsår 2012 inom parentes:

Not 3 forts.

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2013

2012

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

2 793
20

36
55

2 691
20

35
55

16
7
0
0

63
43
0
0

16
8
0
0

2 836

36

2 735

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

Intäkter

Kostnader

65 897
(65 457)

63 563
(60 633)

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 236 (240) mnkr.
Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forska
rutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning
särredovisad. Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt
följande avseende 2013, föregående verksamhetsår 2012 inom parentes. Upp
delningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

886 852
(848 487)
14 657
(11 997)
2 241 493
(2 195 216)
96 272
(117 041)

891 877
(852 513)
19 235
(14 954)
2 282 855
(2 155 750)
91 471
(117 192)

Medel till strategiska forskningsområden år 2013 med Chalmers som
huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa

Förbrukning 3

Varav
forsknings
institut 4

2,9

64,0
24,0

5,9

33,2
29,2
46,3

4,9
6,9

38,4
32,9
45,2

2,2
1,1

191,1

14,7

204,5

9,2

Varav medBeviljade sökande univer
1
medel
sitet 2

58,3
24,1

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

1 169 568

56
50
0
0

Koncernen
Chalmersfastigheter

1 587
(0)

10 202

1 182
(0)

9 039

Chalmers Professional
Education AB

1 140
(0)

6 834

1 085
(0)

9 524

36

Koncernen Chalmersinvest

1 776
(0)

4 783

1 810
(0)

5 201

Chalmers Capital AB

0

0

0

0

IT-universitetet i
Göteborg AB

0

0

0

0

8 980
(0)

1 258 896

8 194
(0)

1 193 332

Total

Total

68
44

32
36

66
41

38
39

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

15
29

40
38

15
28

53
43

Löner
och andra
ersättningar

Moderbolaget

2012
Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

1 241 554

678 263
(304 868) 1

1 173 685

630 621
(278 367) 1

Koncernen
Chalmersfastigheter

11 789

7 425
(2 892) 2

10 221

6 364
(2 345) 2

Chalmers Professional
Education AB

7 974

5 227
(2 323) 3

10 609

5 911
(2 968) 3

Koncernen
Chalmersinvest

6 559

2 433
(635) 4

7 011

2 548
(613) 4

Chalmers Capital AB

0

0

0

0

IT-universitetet i
Göteborg AB

0

0

0

0

1 267 876

693 348
(310 718)

1 201 526

645 444
(284 293)

Koncernen totalt

1

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.
2

1 Beviljade

medel från staten.

2 Medsökande

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

års medel.
4

i förhållande till beviljade medel, varav 13,5 mkr avser föregående

Forskningsinstitut: Inom Energi; SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
2,9 mnkr och Inventia 3,0 mnkr, inom Produktion; FCC (Fraunhofer
Chalmers Centrum) 2,2 mnkr, inom Transport; SP 0,1 mnkr, Viktoriainstitu
tet 0,4 mnkr, VTI (Väg- och Transportforskningsinstitutet) 0,1 mnkr och IVL
(Svenska Miljöinstitutet) 0,5 mnkr.

För VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VDs
anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under 18
månader, med avräkning mot ersättning från annan arbetsgivare.
3

VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag
innebärande 6 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
4

Övriga
anställda

4 117
(0)

Andel
kvinnor %

Sociala
kostnader (varav
pensionskostnader)

Styrelsen och
VD
Övriga
(varav
anställda tantiem o.d)

1 237 077

Andel
kvinnor %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013

Styrelsen
och VD
(varav
tantiem o.d)

4 477
(0)

2012

2013

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda
2012
2013

Moderbolaget

I ledningsfunktionen är fördelingen mellan män och kvinnor följande:
Onsala rymdobservatorium

Not 4 Ersättning till revisorer

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.

Koncernen totalt

Ersättningar till styrelsen och
ledande befattningshavare 2013 1
Chalmers tekniska högskola AB
Lena Treschow Torell, styrelsens ordf. from
130611
Hans-Olov Olsson, styrelsens ordf. tom 130611
Torbjörn Holmström, styrelsens vice ordf. from
130611
Gunilla Jönson, styrelsens vice ordf. tom 130611
Johan Andersson, styrelseledamot from 130611
Peter Andrekson, styrelseledamot
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Marianne Dicander Alexandersson, styrelseledamot tom 130611
Anna Johansson, styrelseledamot
Eva Karlsson, styrelseledamot
Magnus Kårestedt, styrelseledamot from 130611
Daniel Langkilde, styrelseledamot from 130611
Håkan Larsson, styrelseledamot tom 130611
Emilia Liljeström, styrelseledamot
Jan Lindér, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Amanda Sten, styrelseledamot tom 130611
Ann-Sofie Sandberg, styrelseledamot
Hans-Olof Andrén, styrelsesuppleant
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Johanna Svensson, styrelsesuppleant from
130611
Marja Vallin, styrelsesuppleant tom 130611
Rosavilla Valloyas, styrelsesuppleant
Anna Yström, styrelsesuppleant tom 130611
Karin Markides, rektor/VD
Mats Viberg, prorektor/vice VD
Alf-Erik Almstedt, vicerektor
Lars Börjesson, vicerektor
Johan Carlsten, vicerektor
John Holmberg, vicerektor
Maria Knutson Wedel, vicerektor
Rolf Almelund, Chief Process Officer
Jonas Fogelberg, Chief Financial Officer
Kristina Kvarnevi, HR-chef
Tomas Nilsson, kommunikationschef

Uppsägn.
tid/antal
Grundlön
mån.
/styrelse- Förmå Pensions avgångs
arvode
ner kostnad vederlag

2012

996
880
552
1 428

1 010
969
82
1 477

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

659
786
552
1 287

644
855
82
1 384

1 Huvudsakligen

revision av EU-finansierade projekt

Not 5 Immateriella tillgångar
2013

2012

Koncernen
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets nedskrivningar

3 659
260
0

3 673
147
– 161

3 919

3 659

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 3 201
– 192

– 2 868
– 333

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 394

– 3 201

525

458

Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde

1 917

1 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 917

1 917

100
100

0
0

0
0

–
–

43
43
30
16
60

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

–
–
–
–
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30
60
60
30
0
30
0
16
24
24
0
24
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Utgående redovisat restvärde

0
0
0
0
1 808
1 134
1 033
1 176
1 091
972
945
1 075
1 081
917
815

0
0
0
0
343
0
0
0
0
0
0
0
86
55
0

0
0
0
0
1 134
695
787
518
1 170
579
336
466
318
– 78
189

–
–
–
–
0/24
6/0
6/0
3/0
6/0
3/0
3/0
6/0
3/0
6/0
3/0

Chalmersfastigheter AB
Sven-Erik Adolfsson, VD

1 293

51

359

6/18

Chalmers Professional Education AB
Mikael Weimarck, VD

1 020

53

316

6/6

876

51

220

6/18

15 930

639

7 009

AB Chalmersinvest
Ingvar Andersson, VD
Summa
1

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra per
soner 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.

72

2013

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

Ingående avskrivningar

– 1 917

– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

Utgående redovisat restvärde

Not 6 Byggnader och mark
2013

2012

Koncernen
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering

2 717 828
0
4 688

2 705 384
6 318
6 126

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 722 516

2 717 828

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 340 313
– 37 889

– 302 571
– 37 742

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 378 200

– 340 313

Utgående redovisat restvärde

2 344 316

2 377 515

Skattemässigt restvärde

1 721 311

1 788 361

Moderbolaget
Investering i byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2 501
0

0
2 501

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 501

2 501

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 16
– 37

0
– 16

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 53

– 16

2 448

2 485

Utgående redovisat restvärde
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noter med redovisningsprinciper

noter med redovisningsprinciper

Not 7 Investering i lokalanpassning

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader
2013

Koncernen
Lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utrangeringar/försäljningar

2012

98 611
2 602
0

86 100
14 659
– 2 148

101 213

98 611

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 43 121
– 8 947
0

– 36 349
– 8 481
1 709

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 52 068

– 43 121

49 145

55 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde
Moderbolaget
Lokalanpassning
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar/försäljningar

22 219
0

24 367
– 2 148

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

22 219

22 219

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

– 16 785
–1 101
0
– 17 886
4 333

– 17 161
– 1 333
1 709
– 16 785
5 434

Not 8 Maskiner och inventarier
2013

2012

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 778 989
72 091
– 47 586

1 738 202
93 722
– 52 935

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 803 494

1 778 989

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 339 882
– 106 009
46 988

– 1 279 417
– 112 283
51 818

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 398 903

– 1 339 882

404 591

439 107

Utgående redovisat restvärde
Moderbolaget
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 700 364
70 316
– 45 650

1 660 475
91 039
– 51 150

1 725 030

1 700 364

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 272 366
–103 764
45 582

– 1 213 167
– 109 903
50 704

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 330 548

– 1 272 366

394 482

427 998

Utgående redovisat restvärde

Not 9 Pågående nyanläggningar
2013

2012

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering

5 816
60 810
– 4 688

6 126
5 816
– 6 126

Utgående pågående nyanläggning

61 938

5 816

Ränteintäkter och liknande poster

Not 12 Andelar i koncernföretag
2013

2012

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

310
20 084
2 304
0
0
2 577

11 472
25 709
22 557
1 774
0
3 605

Summa

25 275

65 117

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

20 084
2 129
0
0
1 689

25 709
22 557
1 774
0
2 966

Summa

23 902

53 006

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

52 464
41 375
41 906

52 933
48 815
46 442

135 745

148 190

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga

41 235
5
183

48 500
32
93

Summa

41 423

48 625

Summa

Not 11 Skatter
Moderbolaget utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt
undervisningsverk. Chalmersfastigheter AB betalar ingen skatt på grund av
betydande underskottsavdrag. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande
uppskjuten skattekostnad, vilken motsvarar 22 %, i enlighet med gällande skat
tesats från 1 januari 2013, av bland annat årets förbrukade underskottsavdrag
och skattemässiga överavskrivningar. För AB Chalmersinvest redovisas en
uppskjuten skatt med 0 (1) tkr.

