Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas genom sjutton
ämnesinstitutioner och deras samverkan inom åtta styrkeområden: Energi,
Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Material
vetenskap, nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, samhällsbyggnad och
Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen – hållbarhet, innovation och enteprenörsskap är viktiga drivkrafter.
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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.

Chalmers har omkring 10 300 studenter och 3 100 anställda. Utveckling och
förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt grundaren
William Chalmers motto: Avancez!
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Telefon: 031–772 10 00
www.chalmers.se

HÅLLBARHETSREDOVISNING, ÅRSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2014

Chalmers satsning på sportteknologi har blivit
mycket framgångsrik och rönt stor uppmärksamhet.
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ge Chalmers,
tillsammans med Göteborgs universitet, möjlighet
att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet
från och med hösten 2015.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
ÅRSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING
2014

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 3 100 anställda och
10 300 studenter. En utveckling helt enligt grundaren
William Chalmers motto: Avancez!
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Rektor om året 2014
Under 2014 har Chalmers tagit steget fullt ut att långsiktigt bejaka universitetens utvidgade roll och ansvarstagande för samverkan med samhällets
övriga aktörer. Samma linje genomsyrar nu också EU:s syn på universitetens
uppgift. Utgångspunkten för detta ställningstagande är insikten om att de
utmaningar samhället står inför idag är alltför komplexa att hantera med
gårdagens metoder. Utmaningarna måste lösas med ett nytt ”mind-set” 		
och nya sätt att samverka över traditionella gränser.

Kravet på kulturförändring är lika stort för
samhällets alla aktörer, men våra roller är
olika i arbetet med att tillsammans nå det
avgörande målet – ett hållbart samhälle.
Förutsättningar och belöningssystem för
universiteten, och därmed för det gemen
samma arbete de tar ansvar för, styrs i
stort av samhällets finansiering. Det gäller
såväl basresurser som externa medel i kon
kurrens.
I fas med Europa
Genom Horizon 2020, EU:s nya rampro
gram för forskning och innovation, som
sjösattes 2014 har Europa tydligt visat en
enighet kring universitetens utökade roll.
Detta trots de utmaningar den djupa eko
nomiska krisen innebär. EU står idag ba
kom världens största program för forsk
ning och innovation, vilket har fokus på de
samhälleliga utmaningar världen står in
för och prioriterar excellens inom vetens
kap samt industriellt ledarskap. De sju ut
pekade utmaningsområdena passar också
väl in på Chalmers egna gränsöverskri
dande verksamheter. EU prioriterar hälsa
och välbefinnande, livsmedelstrygghet och
bioekonomi, säker och effektiv energi, smar
ta och hållbara transporter, klimatåtgärder
och resurseffektivitet, en inkluderande och
reflekterande hållbar utveckling samt ett
fritt och tryggt samhälle.
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Skördar vinster av ökad samverkan
Under perioden 2008–2015 med utblick
mot 2020 (beskrivet i Chalmers visions
dokument) har Chalmers utvecklat en
ny modell för ledning och styrning som
belönar, inspirerar och uppmuntrar integre
ring av utbildning, forskning och nyttig
görande av högsta kvalitet inom vart och ett
av våra prioriterade områden. Målet har va
rit att förstärka samspelet mellan olika dis
cipliner och mellan akademi, industri och
samhälle. Införandet av Chalmers virtuella
dimension, styrkeområden, visade sig ock
så vara tidsmässigt optimalt i förhållande
till den nationella utlysningen Strategiska
forsknings
områden, SFO, 2009. Under
2014 stod det klart att Chalmers, genom
bland annat förbättrade former för sam
verkan, sampubliceringar och möten över
gränser, har klättrat 27 placeringar på QS
världsranking av universitet. Framgångarna
gör att vi nu är redo att utveckla vår dona
tionskultur.

och spets samt ställt sig bakom ett beslut
att finansiera fakultetens löner från statens
basfinansiering av forskning och grund
utbildning. Implementering av den nya bas
finansieringsmodellen hanteras via öve
r
gångsregler som utarbetas under våren
2015.
Under 2014 har styrkeområdena öpp
nat upp nya möjligheter för forskare/lärare,
studenter och samarbetspartners att han
tera globala samhällsutmaningar. De har
också summerat sina gränsöverskridande
forskningsinsatser genom den utvärdering
av nationell satsning på strategiska forsk
ningsområden som genomförts under året.
Resultatet presenteras sommaren 2015.
Chalmers är nu redo att bidra mycket kraft
fullt för framtidens behov av kunskap, bild
ning och kompetens.