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott
Utgående bokfört värde
Eget
kapital

2013

2012

48 750
0

47 450
1 300

48 750

48 750

RöstÅrets Kapital- rättsanresultat andel% del%

Antal
andelar

Bokfört
värde

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
1 027
44
Chalmers1
275 686 39 742
fastigheter AB
AB Chalmersska
Huset
Chalmers Profes
sional Education AB
7 826
428
AB Chalmersinvest
41 000 1 769
Chalmers Intelectual
Property Rights AB
Encubator
Holding AB
IT-universitetet i
Göteborg AB
96
1

100

100

1 000

1 000

10

52,6

2 500

3 000

100

100

2 300

0

100
100

100
400
100 115 000

7 300
37 350

100

100

1 000

540

100

100

1 000

1 649

100

100

1 000

100

Summa

48 750

1

Stiftelsen Calmers 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 dotterdotterbo
lag, då dotterdotterdotterbolag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.
Not 13 Andelar i intresseföretag
Eget
kapital

Chalmers tekniska
högskola AB
AstaZero AB 1
11 849
Koncernen
Chalmersfastigheter
Johanneberg
555
Campusbo AB
Johanneberg
97 143
Campusbo KB
Koncernen
Chalmersinvest
748
Acosense AB
Arterion AB
4 641
Auremunde AB
48
BIOfrigas Sweden AB
6
Cline Scientific AB
Edvirt AB
Ecoera AB
166
Monivent AB
Playback Energy AB
Simplex Motion AB
Tenroc Technologies AB
Nedskrivningar
Chalmers Capital AB
Industrial Path
467
Solutions AB 1

Årets Kapital Rösträtts
resultat andel % andel %

Antal
andelar

– 240

38 670 35 050

39

39

Bokfört
värde

Acosense AB
AstaZero AB
Arterion AB
Auremune AB (Encubation 1)
BIOfrigas Sweden AB
Cline Scientific AB
Edvirt AB
Ecoera AB
Industrial Path Solutions AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Monivent AB
Playback Energy AB
Simplex Motion AB
Tenroc Technologies AB

Org. nr

Säte

556790-4981
556802-4946
556719-4880
556865-5244
556902-2881
556867-8238
556899-1722
556719-4922
556731-2607
556658-6730
969704-9751
556956-5707
556902-4804
556949-1367
556899-2027

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

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013

2012

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

278 083
47 909
16
32 445

262 804
46 495
13
33 660

Summa

358 453

342 972

Moderbolaget
Fordran på finansiärer
Övriga poster

278 083
23 754

262 804
26 916

Summa

301 837

289 720

2013

2012

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

136 831
2 338 080
– 2 139 648
335 263
0

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

Moderbolaget
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

130 686
2 335 000
– 2 135 686
330 000
0

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

Not 15 Kortfristiga placeringar

Not 16 Eget kapital
59

20

6 796

19,8

-2 652
-2 290
-2

25,09
25,98
26
21
20
20
20,5
22
20
20

-579

9

20

200

20

Bundet eget kapital

25 961
25,09 310 513
25,98 283 337
26 26 000
21
105
20 20 000
20 20 000
20,5 20 500
22
2 200
20 20 000
20 10 000
20

20 000

3 074
1 436
213
410
420
218
175
17
210
225
210
– 2 413

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Förskjutning mellan bundet
fritt kapital
Årets resultat

367

28,9

28,9

289

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

150 000

1 567

443 224
36 050

36 050
– 36 050

–6

8

– 39 948

Belopp vid årets utgång

150 000

1 561

479 283

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång

150 000

500

425 461

32 331

32 331

– 32 331
– 46 164

457 792

– 46 164

Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Summa
1

74

Intresseföretagens
organisationsnummer och säte

150 000

500

– 39 948

29
65 255

Uppgift om eget kapital och årets resultat avser år 2012
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noter med redovisningsprinciper

revisionsberättelse

Not 17 Avsättningar för pensioner

Not 20 Ställda panter

Nedan redovisas pensionsskuld avseende moderbolaget vilken hanteras i
egen regi. Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en för
månsbestämd 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 anvis
ningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31.
Årets förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

976 391
87 510
– 28 844

Skuld vid årets utgång

1 035 057

Not 18 Långfristiga skulder
2012

2013
Koncernen
Förfallotidpunkt:
1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt:
Senare än fem år från balansdagen

1 216 625

1 988 293

8 734

110 529

Summa

1 225 359

2 098 822

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. För att uppnå
önskad ränteriskspridning enligt finanspolicyns mandat använder bolaget deriva
tinstrument i form av ränteswapar. Finansieringen från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola sker genom förlagslånet om 725 mnkr med förfall 2014-1231 samt övriga lån om 134 mnkr. Bolaget har kreditramavtal med bank om totalt
1 398 mnkr, varav outnyttjade kreditlöften och outnyttjad del av checkkrediten
uppgår till 181 mnkr. Båda kreditramavtalen förfaller 2014-12-31.
AB Chalmersinvest har under året upptagit kapitalandelslån från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola om sammanlagt 29 mnkr. Vid slutet av verksam
hetsåret uppgick skulden till 22 mnkr.
Övriga långfristiga skulder, 9 mnkr, avser skulder i dotterbolagskoncernen
Chalmersinvest 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

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

2013

2012

943 918
162 212
15 566
33 078
66 715
244 496

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

1 465 985

1 420 604

943 918
160 415
31 907
66 070
219 548

885 839
145 337
29 941
61 222
254 737

1 421 858

1 377 076

2013

2012

Koncernen
Fastighetsinteckningar

1 418 325

1 418 325

Summa

1 418 325

1 418 325

2013

2012

19 982
4 834
123 500

18 704
4 505
123 500

1 118
635

0
635

Summa

150 069

147 344

Moderbolaget
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB

19 748
4 159
123 500

18 487
3 830
123 500

Summa

147 407

145 817

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

Not 21 Ansvarsförbindelser

Koncernen
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
vinstdelning kapitalandelslån
KTH Chalmers Capital Management AB

Not 22 Poster som ej ingår i kassaflödet

Koncernen
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster

2013

2012

– 41 375
61 094
– 4 347

– 48 815
– 357 709
– 13 254

15 372

– 419 778

– 41 235
60 264
– 478

– 48 500
– 354 647
2 730

18 551

– 400 417

Summa
Moderbolaget
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster
Summa

Göteborg den 20 februari 2014

Lena Treschow Torell
Ordförande

Torbjörn Holmström
Vice ordförande

Johan Andersson

Peter Andrekson

Mikael Bäckström

Anna Johansson

Eva Karlsson

Magnus Kårestedt

Daniel Langkilde

Emilia Liljeström

Jan Lindér

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Ann-Sofie Sandberg

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisnin
gen för Chalmers tekniska högskola AB för räkenskapsåret 2013.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 65-76.
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 koncernre
dovisningen 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 årsre
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis 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
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 redovis
ningen, 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.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Chalmers tekniska hög
skola AB för 2013.

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 revi
sionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner 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.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisnin
gen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och kon
cernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Karin Markides
Rektor och verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2014
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING
stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen), org.nr:
855100-5799, får härmed avge årsredovisning samt koncernredovis
ning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2013.

Förvaltningsberättelse

Från vänster Mats Hermansson, Stefan Johnsson, Christel Armstrong Darvik, M Johan Widerberg, Torbjörn Lundh, Kurt Eliasson, Marianne Stenius,
Olle Larkö, Karin Markides, Helene Odenjung och Anna Yström.

STIFTELSENS STYRELSE
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har följande ledamöter:
UTSEDDA AV REGERINGEN

Kurt Eliasson, direktör, ordförande
Stefan Johnsson, direktör, vice ordförande
Christel Armstrong Darvik, direktör
Mats Hermansson, direktör
Olle Larkö, professor
Helene Odenjung, kommunalråd
Marianne Stenius, professor
M Johan Widerberg, direktör

SJÄLVSKRIVEN LEDAMOT

Karin Markides, professor, rektor och vd
Chalmers tekniska högskola AB

UTSEDD AV HÖGSKOLANS LÄRARE

Torbjörn Lundh, biträdande professor
UTSEDD AV CHALMERS STUDENTKÅR

Anna Yström, teknologie doktor

Chalmers tekniska
högskola AB

Chalmersfastigheter AB

I bilden visas de två helägda dotterbolagen och det samägda
fastighetsbolaget. Övriga bolag i Chalmerssfären beskrivs i
texten och i respektive bolags årsredovning.
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Avtal med staten
Den del av verksamheten som är finansierad
av svenska staten är reglerad i ett långfristigt
ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola och Chalmers
tekniska högskola AB och gäller till år 2024.
Detta avtal reglerar uppdraget att bedriva
högskoleutbildning på grund- och avance
rad nivå, forskarutbildning och forskning.
Koncernstruktur
Stiftelsekoncernen består av Stiftelsen, de
helägda dotterföretagen SSPA Sweden AB
(SSPA) och Chalmers med dotterföretag
samt det med högskolan samägda fastig
hetsbolaget, Chalmersfastigheter AB med
dotterföretag. Stiftelsen äger 90 % och 47 %
av rösterna medan Chalmers äger övriga delar.
Stiftelsen är delägare i två intressebolag:
Johanneberg Science Park AB (JSP) och
Lindholmen Science Park AB (LSP) Stiftelsen
har även närstående organisationer, Stiftel
sen Chalmers Innovation och Stiftelser med
anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola.

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

SSPA Sweden AB

STIFTELSEKONCERNEN
Ägarförhållanden
Stiftelsen är moderbolag i koncernen. Stiftel
sen har till uppgift att vara ägare av stiftelse
högskolan, där forskning och utbildning be
drivs genom Chalmers tekniska högskola
AB (Chalmers). I uppdraget ingår också
att följa högskolans verksamhet och främja
dess utveckling och konkurrenskraft genom
olika initiativ. Enligt stiftelseförordnandet kan
Stiftelsen inte avhända sig aktieinnehavet
i bolaget. Stiftelsens verksamhet beskrivs
separat nedan.

Verksamheten i dotterbolagen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers bedriver utbildning och forskning
inom arkitektur, naturvetenskap och teknik.
Utöver det långsiktiga avtalet med svenska
staten har Chalmers och staten för 2013 slu
tit ett ettårigt avtal som reglerar högskolans
rätt till ersättning, återrapporteringskrav till
staten samt uppdrag att bedriva grundläg
gande högskoleutbildning, forskarutbildning
och forskning.
Chalmers har under flera år expanderat kraf
tigt och intäkterna bedöms att stabiliseras under
kommande år. Konkurrensen ökar om externa

medel från näringsliv och offentlig sektor, men
EUs nya forskningsprogram innebär fortsatt
stora möjligheter till ökad finansiering. Under
2013 har Chalmers fortsatt att genomföra stra
tegiska satsningar, vilket har inneburit högre
upparbetning av forskningsmedel. Chalmers
tilldelades strategiska forskningsmedel utifrån
ett regeringsbeslut år 2009, vilket innebar en
tilldelning om 700 mnkr under åren 2010-2014.
Chalmers står värd för programmet Graphene
– Flagship, ett av två utvalda i EUs största forsk
ningssatsning någonsin. Den första fasen av
projektet löper på 30 månader och 54 miljoner
euro, där Chalmers del utgör ca 4 miljoner euro
för finansiering av forskning och att koordinera
projektet.
Under året var det en tydlig ökning i natio
nella sökande till Chalmers grundprogram och
basår, vilket innebar en ökning med 13 % av
förstahandssökande. Även söktrycket ökade
internationellt, vilket innebar fler sökande från
länder utanför EU/EES. Inför hösten 2011 inför
des studieavgifter för internationella studenter
utanför EU/EES, vilket minskade antalet stu
denter kraftigt. En viss återhämtning av denna
grupp har därmed skett under året.
Chalmers goda kvalitetsarbete har bland
annat visat sig i den nationella utvärdering
som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har
gjort av ingenjörs- och tekniska utbildningar
samt arkitekturutbildningar. Resultatet var i
särklass och långt över förväntan. Chalmers
representerades genom 45 av de totalt 364
utvärderade programmen, av Chalmers ut
bildn ingar bedömdes 36 % ha mycket hög
kvalitet och 60 % ha hög kvalitet.
Chalmers rankas av Leiden som tredje
bäst i världen när det gäller forskningsarbete
tillsammans med industrin och under året har
flera långsiktiga samverkansavtal tecknats.
Chalmersfastigheter AB
Chalmersfastigheter ansvarar för utvecklingen
av Chalmers båda campus, Lindholmen och
Johanneberg, genom att bygga och förvalta egna
och inhyrda fastigheter. Uthyrningen sker till den
viktigaste och största kunden Chalmers, samt
till kunder utanför Chalmerssfären, kunder som
ser mervärden i att verka i den kreativa och in
spirerande campusmiljön. Chalmersfastigheters
uthyrningsvolym uppgår till cirka 300 000 kvm,
varav 170 000 kvm i eget fastighetsbestånd och
130 000 kvm i inhyrda fastigheter. Omsättningen
uppgår till 511 mnkr (510).

Chalmersfastigheter har under 2013 tagit
beslut om investering i ett större byggprojekt
på Södra Johanneberg. Byggnaderna ska inne
hålla projektytor, kontorsytor, restauranger,
mötes- och konferensfaciliteter samt tillhö
rande service för verksamheter som är knutna
till samarbeten mellan akademi, näringslivet
och samhälle som drivs inom ramen för Johan
neberg Science Park. De nya byggnaderna
kommer att rymma över 400 arbetsplatser
och uppfyller kraven för miljöbyggnad Guld.
Bland Chalmersfastigheters övriga projekt
som genomförts eller startats under 2013
kan nämnas om- och tillbyggnadsprojektet
”Naturvetargården”, som syftar till att förbättra
studie- och samverkansmiljöer och förstärka
en rumslig sammankoppling av stråken i fysikoch kemihusen.
Chalmersfastigheter arbetar målmedvetet
med miljö- och hållbarhetsfrågor och strävar
efter att skapa ekologiskt, socialt och eko
nomiskt hållbara campus. Bland Chalmers
fastigheters diplom och certifikat inom håll
barhetsområdet kan nämnas Göteborg stads
Miljödiplomering och ISO-certifiering enligt
ISO 14001:2 000. Hållbarhetsarbetet inom
Chalmersfastigheter är ett viktigt bidrag till
Chalmers tekniska högskolas möjligheter och
förmåga att kunna bedriva sin verksamhet ur
hållbara perspektiv.
Chalmersfastigheter har under 2013 beslu
tat att lägga ett stort fokus på energifrågor.
Syftet är att minska och effektivisera energi
användningen inom campus, utveckla energi
inköp, energival, samt effektivisera energiin
frastrukturen inom campus. Arbetet omfattar
bland annat analys av energiförbrukning och
skapa ökad förståelse för hur varje individ inom
campus kan påverka energianvändningen.
SSPA Sweden AB
SSPA är ett kunskapsföretag som arbetar
med utveckling av maritima farkoster, trans
portsystem och hamnar inklusive kustzoner.
Genom målmedveten medverkan i europeiska
och svenska forskningsprogram utvecklar
SSPA kontinuerligt sin kunskapsbas inom tre
fokusområden; agera bro mellan forskning och
implementation i maritima näringen, trygga
hållbar utveckling genom rätt riskhantering,
och optimera energieffektiviteten genom att
tänka ekonomi, miljö, människa och teknik i
symbios.
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2013 har varit ett dynamiskt år för SSPA.
Osäkerhet i den globala konjunkturen, skärpta
miljökrav och stigande energikostnader gör
att den maritima branschen står inför allt fler
utmaningar. Utmaningar som skapar ett ökat
behov av de tjänster som SSPA erbjuder.
Omsättningen har ökat med 17% jämfört med
2012 och uppgår till 131 mnkr.
Den av SSPA och Sveriges Redareförening
utvecklade samarbetsplattformen Zero Vision
Tool för säker, miljö- och energieffektiv sjöfart,
har rönt stor framgång och erkännande under
2013 av maritim industri, myndigheter och verk,
i Sverige och Europa. Flera industriprojekt
har startats upp. Pilot Metanol, Pilot LNG
och Pilot Skrubber har under 2013 erhållit
delfinansiering med 40 miljoner euro från
Trans-European Transport Network (TEN-T)
när industrin investerar 112 miljoner euro. Sam
verkansplattformen fortsätter att utvecklas.
Tillsammans med kunder och partners
världen över arbetar SSPA engagerat för att
omvandla utmaningar till framtida hållbara
lösningar.
Verksamheten i intresseföretagen
Johanneberg Science Park AB
JSP är en samverkansmiljö för idé- och kun
skapsutbyten mellan akademin, näringsliv och
samhället. Under det tredje verksamhetsåret
har Peab Sverige och Bengt Dahlgren Göte
borg gått in som delägare tillsammans med
befintliga ägare, Stiftelsen, Göteborgs Stad,
Volvo, Tyréns, Göteborg Energi, HSB och
Riksbyggen.
Inom profilområdena samhällsbyggnad,
energi, material- och nanoteknik utvecklas så
kallade Open Arenas. Varje Arena består av
en kärna av pågående projekt som drivs inom
området. Runt projekten skapas mötesplatser,
processer och strukturer som gör det lätt
för till exempel små och medelstora företag
att komma i kontakt med, utbyta kunskap
och samarbeta med projekten och arenans
övriga deltagare. Inom samhällsbyggnad har
aktiviteterna kommit längst. Några projekt som
kan nämnas är;
Götebors innovationsplattform för hållbar
stadsutveckling. Satsningen ska skapa en
arena där nya innovativa lösningar kan testas
och visas upp. Vinnova finansierar och arbetet
leds av JSP, i samverkan med Göteborgs stad
och Mistra Urban Futures.
HSB Living Lab: 20-30 studentlägenhe
ter skall etableras till 2015. Det unika är att
forskare och studenter kan testa olika lös
ningar för framtidens boende i en pågående
boendemiljö.
Riksbyggens Positive Footprint Housing:
C:a 100 bostäder till 2016 i nära anslutning
till JSP. Här genomförs forsknings- utbild
nings- och bostadsprojekt parallellt, med so
cial hållbarhet, energieffektivitet och minskad
miljöpåverkan i fokus. Syftet är att skapa ett
helhetstänkande kring hållbar bostads- och
stadsutveckling med människan i centrum.
ElectriCity: Kompetens, kunskap och teknik
i samverkan kring en ny elbusslinje i Göteborg
2015. Ett initiativ från Volvokoncernen
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Lindholmen Science Park AB
Lindholmen på norra älvstranden i Göteborg
är idag en öppen innovationsmiljö i världs
klass inom tre fokusområden: Transport,
ICT och Media. Under det senaste året har
antalet utvecklingsbolag i parken ökat till
350 företag. Det innebär att 21 000 perso
ner har sin arbetsplats, studerar eller bor på
Lindholmen.
LSP har utvecklat en tydlig roll som värd
och facilitator för komplexa samverkanssats
ningar. Här kommer samspelet mellan privata
och offentliga aktörer att bli ännu viktigare
i framtiden, speciellt med avseende på att
lösa eller bidra till de globala resursfrågorna.
I huvudsak sker projekt och program på
Lindholmen med syfte att skapa nationella
men även internationella plattformar. Den nya
provbanan AstaZero är ett tydligt exempel
där LSP verkat för att i de tidiga faserna i
detta projekt lägga grunden för den kraftfulla
satsningen att bygga en testanläggning. På
testbanan kommer en stor mängd specifika
projekt att genomföras av olika aktörer.
På Open Arena Lindholmen möts fors
kare, projektledare, företagsledare, fordons
specialister, EU-experter, studenter, kreatö
rer, konstnärer, entreprenörer och politiker.
Det är en neutral plats för brainstorming,
seminarier, möten och nätverksbyggande.
Open Arena Lindholmen är både ett koncept
och en miljö för projektsamarbeten.
Verksamheten i närstående
organisationer
Stiftelsen Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är en till Chalmers knuten
företagsinkubator, som på ett modernt och ef
fektivt sätt utvärderar idéer/projekt för att låta