Framgångsrik rekryteringsstrategi
Inom forskningen har 2014 varit året då
den nya rekryteringsstrategin via styrkeom
rådena visat sin kraft. De forskarassisten
ter med startpaket som värvades genom
Möter framtidens behov
Universitetens möjligheter att hantera da internationell rekrytering, har nu efter ett
gens samhällsutmaningar handlar om att ta par år tagit hem en stor mängd forsknings
ansvar för den egna verksamhetens poten anslag från bland annat Vetenskapsrå
tial och att bidra genom utbildning, forsk det och Knut och Alice Wallenbergs Stif
ning och nyttiggörande. Under 2014 har telse. Dessutom har den nya strategin för
Chalmers ämnesinstitutioner sett över den Chalmers forskningsinfrastrukturer fått
egna verksamhetens ämnesdjup, bredd stort genomslag som modell vid svenska
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Byggstartsceremoni för utbyggna
tionen av Johanneberg Science
Park. Anneli Hulthén, ordf kommun
styrelsen Göteborg, Mats Bergh,
vd Johanneberg Science Park och
rektor Karin Markides.
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Rektor hälsar nya studenter välkomna på Teknologgården.

After Shavemedlemmen Jan Rippe får
sitt examensbevis och medlemsskap
i Chalmersska Ingenjörsföreningen,
efter många års studieuppehåll.

I september stod Chalmers och Karin Markides för värdskapet när den 33:e Conference of Rectors and Presidents
of European Universities of Technology hölls i Göteborg. Temat var universitetens roll och förmåga att hantera stora
samhällsutmaningar.

lärosäten. Viktiga forskningsinfrastrukturer
har också initierats eller färdigställts un
der året; Terahertzlaboratorium, Graphene
Innovation Lab, simulatorer för dynamisk
positio
nering av fartyg och AstaZero för
aktiv säkerhet på väg, för att nämna några
exempel. Grafenflaggskeppet tog ett stort
steg under året och utökade omfattningen
till 142 organisationer från 23 länder. Erics
son var ett av de företag som tog steget
att medverka inom flaggskeppet. Även
allmänheten har under året fått möjlighet
att ta del av detta framtidsområde – under
grafenveckan i juni öppnade en inspire
rande grafenutställning på Universeum.
Nyttiggörande får tydligare roll
Effektiv samverkan ställer krav på att
Chalmers har en tydlig hantering av nyttig
görande. Det gäller allt från utåtriktad
verksamhet för barn, skola och allmän
het till områden som samhällets hållbara
utveckling, tillväxt och ny konkurrenskraft.
Under 2014 har Chalmers stiftelse där
för adderat nyttiggörande i bolagsordnin
gen, och högskolestyrelsen har beslutat
att nyttiggörande får en tydligare roll inom
Chalmers. Våra framgångsrika inkubatorer,
nummer ett i Sverige och nummer två
i Europa, samt fristående affärsutveck
lande enheter får en bättre koordinering

med forskning och utbildning. Dessutom
stärks Innovationskontorets stödverksam
het för att bibehålla och utveckla Chalmers
ledande ställning givet morgondagens ut
maningar.

under året kring studentboende i forsk
ningsmiljön HSB Living Lab, samt det öpp
na garaget knutet till forskningscent
rum
Safer på Lindholmen och AstaZeros test
anläggning.

Utbildningens kvalitet ökar
En utbildning i världsklass är och kommer
alltid att vara det viktigaste målet för Chal
mers. Det goda resultatet av den nationella
utvärdering som gjordes 2014, där 19 av
Chalmers 54 examina fick omdömet myck
et hög kvalitet, innebar en extra medels
tilldelning. Med hjälp av dessa pengar
har vi börjat förstärka utbildningsmiljöer
nas fysiska och virtuella kvaliteter samt in
itierat även annan utveckling som fram
tiden kräver. Chalmers tog under 2014
också beslut om att sprida kunskap glo
balt och började utveckla mooc (massive
open online courses) på den öppna edXplattformen. Den första kursen, som han
dlar om grafenkunskap, har spelats in och
släpps under våren 2015. Studenter kom
mer allt mer med i den samverkan som
sker inom Chalmers mötesplatser. Vi kan
se exempel på detta bland annat i möten
med besökande nobelpristagare, i arran
gemang inom sport- och materialteknik
och i teknikparker
nas miljöer med Chal
lenge labs. Andra exempel är nya beslut