dem ingå i en ”Start up camp”. Ambitionen är
att hålla två sådana program per år, för att sålla
fram bärkraftiga projekt som fyller ett behov
och kan drivas vidare i bolagsform. Chalmers
Innovation driver även en investeringsfond för
groddföretag i vilken externa finansiärer är
med som investerare. Stiftelsen är huvudman
för Stiftelsen Chalmers Innovation genom att
utse Stiftelsen Chalmers Innovations styrelse
och revisorer.
Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen har 64 stycken stiftelser med an
knuten förvaltning vars huvudsakliga ändamål
är att ge stipendier och forskningsbidrag till
studerande och anställda vid Chalmers samt
ge bidrag till verksamheten som bedrivs vid
högskolan.
Stiftelserna har totalt delat ut 6,9 mnkr (5,5)
till ändamål vid Chalmers. Stipendier och
bidrag under året som särskilt kan lyftas fram
är 2,4 mnkr (1,6) till studenter vid Chalmers
under benämningen donationsstipendier, till
studenter vilka har gott studieresultat och god
studietakt. Från Chalmerska innovationsfonden
har 1,5 mnkr (1,5) delats ut, där 1,2 mnkr går
till en professur inom innovation vid Chalmers,
samt forskare och doktorander knutna till denne.
Resterande bidrag ges som stöd till bildandet
av småföretag i anslutning till högskolans
forskning. Under året har även 0,6 mnkr (0,5)
delats ut som stöd till unga forskare, framfö
rallt till konferenser och forskarresor av den
Chalmersska forskningsfonden som bildades
1929 vid skolans hundraårsjubileum.

Koncernens resultat, ställning och nyckeltal
Årets redovisade resultat uppgår till 144 mnkr (170). Bundet eget kapital uppgår på balans
dagen till 902 mnkr (1 141) och fritt eget kapital uppgår till 1 676 mnkr (1 294), totalt 2 578
mnkr (2 436). Koncernens likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid årets
slut till 493 mnkr (585). Koncernens likviditet uppgår till 84 % (113%) och soliditeten upp
går till 37 % (36%)
flerårsöversikt för koncernen

Belopp i mnkr
Nettoomsättning
(varav*)
Årets resultat
(varav*)
Eget kapital
(varav*)
Balansomslutning
(varav*)
Antalet anställda
(varav*)

2013

2012

2011

2010

2009

3 377
3 176
144
– 46
2 578
562
6 999
3 275
2 938

3 272
3 080
170
32
2 436
608
6 685
3 201
2 824
2 691

3 093
2 921
– 46
– 10
2 272
576
6 865
3 498
2 696
2 567

2 883
2 738
256
121
2 346
586
6 684
3 410
2 513
2 391

2 779
2 606
345
130
2 092
465
6 157
3 102
2 335
2 222

2 793

* Chalmers tekniska högskola AB
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen trädde i funktion den 1 juli 1994.
Stiftelsen har till ändamål att som ensam
ägare till 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 finansiera
uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av
värde för verksamheten.
Främjande av ändamålet
Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för
ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur avveck
ling av löntagarfonderna och vid bildandet
erhöll Stiftelsen 1 580 mnkr, varav 900 mnkr
är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen
av stiftelsekapitalet avser att finansiera sär
skilda strategiska satsningar (ändamålet) och
därutöver kostnaden för Stiftelsens kansli,
styrelsearvoden med mera.
Stiftelsen har under året fullföljt sitt ända
mål genom att finansiera uppdrag för kvalitet
och förnyelse.
Utdelning
Stiftelsekapitalets avkastning används för att
finansiera satsningar som Stiftelsen bedö
mer 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 finan
sierat riktade satsningar inom Chalmers om
38 mnkr (34). Dessa avser projekt och inves
teringar inom följande huvudområden:
Excellenssatsning på unga forskare 		
14 mnkr (9)
Stöd för finansiering av unga excellenta fors
karassistenter inom såväl Grundläggande
vetenskaper som styrkeområdena Samhälls
byggnad, Informations- och kommunikations
teknik och Life Science, dvs. de styrkeom
råden som inte har egna strategiska medel
från staten. Satsningen består av två delsats
ningar, den första delen startade 2010 och
går mot sitt slut 2014, den andra delen av
satsningen startade 2012 med rekrytering
av nya excellenta forskare och löper över
de kommande åren. Det första delprojektet
finansierar totalt fem excellenta forskaras
sistenter. Dessa får satsningar för egen lön,
en doktorand samt medel för t.ex. resor,
konferenser etc. 2012 fick en av de rekryte
rade, Kirsten Kraiberg Knudsen, det prestige
fyllda anslaget Wallenberg Academy Fellow.
Planerna för den påbörjade delsatsningen är
att fortsatt svara för finansiering av en andra
omgång av fem excellenta forskarassistenter
inom samma områden med samma villkor.
De som rekryterats i andra omgången är nu
i huvudsak på plats och doktorandrekryte

ringar pågår. Excellenssatsningen på unga
forskare är en mycket lyckad satsning och
kommer att prioriteras för att kunna bäras av
Chalmers egen budget i framtiden.
Rekrytering av internationella studenter 		
9 mnkr (12)
Satsningen startade 2011 och riktar sig mot
rekrytering av internationella studenter utan
för EU/EES. Antalet betalande studenter
har ökat från 119 hösten 2012, till 138
hösten 2013. 26 nya studenter har fått
Avancez-stipendier, vilket är lika många som
tidigare. Hög kvalitet på studenterna är en
fortsatt ledstjärna. Fokus ligger på Avancezstipendierna och på rekrytering. En rekryte
ringsgrupp och en rekryteringsmodell har
byggts upp, med sikte på excellenta studen
ter. Marknadsföringsaktiviteterna har 2013
kunnat rymmas i det överskott de betalande
studenterna, antagna 2011-2012, genererat.
Verksamheten för fundraising och antalet före
tagsstipendier har fallit ut oerhört väl, i natio
nell jämförelse, trots att det ursprungliga målet
inte är uppnått. Innehavarna av Avancezstipendier får en välgrundad känsla av till
hörighet och stolthet som Chalmerister och
blir goda ambassadörer i världen. Att ha en
stipendiebas har därför fortsatt hög prioriterat
och en mjuk övergång från stiftelsesatsning
över många år är mycket viktig för Chalmers.
Excellenssatsning på seniora forskare		
2 mnkr (4)
Projektet är inne på sitt tredje år och löper
således vidare ytterligare 2 år. Satsningen på
en excellent senior forskare inom IT-området,
professor Jan Bosch (Software Engineering)
går enligt plan. Centrum är igång och för
handlar nu framgångsrikt med industrin om
en andra finansieringsperiod för att ytterligare
utveckla miljön. Denna typ av satsning ses
som ett av de tillfällen då Stiftelsen kan göra
avgörande skillnad för högskolan och möjlig
göra rekryteringar som annars skulle vara
svåra att lyckas med.
Mikroteknologi 4 mnkr (6)
Projektet har funnits i många år och är i
planerad utfasning, med 2014 som sista år.
Satsningen på Mikroteknologi avslutas inte
med utfasningen från stiftelsen, utan det
sker en parallell infasning för att ta kostna
derna med hjälp av fakultetsmedel. Fortsatt
uppbyggnad och ständig utveckling av en av
Chalmers främsta forskningsinfrastrukturer,
Nanotekniklaboratoriet, är det som huvudsak
ligen finansieras med Stiftelsens medel. Delar
går också till drift och kontinuerligt underhåll.
Fortsatta investeringar sker i den unika miljö
som mikroteknologi utgör på Chalmers.