Engagemang öppnar för nya möjligheter
En god verksamhet behöver stort fokus på
att kontinuerligt utveckla en utmärkt intern
miljö. Under 2014 har medarbetarsam
talen fått ett ökat fokus, likaså samtalens
koppling till den årliga medarbetarenkäten.
Den senare uppvisade flera positiva signa
ler, inte minst att alla mätparametrar peka
de uppåt på övergripande nivå. Även årets
chefs- och ledardag gav indikationer på
det stora engagemang som finns inom
Chalmers.
Jag kan bara gratulera er alla till våra
gemen
samma framgångar och de möjlig
heter som därmed öppnas framåt.
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Våra styrkeområden

Lars Börjesson, vicerektor för
Chalmers styrkeområden

Kraftsamling för en hållbar framtid
Genom Chalmers styrkeområden samlar vi stark forskningskompetens tvärs
över våra institutioner för att tillsammans med övriga aktörer i samhället ta
oss an viktiga och komplexa samhällsutmaningar. Chalmers styrkeområden
ger forskarna möjligheter och incitament att verka över traditionella disciplingränser och ta sig an forsknings- och samhällsutmaningar, växelverka med
industri och utveckla utmaningsdriven utbildning. Det främjar en kultur där
det är naturligt att samverka över gränser.
Chalmers styrkeområden är inrättade för
att möta utmaningar när det gäller lösning
ar som är avgörande för omställningen till
ett hållbart samhälle. Områdena har valts
där Chalmers kan ta nationellt ansvar ge
nom gränsöverskridande forskning, ut
bildning och innovationskraft.
Under 2014 har fem av Chalmers åtta
styrkeområden – energi, material, nano,
produktion och transport – utvärderats
av internationella sakkunniga i forsknings
finansiärernas femårsutvärdering av de
strategiska forskningsområdena (SFO).
Resultaten av utvärderingen, som ska pre
senteras i maj 2015, kommer att utgöra
underlag för regeringens beslut om tilldel
ning till SFO-miljöerna under nästa fem
årsperiod med start 2016. Vi förväntar
oss fortsatt stöd till SFO på ungefär sam
ma nivå som tidigare.
Styrkeområdena stärker Chalmers
Genom styrkeområdenas självutvärderingsrapporter och analyser av den gångna fem
årsperioden har vi fått en rad kvittenser på
att styrkeområdeskonceptet har haft en
gynnsam inverkan på utvecklingen av såväl
Chalmers forskning och utbildning som på
vår samverkan med näringsliv och övriga
samhället. De har även påtagligt stärkt vå
ra internationella samarbeten. Bibliometri
och annan analys visar på en genomgåen
de förbättring av vetenskaplig publicering
(publikationer och citeringar) inom de stra
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tegiska forskningsområdena, tydligt ökad
konkurrenskraft om forskningsmedel, hög
kvalitet i internationell rekrytering av unga
forskare, ökad medverkan i och ledning av
stora forskningsprojekt, ökad och fördju
pad samverkan med näringsliv och samhäl
le samt ökad medverkan i samhällsdebat
ten. Satsningarna har även gett effekter på
utbildningen.
Vidareutveckling av styrkeområdena
Chalmers styrkeområden har under 2014
vidareutvecklat och förfinat styrkeområ
deskonceptet för att ta ytterligare steg
mot framtidens universitet – ett universitet
som spelar en allt viktigare roll för en håll
bar samhällsutveckling. Bland annat har
styrkeområdenas roll i Chalmers matris
organisation förtydligats, växelverkan med
det omgivande samhället har förstärkts
och ansvaret för att synliggöra och stra
tegiskt medverka till utveckling av forsk
ningscentrum och forskningsinfrastruktu
rer har utvecklats.
Strategiska och långsiktiga samarbeten
Chalmers har utvecklat en modell och
plattform för strategiska samarbeten med
större företag och myndigheter – Chal
mers Open Innovation Networks (Coins).
Samarbetsavtalen inom denna modell
knyter parterna till långsiktiga, ömsesidi
ga åtaganden för gemensam utveckling
inom forskning och utbildning. Styrkeom