Innovation, för att göra den till en ledande
universitetsanknuten inkubator och investe
rings
verksamhet. Satsningen samfinansie
ras med bland andra Innovationsbron och
Västra Götalandsregionen. Satsningen har
under året arbetats in i Stiftelsens satsnings
ram till högskolan. Satsningen löper över en
36-månadersperiod.
Riktade satsningar 4 mnkr (3)
Satsningar som är mindre till storleken och
som skapar tempo och effekt i organisationen.
Satsningar har gått till en professorsrekrytering
inom Medicinsk teknik, stöd i uppbyggnaden
av Chalmers Professional Education, finan
siering av Visualiseringscentrum, Lindholmen
Visual Arena, centrum för systembiologi,
Challenge Lab och uppstart av fundraising
verksamhet.
Övrigt
Utöver den strategiska satsningen inom
området Mikroteknologi har Stiftelsen under
verksamhetsåret enligt tidigare beslut läm
nat ett driftbidrag om 1,5 mnkr till institutio
nen för Mikroteknologi och nanovetenskap
för att täcka institutionens avskrivningskost
nader vid MC2 verksamhetsåret 2013.
År 2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65
mnkr för delfinansiering av Chalmers kårhus
projekt. Under året har 6 mnkr lämnats som
bidrag till Chalmers för att täcka bolagets
relaterade kostnader.
Stiftelsens pris 2013 tilldelas Jari Kinaret,
professor i fysik vid institutionen för teknisk
fysik på Chalmers. Han får priset för sitt
enastående arbete att göra Chalmers till
koordinator för EU:s forskningsflaggskepp
om grafen. Priset består av en personlig
belöning om 25 000 kronor och ett verksam
hetsbidrag om 100 000 kronor.
Gåvomedel
Stiftelsen förvaltar 27 stycken gåvomedels
fonder, vilka är donationer med ett särskilt
ändamål. Från Stiftelsens gåvomedelsfonder
har totalt 10 mnkr (10) lämnats som bidrag
till verksamheten vid Chalmerssfären och
som stipendier. Av dessa har 1,8 mnkr gått till
Rune Andersson stipendiater, där chalmeris
ter ges möjlighet att fördjupa sina studier
utomlands, och 1,7 mnkr har gått till Sievert
Larsson stipendiater, där thailändska studen
ter ges möjlighet att läsa vid Chalmers.
Sammanställning
Totalt har Stiftelsen och dess gåvomedel
delat ut 55 mnkr (54) under året, vilket mot
svarar 80 % (78 %) av föregående års utdel
ningsbara medel, vilka består av aktieutdel
ningar och nettoavkastning från ränteplace
ringar med avdrag för förvaltningskostnader.

Satsning på Chalmers Innovationssystem
5 mnkr (3)
Stiftelsen beslutade 2012 att göra en stra
tegisk satsning inom Chalmerssfärens inno
vationssystem genom Stiftelsen Chalmers
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För femårsperioden uppgår de verkställda
utdelningarna till 95 % av årens utdelnings
bara medel.
Stiftelsens utdelningar, satsningar
och ägartillskott 1994 - 2013 (mnkr)
Ägaråtaganden		
1 000
Förnyelsesatsningar		
1 874
Samverkansuppgiften
346
Totalt			3 294
Erhållna donationer
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 2,3 mnkr (6,1).
Gåvor har lämnats till utvecklings- och sti
pendiefonden Chalmers vänner som stödjer
studenters internationella studier, unga fors
kare samt annan angelägen verksamhet vid
Chalmers. Av dessa har 1 mnkr donerats av
Sievert Larsson för hans riktade stipendier.
Kapitalförvaltningen
Vad det gäller ansvarsstruktur avseende
Stiftelsens kapitalförvaltning finns under sty
relsen ett finansråd, som inom ramen för ett
placeringsreglemente svarar för allokering av
kapitalet mellan, och inom, tillåtna tillgångs
slag. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen
är att under en femårsperiod i genomsnitt per
år avkasta 3 % plus inflation, beräknat som
avkastning på eget kapital efter kostnader för
verksamheten.
Placeringsverksamheten bedrivs både i
egen regi och utlagt diskretionärt, samt pla
cerat i publika fonder. Aktieplaceringar finns
både som enskilda innehav (bolag noterade
på Stockholmsbörsen) och som fondplace
ringar, fyra fonder med olika regional inrikt
ning. Ränteförvaltning sker både som ett
externt diskretionärt uppdrag och i egen regi.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår
till 232 mnkr (136) före kostnader, aktie
ägartillskott och utdelade satsningar/stipen
dier. Kostnader består av förvaltningskost
nader, kostnader för utlagda uppdrag och
administrationskostnader. Nettoresultatet för
Stiftelsens förvaltning motsvarar för 2013, en
avkastning på eget kapital på 11,4 % (7,6).
För perioden 2009 – 2013 blir den årliga
avkastningen 9,4 % och det jämförbara lång
siktiga målet 4,1 % (3 % plus årlig inflation).
Förvaltningen sker genom samförvalt
ning av samtliga tillgångar och resultatet
fördelas efter respektive enhets andel av
totalen, baserat på eget kapital. Stiftelsens
värdepappersinnehav för samförvaltningen
framgår av bilaga som kan rekvireras från
Stiftelsens kansli.
Kommentarer till balans- och
resultaträkningen
Finansiell ställning och likviditet
Årets redovisade resultat uppgår till 191
mnkr (126) exklusive donerade gåvomedel
uppgår resultatet till 182 mnkr (120).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen
till 900 mnkr (1 140) och fritt eget kapital
uppgår till 957 mnkr (581), totalt 1 857 mnkr
(1 721). Stiftelsens utdelningar avräknas från
eget kapital med 55 mnkr (54). Stiftelsens
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egna kapital har därmed ökat med 136
mnkr (72). De likvida medlen inklusive korta
placeringar uppgick till 474 (486) mnkr vid
årets slut.
Kostnader
Stiftelsens personalstyrka har under året
utökats och består vid årets utgång av sju
personer, tre män och fyra kvinnor, jämfört
med fem personer föregående år. Kostnaden
för personal har därmed ökat. För de anställ
da tillämpas koncernens kollektivavtal för
löneförmåner, pensionsförmåner och villkor
vid uppsägning. För högre tjänstemän tilläm
pas individuella avtal.
IT-kostnaderna har ökat och uppgår till 691
tkr (160) till följd av implementering av ett vär
depappers- och samförvaltningssystem som
skall minska operativa risker. Resekostnader
har ökat till följd av större personalstyrka och
ett mer aktivt engagemang externt. Externa
konsultkostnader har ökat till följd av infö
rande av nya redovisningsregler per 2014.
Ersättning till styrelsen har utgått med 953
tkr (959). Kostnadsersättning för resor har
utgått med 30 tkr (66). Inga andra ersätt
ningar eller förmåner har utgått till styrelsen.
Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Stiftelsen har under året rekryterat en
ny VD Malin Persson, samt flyttat till nya
större lokaler. Stiftelsens kapitalförvaltning
har efter styrelsens beslut helt anpassats
till placeringar som följer motsvarande
Kammarkollegiets hållbarhetspolicy.
Investeringar
Stiftelsen har lämnat ett aktieägartillskott
om 1 mnkr till LSP och 2 mnkr till JSP.
Risker och styrning
Identifierade risker för Stiftelsen hänför
sig väsentligen till kapitalförvaltningen.
Identifierade risker i koncernen tex pen
sionsskulden, värdeförändring i fastighets
beståndet mm. Stiftelsen har ett fullmakts/
befogenhetssystem som bygger på dua
litetsprincipen och tillhörande processbe
skrivningar. Förvaltningsuppdragen följs upp
löpande och för förvaltning i egen regi finns
särskilda kontrollregler. I anslutning till årlig
revision granskas styrande dokument för
internkontrollen.

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 åter
kommande utföra analys över kommande för
väntade 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 risker
na är marknadsrörelser och motpartsrisker.
Vad gäller marknadsrisken styrs risknivån
genom allokeringen till olika tillgångsslag
och följs upp genom volatilitetsmätningar
(standardavvikelse). Marknadsrisken påver
kas 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 2013 uppgick stan
dardavvikelsen på årsbasis till 3,5 % (4,1).
För Stiftelsens jämförelseindex uppgick mot
svarande tal till 4,3 % (4,1). Stiftelsens risk
nivå för 2013 ligger väl 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 2 462 (2 297) mnkr.
Per den sista december 2013 var fördelning
en: 36 % (35,0) aktierelaterade placeringar
och 64 % (65,0) räntebärande tillgångar.
Kursrisken i aktieportföljen, per sista
december, uppgår till en resultatpåverkan om
-97 mnkr (-76) vid en kursnedgång på 10 %
i samtliga underliggande aktiemarknader,
vilket motsvarar 5,2 % (4,6) av Stiftelsens
egna kapital.
Ränterisken i ränteportföljen, per sista
december, uppgår till en resultatpåverkan
om -37 mnkr (-38) vid en ränteuppgång på
en procentenhet i samtliga löptider på ränte
marknaden, vilket motsvarar 2,2 % (2,3) av
Stiftelsens egna kapital.

flerårsöversikt för Stiftelsen

Belopp i mnkr
Resultat
(varav Gåvomedel)
Utdelningar
(varav Gåvomedel)
Eget kapital
(varav Gåvomedel)
Balansomslutning

2013

2012

2011

2010

2009

191
9
– 55
– 10
1 857
102
3 762

126
9
– 54
– 10
1 721
98
3 501

–3
4
– 93
– 36
1 649
94
3 045

168
13
– 59
– 10
1 745
122
2 929

269
24
– 84
– 10
1 636
120
2 900

Stiftelsen har ett utfäst borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, avseende pensionsåtagande om 987 mnkr (924) avseende Chalmers och om
12 mnkr (11) avseende Chalmersfastigheter.

FÖRFALLOSTRUKTUREN FÖR RÄNTEPORTFÖLJEN, MNKR.
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Stiftelsens ränteportfölj skall ha en genomsnitt
lig återstående löptid som ligger under sex år
och låg vid utgången av 2013 på 2,8 år (2,1).
Av samtliga placeringar som är exponerad
mot de finansiella marknaderna bär 14 % (15)
valutaexponering, vilken uppkommer genom
placeringar i internationella aktier samt saldo på
valutakonto. Den uppkomna valutaexponeringen
är ett aktivt beslut inom kapitalförvaltningen och
är i egentlig mening en del av marknadsrisken.
Valutarisken i absoluta tal ger, vid en förstärkning
på 10 % av SEK mot alla övriga valutor, ett negativ
resultat på 34 mnkr (29).
Motpartsrisk
I Stiftelsens placeringsreglemente anges
ramar för den risk som får tas mot enskilda
emittenter och grupper av emittenter inom
samma sektor. Samtliga exponeringar lig
ger väl inom de limiter som finns uppsatta i
reglementet.
Operativa risker
För Stiftelsen kan risker uppkomma runt sys
temlösningar och IT-stöd, konsekvenser av
systemhaveri och dylikt bedöms vara ringa i
finansiella termer. Fel orsakade av mänskliga
faktorn har minimerats med hjälp av process
beskrivningar och interna rutiner.
Styrelsen
Stiftelsens styrelse har ansvaret för Stiftelsens
angelägenheter enligt föreskrifter i stiftelsela
gen och Stiftelsens stadgar. Styrelsen består
av totalt 11 ledamöter, en lärarrepresentant
och en studeranderepresentant utses av
sina respektive organisationer, rektorn är
självskriven ledamot enligt stiftelsestadgarna.
Resterande åtta ledamöter, inklusive ordfö
rande, är utsedda av regeringen. För styrelsens
arbete finns en arbetsordning.

För Stiftelsens placeringsverksamhet finns
ett finansråd, vilket under året har haft fem
möten. Det utvärderar och beslutar om
förändringar inom kapitalförvaltningen och
hantering av balansräkningen samt 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 styrel
sen för beredning och uppföljning av frågor
som gäller de uppdrag gentemot högskolan,
vilka finansieras med medel från Stiftelsen.
Utskottet består för närvarande av tre styrel
seledamöter och två tjänstemän.
Uppstår fråga om nominering av ledamöter,
vilka utses av regeringen, överlämnas frågan
till en för varje tillfälle utsedd valberedning.
Beredningen utgörs av en oberoende ord
förande, ytterligare en oberoende ledamot,
en företrädare för högskolans lärare samt en
företrädare för studenterna.
Revision
För Stiftelsen och stiftelsekoncernen har
styrelsen utsett revisionsbolaget Ernst &
Young som revisorer. De har genomfört
löpande granskning och revision och har till
styrelsen avrapporterat iakttagelser.
Ägarpolicy
Stiftelsens har en ägarpolicy, vilken har
kompletterats med ägardirektiv. I policyn
behandlas principer för styrelsernas sam
mansättning och rekrytering av ledamö
ter liksom riktlinjer för styrelsearvoden och
andra ersättningar. Styrelsernas arbete
utvärderas enligt en gemensam modell.

Inrättade organ
Styrelsens arbetsutskott utgörs av presidiet.
Detta består av styrelsens ordförande, vice
ordförande, rektor i Chalmers samt VD i
Stiftelsen.

stiftelsens fem största innehav ( MNKR) och andel av tillgångsslaget

Aktieplaceringar
Hennes & Mauritz
Ericsson
Handelsbanken
Electrolux
AstraZeneca

52,3
30,7
30,2
28,6
27,6

Ränteplaceringar
5,9 %
3,4 %
3,4 %
3,2 %
3,1 %

Vasakronan
Landshypotek
Swedbank Hypotek
Nordea Bank
Stadshypotek

150,0
122,3
117,1
116,6
106,2

9,6 %
7,8 %
7,5 %
7,4 %
6,8 %
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Resultaträkning stiftelsekoncernen (TKR)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1, 2

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

3 377 918
51 017

3 272 154
51 128

3 428 935

3 323 282

– 156 691
– 1 214

69 014
11

– 2 690
208 222
– 116 888

Not

2012

– 162 057
– 1 480

– 3 359 921 – 3 193 648

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

2013

3, 4 – 2 113 279 – 1 981 149
– 316 378 – 314 416
5 – 772 359 – 734 546
6, 7, 8, 9, 10

Balansräkning Stiftelsekoncernen (tkr)

Resultaträkning stiftelsen (TKR)

129 634
8 472
151 249
– 113 348

Resultat efter finansiella poster

157 658

176 007

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandel i resultatet

– 2 720
– 11 829
897

– 1 824
– 3 950
– 151

Årets resultat

144 006

170 082

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Erhållna gåvor och donationer
Kapitalvinster
Övriga intäkter

11
2
11

Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av anläggningstillgångar
Räntekostnader
Kapitalförluster
Nedskrivning av andelar i intresseföretag
Summa kostnader
Årets resultat

2013
12 683
73 890
2 903
171 301
1 382

Not 31.12.2013 31.12.2012

2012
14 240
81 317
6 147
81 983
971

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

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

184 658

– 8 287
– 565
– 2 958
5 – 2 764
9
–0
– 20 193
11 – 33 492
– 3 000

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

– 71 260

– 58 858

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

125 801

Summa finansiella anläggningstillgångar

190 901

6

Summa immateriella anläggningstillgångar

262 160
3, 4

7
8
9
10

Summa materiella anläggningstillgångar

14
15
17

Summa anläggningstillgångar

2 042

458

2 042

458

2 348 730
49 145
415 581
68 215

2 382 137
55 490
449 966
5 902

2 881 671

2 893 495

66 554
1 221 896
896 171
44 685
70 968

47 888
1 064 696
803 997
35 118
65 822

2 300 274

2 017 521

5 183 987

4 911 474

308
628

299
0

936

299

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

91 145
–
64 630
105 542

104 502
22 800
64 528
71 537

Summa kortfristiga fordringar

261 317

263 367

379 571
679 815
493 299

361 812
563 880
584 565

Summa varulager och pågående arbeten

18

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet Stiftelsekapital
Bundna reserver

6 998 925

6 685 397

9

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
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar

901 550

1 141 441

1 532 060
144 006

1 124 698
170 082

1 676 066

1 294 780

2 577 616

2 436 221

154

1 052

1 049 449
77 894
7 727

989 892
66 066
6 130

1 135 070

1 062 088

1 225 359

1 238 254

1 225 359

1 238 254

22

172 648
244 923
166 140

155 989
225 282
135 842

583 711

517 176

23

1 477 015

1 430 606

6 998 925

6 685 397

1 422 325
1 190 959

1 422 325
1 130 332

Summa fritt eget kapital

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
24
25

2013

2012

0

0

0

0

199 100
1 150
1 221 896
896 171
881 372
70 968

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

3 270 657

2 993 333

3 270 657

2 993 333

110
0

164
5 465

110

5 629

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

18 133

16 191

Kortfristiga räntebärande placeringar

19

327 008

413 906

Kassa och bank

146 580

72 132

Summa omsättningstillgångar

491 831

507 858

3 762 488

3 501 192

900 000

1 139 891

900 000

1 139 891

956 696

581 223

956 696

581 223

1 856 696

1 721 115

2 694

2 634

212
1 656 354
244 652
295

0
1 549 056
224 624
230

1 901 513

1 773 910

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet Stiftelsekapital

20

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

1 139 891
1 550

Summa eget kapital

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

1 773 923

900 000
1 550

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 814 938

20

Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till intresseföretag
Övriga skulder

Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Summa kortfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Förskott till leverantör

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Balansräkning Stiftelsen (tkr)

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterföretag
Skuld till intresseföretag
Övriga skulder

21
22

Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

25

1 585

3 533

3 762 488

3 501 192

Inga
1 042 008

Inga
982 988
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stiftelsens kassaflödesanalys

stiftelsens noter med redovisningsprinciper

Kassaflödesanalys Stiftelsekoncernen (tkr)
2013
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
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

69 014
156 692
– 8 065
53 091
– 78 986
– 3 432

2012
129 634
155 799
– 469 775
165 412
– 62 990
– 2 534

188 314

– 84 454

– 637
13 355
– 45 543
16 996
96 828

– 77
– 8 790
– 56 931
16 703
36 721

269 313

– 96 828

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
– 2 101
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
– 144 947
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
730
Investeringar i intresseföretag
– 20 530
Uttag intresseföretag
1 851
Sålda intresseföretag
30
Placeringar finansiella anläggningstillgångar
– 1 594 975
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
1 352 050
Minskning/ökning kortfristiga finansiella placeringar
267 140

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 140 752

– 533 845

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

1 200
– 14 095
0
0
– 4 099

0
– 41 547
– 3 000
0
– 5 845

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 16 994

– 50 392

Årets kassaflöde

111 567

– 681 065

Likvida medel vid årets början 1
Likvida medel vid årets slut

734 539
846 106

1 415 604
734 539

1I

noter med redovisningsprinciper

Kassaflödesanalys Stiftelsen (tkr)

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

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

2013

2012

193 901
0
– 41 969
– 3 000
– 55 320

128 801
0
– 53 651
– 3 000
– 53 728

93 611

18 421

– 60 082
–1 021 013
1 116 806
69 146

– 65 850
– 601 857
309 806
444 336

318 633

104 856

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

– 19 746
2 775
– 935 808 – 599 906
754 311
338 550
– 632 506 – 205 013
589 564
351 755

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 244 185

– 111 839

74 448

– 6 983

72 132
146 580

79 115
72 132

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 värdeförändringar och avsättningar för pen
sioner.

Belopp i tkr om inget annat anges.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med organisationsnummer
855100-5799 är en stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens huvudsak
liga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.
Allmänna redovisningsPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Finansiella instrument
Stiftelsens finansiella anläggningstillgångar såsom
aktier och aktierelaterade placeringar samt rän
tebärande placeringar värderas i enlighet med
årsredovisningslagens 4 kap 14§, till sina respek
tive verkliga värden, det vill säga utifrån tillgångens
marknadsvärde.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har vär
derats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på
finansiella fordringar och skulder nettoredovisas
som finansiell post.
Gåvor och bidrag
Erhållna gåvor redovisas till verkligt värde. Gåvor
redovisas som intäkt när de erhålls. Om en gåva
inte får förbrukas för stiftelsens ändamål redovisas
den direkt mot eget kapital.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans
aktioner som medför in- och utbetalningar. Som
likvida medel i Stiftelsekoncernen klassificeras,
förutom kassa- och banktillgodohavanden, kort
fristiga finansiella placeringar exklusive kortfristiga
placeringar från Stiftelsen, då Stiftelsen endast
klassificerar likvida medel som kassa- och bank
tillgodohavanden.
Redovisningsprinciper Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola koncernen
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovis
ningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt för
värvsmetoden och huvudsakligen i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00).
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses
de företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt,
har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag
ingår i koncernföretaget enligt kapitalandelsmeto
den och redovisningen sker huvudsakligen i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation RR 13.
Som intresseföretag räknas de företag i vilka moder
företaget har ett betydande men ej bestämmande
inflytande.
Koncernuppgifter
Stiftelsen är moderföretag för koncernen.
Intäkter och kostnader
Redovisningen i Chalmers tekniska högskola
baseras på projektredovisning i vilken projekten
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klassificeras i olika projekttyper utifrån vilka de
värderas och periodiseras. Projekten kan delas in
i två huvudkategorier; projekt som resultatavräk
nas vid varje bokslutstillfälle och påverkar årets
resultat samt projekt som är pågående med fast
ställt slutdatum. För att ett projekt ska anses som
pågående finns ett antal bedömningskriterier som
måste vara uppfyllda. För pågående projekt tilläm
pas 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 anlägg
ningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden
löses upp i takt med de kommande avskrivningarna
på tillgången ifråga.
Tillgångar och skulder
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde.
Immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarna redovisas i enlighet med RR 15, Imma
teriella 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 jus
teras. Tillgångens avskrivningsbara värde utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde justerat för eventuella
restvärden. I anskaffningsvärdet inkluderas utgifter
för att kunna nyttja tillgången.

Markanläggningar
Byggnader
Goodwill

20 år
67 år
5 år

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning sker genom ränteswappar. Rän
tekostnader och ränteintäkter avseende utestående
ränteswappar periodiseras över det aktuella derivat
instrumentets löptid.
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.
Avsättningar
Som avsättningar redovisas skulder som är ovissa
med avseende på belopp eller på den tidpunkt då
de kommer att regleras.
Successiv vinstavräkning SSPA
SSPA har ändrat redovisningsprincip för värdering
av pågående uppdrag till successiv vinstavräk
ning. Uppdragsinkomsten redovisas därmed med
utgångspunkt från färdigställandegraden på balans
dagen. Reservering för förlusterrisker görs efter
genomgång av varje enskilt uppdrag.

Avskrivningsprinciper
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas
följande nyttjandeperioder:

Pensioner
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbets
tagare eller efterlevande till arbetstagare enligt
lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs
telse m.m. (tryggandelagen).
Chalmers har fram till och med 2010-12-31
tryggat den förmånsbestämda delen av pensionså
tagandet genom att skuldföra i egen balansräkning,
samt genom att kreditförsäkra pensionsskulden
hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, samt med tjänstepensionsförsäk
ring i Skandia Liv. Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ett borgensåtagande gentemot
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti ömse
sidigt 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 pen
sionsåtaganden enligt pensionsplanen PA 03
genom avgifter till SPV. Under 2012 genomfördes
en inlösen av den upparbetade skulden per 201012-31 i PA 03.
Redovisning av pensionsskuld sker enligt RedR 4.

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans
aktioner som medför in- och utbetalningar. Som
likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella pla
ceringar.

Fastigheter
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som
anläggningstillgångar.
Pågående ny- och ombyggnader
Utgifter för pågående ny- och ombyggnader redo
visas 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.

3 år
5-10 år
5-10 år
5-10 år
5 år
10 år
15-37 år
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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 72 (74) mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag har under året
skett till ett värde om 52 (53) mnkr. Av transaktioner från Stiftelsen utgör 51
(48) mnkr forskningsbidrag.

Not 3 Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2012

2013
Varav
Antal
kvinnor anställda

Antal
anställda

Varav
kvinnor

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

6
96
2 793
20
16
7
0
0

3
19
1 003
11
10
3
0
0

4
85
2 691
20
16
8
0
0

1
17
959
12
9
4
0
0

Koncernen totalt

2 938

1 049

2 824

1 002

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

2013

2012

Total

Varav
kvinnor

Total

Varav
kvinnor

86
53

29
20

84
50

33
19

Not 4:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2012

2013

Sociala
Sociala
kostnader
kostnader
Löner
(varav
Löner
(varav
och andra pensions- och andra pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader)

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB

5 715
50 290

Chalmers tekniska högskola AB 1 241 554
Koncernen Chalmersfastigheter

11 789

2 9701
(1 143)

4 287

22 6132
(5 903)

44 093

2 130
(793)
20 297
(5 340)

678 2633 1 173 685 630 321
(278 367)
(304 868)
7 425 4
(2 892)

10 221
10 609

5 911
(2 968)

Koncernen Chalmersinvest

6 559

2 433 6
(635)

7 011

2 548
(613)

Chalmers Capital AB

0

0

0

0

IT-universitetet i Göteborg AB

0

0

0

0

718 931 1 249 906 667 570
(290 425)
(317 764)

1 Pensionsförmåner

för bolagets VD följer samma pensionsplan som för övriga anställda,
men för VD finns en extra premie för den kompletterande ålderspensionen. Vid uppsägn
ing från bolagets sida utgår 12 månads löner i avgångsvederlag till VD.
2 Pensionsförmåner

för bolagets VD följer samma pensionsplan som för övriga anställda.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår 12 månads löner i avgångsvederlag till VD.
3 Pensionsförmåner

för bolagets rektor/VD följer 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.
4 För

VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VDs anställning
savtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under 18 månader, med avräkning
mot ersättning från annan arbetsgivare.
5

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

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.
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2 955

2 660

Koncernen totalt

2 954

1 444
48 846
(118)
4 477 1 237 077
1 587
10 202
1 140
6 834

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

1 776
0
0

1 395
42 698
(100)
4 117 1 169 568
1 182
9 039
1 085
9 524

4 783

1 810

5 201

0
0

0
0

0
0

13 084 1 310 696
(100)

10 921 1 238 985
(100)

Not 5 Revisionsarvoden
2013
Koncernen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Stiftelsen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

1 335
948
579
1 726

229
0
278

2012

1 293
1 004
97
1 523

203
0
28

Not 6 Immateriella tillgångar
2013
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98 611
2 602
0

86 100
14 659
– 2 148

101 213

98 611

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 43 121
– 8 947
0
0

– 36 349
– 8 349
– 132
1 709

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 52 068

– 43 121

49 145

55 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde
Not 9 Maskiner och inventarier

2013

2012

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar

1 852 826
75 227
– 52 332

1 808 909
96 834
– 53 003

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

1 875 721

1 852 740

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

– 1 402 774
– 109 100
51 734

– 1 339 411
– 115 249
51 886

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 460 140

– 1 402 774

415 581

449 966

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

392

392

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

392

392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 392
0

– 392
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 392

– 392

Utgående redovisat restvärde

Eget
kapital

Årets Kapital
resultat andel

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Dotterföretag
Chalmers tekniska
562 128 – 46 164 100 % 100 % 150 000 145 100
högskola AB
Chalmersfastigheter AB 273 941 39 367 90 % 47 %
2 500 27 000
SSPA Sweden AB
63 306
9 394 100 % 100 % 160 000 27 000
Summa

199 100

Dotterföretagens organisationsnummer och säte:
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

556479-5598
556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 13 Andelar i intresseföretag

Stiftelsen
Johanneberg
Science Park
Lindholmen
Science Park

Eget
kapital

Årets
resultat

Kapital
andel

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

3 391

– 6 825

40,7 %

48,9 %

1 000

1 000

5 792

– 5 767

16,4 %

41,4 %

912

Summa

150

1 150

Intresseföretagens organisationsnummer och säte:
Johanneberg Science Park
556790-3108
Lindholmen Science Park
556568-6366

Göteborg
Göteborg

Not 14 Långfristiga räntebärande placeringar1
Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2013

2012

1 062 696
935 808
– 754 311
1 221 896
– 22 297

796 533
599 906
– 338 550
1 062 696
6 807

Not 10 Pågående nyanläggning
3 659
2 101
0

3 673
147
– 161
3 659

Ingående avskrivningar
Utrangering
Årets avskrivningar

–3 201
–1
– 516

– 2 868
0
– 333

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 718

– 3 201

2 042

458

2013

2012

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Omklassificeringar

2 737 545
31
4 688

2 725 101
6 318
6 126

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 742 264

2 737 545

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

– 355 407
2
– 38 129

– 317 413
0
– 37 994

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 393 534

– 355 407

Utgående redovisat restvärde

2 348 730

2 382 138

Skattemässigt restvärde

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Utrangeringar/försäljningar

2012

2012

5 760

Not 7 Byggnader och mark

5 2275
(2 323)

1 323 881

1 332

Utgående redovisat restvärde

7 974

Koncernen totalt

Övriga
anställda

6 364
(2 345)

Chalmers Professional
Education AB

2012

Styrelsen
Styrelsen
och vd
och vd
(varav
Övriga
(varav
tantiem) anställda tantiem)
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB

Not 12 Andelar i koncernföretag
2013

2013

Not 2 Erhållna gåvor och donationer
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag uppgående
till 2,9 (6,1) mnkr. Av årets belopp har 1,7 mnkr lämnats till Chalmers Vänner,
som är en s.k. annual fund som årligen fördelar medel till angelägna delar av
Chalmers verksamhet.

Not 8 Investering i lokalanpassning

1 721 311

1 788 361

2013

2012

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering

5 902
67 087
– 4 774

6 126
5 902
– 6 126

Utgående pågående nyanläggning

68 215

5 902

2013

2012

Not 11 Ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

– 2 690
9 983
171 347
26 892

8 472
11 640
82 006
57 603

Summa

205 532

159 721

41 484
33 492
41 912

48 995
20 884
43 471

Summa

116 888

113 349

Stiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

12 683
171 301
73 890

14 240
81 983
81 317

Summa

257 874

177 540

109
33 492
20 084
3 000
56 684

180
20 884
22 734
3 000
46 798

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga
Nedskrivning andelar i intresseföretag
Summa

Not 15 Aktier och aktierelaterade placeringar1
Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2013

2012

803 997
632 506
– 589 564
896 172
49 233

895 316
205 013
– 351 755
803 997
55 423

Not 16 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
2013

2012

Stiftelsen
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån Chalmersinvest AB

859 143
22 229

860 568
–

Summa

881 372

860 568

Not 17 Andra långfristiga fordringar
2013

2012

Stiftelsen
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovations
centrum*
Lån till Emils Kårhus AB

14 355
56 613

8 146
57 676

Summa

70 968

65 822

Lånet har tidigare nuvärdeberäknats, men upptas numera till ursprungligt
fordringsbelopp.
1)

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas
hos Stiftelsens kansli
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 21 Skuld till dotterföretag

2013

2012

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

278 083
47 909
16 938
36 641

262 804
46 608
16 415
35 986

Summa

379 571

361 812

Stiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

16 643
1 490

16 186
5

Summa

18 133

16 191

Not 19 Kortfristiga räntebärande placeringar1
Placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år.

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring
1

2013

2012

413 906
1 021 013
– 1 116 806
327 008
8 895

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

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 20 Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelse- Bundna
kapital reserver

Koncernen
Belopp vid årets ingång
enligt fastställd BR 2012
Effekt av byte av redovisningsprincip avseende tidigare år
2012 års effekt av byte av
redovisningsprincip i SSPA
IB EK 130101 justerat i
enlighet med ny redovisningsprincip
Förskjutning av resultat pga.
byte av redovisningsprincip
Resultatdisposition
Indexuppräknat kapital
Korrigeringar tidigare år
Utdelningar
Årets resultat

1 139 891

1 550

1 124 698

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB

1 655 753
600

1 548 456
600

Summa

1 656 353

1 549 056

Not 22 Skuld till intresseföretag
2013

2012

Stiftelsen
Anknutna stiftelser

244 652

224 624

Summa

244 652

224 624

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

1 125 058

2013

2012

943 918
164 579
15 625
36 186
316 707

885 839
149 005
14 383
33 629
347 750

1 477 015

1 430 606

285
317
983

185
180
3 168

1 585

3 533

170 082 Not 24 Ställda panter

3 124

1 550

2012

Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Fritt eget kapital Sociala avgifter
Fria
Årets Övriga upplupna kostnader
reserver
resultat Summa

360

1 139 891

2013

173 206

2013

2012

Koncernen
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

1 420 325
2 000

1 420 325
2 000

Summa

1 422 325

1 422 325

Not 25 Ansvarsförbindelser

2013
2012
– 3 124
– 170 082 Koncernen
– 239 891
Ansvarsförbindelse
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt
19 982
18 704
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt avseende:
144 006
Chalmersfastigheter AB:s pensionsåtagande
11 699
10 868
1
2
Utgående balans
900 000
1 550 1 532 060
144 006
Chalmers tekniska högskola AB:s
pensionsåtagande
987 404
924 366
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
Stiftelsen
Fritt eget kapital
Bundet eget kapital
42 905
47 754
Stiftelse- Bundna
Fria
Årets borgen för pensionsåtagande
4 834
4 505
kapital reserver
reserver
resultat Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB
123 500
123 500
Belopp vid årets ingång 1 139 891
455 422
125 801 KTH Chalmers Capital Management AB
635
635
Resultatdisposition
125 801 -125 801
Indexuppräknat kapital
– 239 891
239 891
Summa
1 190 959 1 130 332
Utdelningar
– 55 320
Stiftelsen
Årets resultat
190 901
Försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt
765 7942
190 901 Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI
Belopp vid årets utgång
900 0001
Pensionsgaranti, ömsesidigt avseende:
1 I det bundna kapitalet redovisas endast det ursprungliga bundna kapitalet,
Chalmersfastigheter AB:s
vilket inte får förbrukas. Tidigare år har även indexuppräknat kapital redovi
pensionsåtagande
11 698
10 868
sats som bundet vilket numera redovisas som fritt eget kapital.
avseende Chalmers tekniska högskola AB:s
2
Av det fria egna kapitalet utgörs 101,6 mnkr (98,0) av gåvomedel. Som
pensionsåtagande
987 404
924 366
gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till Stiftelsen och
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i sam
borgen för pensionsåtagande
42 905
47 754
3 124
170 082
239 891
– 1 996
– 4 099

band med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen ska använda medlen till
ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.

Summa

1 042 007

982 988

revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
org.nr 855100-5799

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Stiftelsen Chal
mers tekniska högskola för år 2013. Stiftelsens
årsredovisning och koncernredovisning ingår
i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 79-90.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla
gen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning 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 årsredovisnin
gen 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 kon
cernredovisningen 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 revi
sorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredo
visningen och koncernredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma gran
skningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i stif
telsens 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 årsredovisnin
gen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisnin
gen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finan
siella 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 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen enligt stiftelselagen och stif
telseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala
oss om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om för
valtningen har vi utöver vår revision av
årsredovisningen och koncernredovisnin
gen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot är ersättningssky
ldig 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, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna
inte handlat i strid med stiftelselagen, stif
telseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Göteborg den 24 februari 2014
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2013.
Göteborg 24.2.2014

Kurt Eliasson
Ordförande

Stefan Johnsson
Vice ordförande

Christel Armstrong Darvik

Mats Hermansson

Olle Larkö

Torbjörn Lundh

Karin Markides

Helene Odenjung

Marianne Stenius

M Johan Widerberg

Anna Yström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2014
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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väsentliga uppgifter

Chalmers i siffror

väsentliga uppgifter

chalmers i siffror – 10 år

Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.

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 5
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr) 5

2013

2012

2011

2010

2009

8 945
97
7 838
111
243

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
–

172
30 %
70 %
1 162
30 %
70 %

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 %

829
–
2,6 år
4,1 år
163
171
(1 666)
(1 425)

813
–
2,6 år
4,0 år
172
152
1 402
1 621

774
–
2,5 år
4,1 år
138
166
1 262
1 702

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

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

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

2 838
2 793
743
20 %
80 %
659
20 %
80 %
183
10 %
90 %

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 %

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

3 239
901
88 %
12 %
2 338
34 %
66 %
3 285
61 %
13 %
1 832
3 275
944
– 46
412

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

1

E xkl uppdragsutbildning, beställd utbildning samt studieavgiftsskyldiga studenter.

2

Med aktiva doktorander avses doktorander med en aktivitetsgrad om minst 1% under höstterminen.

3 
Med
4

lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.

Enligt resultaträkningen.

5 

Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2013 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet
artiklar blir komplett under början av år 2014.

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

Civilingenjörs- och arkitektutbildning
Nybörjare årskurs ett grundnivå
Helårsstudenter 2
Helårsprestationer 2
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Examina på Internationella masterprogram 60 p
Masterutbildning 3
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

757
1 764
1 551
388

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

1 459
3 379
3 073
750
4

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

1 615

1 371

1 366

1 501

1 723

1 657

1 333

2 530
243
2 174
215
1 202

2 461
185
2 214
157
1 134

2 776
67
2 366
50
1 199

3 153
–
2 649
–
1 088

3 001
–
2 394
–
657

2 156
–
1 720
–
158

1 093
–
933
–
22

723

639

636

562

311

100

15

1 272
1 040

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

1162
172
334
163
171

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

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 012
826

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

Totalt

2 838

2 744

2 650

2 493

2 292

2 137

2 137

2 167

2 245

2 355

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

901
2 338
1 553

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
1019

Intäkter totalt

3 239

3 173

3 028

2 801

2 671

2 369

2 222

2 167

2 113

2 158

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 031

1 010

972

907

885

792

750

757

750

772

– 46

32

–10

121

130

46 6

87

29

–10

–45

61
13
22
3
1

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

Helårsstudenter 4
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 4
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen
Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Forskarutbildning
Forskarstuderande 5
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
    licentiatexamina

Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%)
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)
1

Fr o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
och tidigare ingår internationell masterutbildning.
3
Avslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
4 Exklusive avgiftsskyldiga studenter.
5
2004 redovisades antal forskarstuderande med aktivitet om minst 10 %, från 2005 redovisas aktivitet om minst 1 % under höstterminen.
2 
2006

6

92

2013
1

 ill driftsresultatet om 46 mnkr tillkommer en engångskostnad om 399 mnkr, en konsekvens av Finansinspektionens
T
ändrade beräkningsgrunder för pensionsskuld. Kostnaden i resultaträkningen täcks av ett aktieägartillskott i balansräkningen.
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Chalmers vision är att aktivt medverka till en
hållbar framtid. Vår forskning, utbildning och
nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap,
arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt
med omvärlden.
Strategin för att nå vetenskaplig excellens
förverkligas genom sjutton ämnesinstitu
tioner och deras samverkan inom åtta
styrkeområden; Energi, Informations och
kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper,
Materialvetenskap, Nanovetenskap och
nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad
och Transport. De grundläggande vetenska
perna utgör basen, hållbarhet, innovation och
entreprenörsskap är viktiga drivkrafter.
Chalmers har omkring 10 000 studenter och
2 800 anställda. Utveckling och förnyelse har
präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt
enligt grundaren William Chalmers motto:
Avancez!

”Det nya materialet grafen förväntas bland annat
kunna ersätta många ovanliga och miljöfarliga
ämnen i framtidens elektronik.”

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon: 031–772 10 00
www.chalmers.se
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