rådena, som har en nyckelroll för dessa
samarbeten, har gjort oss extra intressan
ta som samverkanspartner. Under året har
Chalmers etablerat två nya Coins-avtal
med Ericsson och Ruag Space. Därmed
driver vi nu ett tiotal sådana samarbeten,
och ytterligare några är nära förestående
under nästa år.
Styrkeområdena har även varit väsent
liga för Chalmers medverkan i flera av de
strategiska innovationsområden (SIO)
som beslutats av Vinnova. Inom dessa na
tionella program samverkar näringsliv och
akademi inom forskning, utveckling och
innovation för att skapa internationell kon
kurrenskraft och hållbara lösningar på glo
bala samhällsutmaningar. Chalmers med
verkar bland annat inom bioinnovation,
folksjukdomar, grafen, lättviktsmaterial
och produktion.
Aktiv röst i samhällsdebatten
Styrkeområdena har en ambition att ta
ett nationellt ansvar för en hållbar fram
tid inom sina respektive profilområden
och branscher. Man engagerar sig där
för aktivt i samhällsdebatten utifrån en
vetenskaplig grund. Flera av våra styrke
områdesledare och forskare är djupt in
blandade i att etablera eller påverka fram
tidsagendan på regional, nationell och
europeisk nivå genom att delta i olika kom
mittéer och forum.

en
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Styrkeområdena inspirerar och
sprider kunskap, bland annat
genom olika outreach-aktiviteter
riktade till skolungdom och all
mänhet. En utställning om grafen
gläntar på dörren till nästa tekno
logiska tidsålder.

Henrik Thunman visar energiminister Ibrahim Baylan världens största
forskningsförgasare vid ett besök i Energitekniks anläggning i
Chalmers panncentral.

Styrkeområde Materialvetenskap är engagerat i den tvärvetenskapliga
satsningen på sportteknologi. Magnus Karlsteen, Maria Sundin och
hästen Angels Fly High demonstrerar projekt inom hästsporten.

Mötesplatser för forskning, utbildning, näringsliv och samhälle
Styrkeområdenas roll att erbjuda olika ty petens på ett konkret sätt kan bidra till lös
per av spännande mötesplatser för fors ningar genom kraftsamling över gränser.
kare, studenter och samhälle har utveck Årets välbesökta och uppmärksammade
lats ytterligare under året. Ett av våra arrangemang – Big Data, Materials for
viktigaste redskap är initiativseminarierna Tomorrow och Green, Safe, and Efficient
som lyfter upp högaktuella samhälls- och Transports – attraherade såväl världsle
forskningsutmaningar där Chalmers kom dande forskare inklusive nobelpristagare,

studenter och skolklasser som bransch
företrädare och nyckelaktörer i samhälle
och näringsliv. Initiativseminarierna gene
rerar en grund för en rad nya initiativ, idéer
och samarbeten.

Nya djärva satsningar på framtiden
Med styrkeområdena som bas vågar vi
vara modiga och ta oss an spännande
utmaningar i ett bredare sammanhang
än vad man vanligtvis klarar inom en en
skild forskargrupp eller institution. Inom
styrkeområdena har under året gemen
samt beslutats att satsa på ett större an
tal djärva och utmanande framtidsprojekt
inom områden där vi har stora möjligheter
att bryta ny mark och skapa internationel
la framgångar.
Merparten av satsningarna är breda,
tvärvetenskapliga och utmaningsdrivna
utvecklingsprojekt. Satsningarna innefat
tar bland annat:
• omfattande initiativ inom Big Data och
bio-baserad ekonomi,
• utveckling av Chalmers campus som de
monstrationsanläggning för energiforsk
ning och utbildning,

• ett laboratorium för materialinnovation,
• forskning om automatiserade fordon
och transportsystem,
• forskning om hur teknologisprång om
sätts till hållbar utveckling,
• forskning inom sportteknologi,
• forskning om användning av grafen i
samhällsbyggnad, livsvetenskap, produk
tion och energitekniker och
• ett centrum för avancerad materialforsk
ning med synkrotronljus och neutrontek
niker för användning i de kommande an
läggningarna MAX IV och ESS i Lund.
Styrkeområdena satsar även på utma
ningsdrivna studentprojekt och outreach.
Här återfinns Challenge Lab för nydanan
de, samhällsutmaningsdriven utbildning
över programgränser där studenterna ut
bildas till förändringsagenter för omställ

ningen till ett hållbart samhälle. Inom Mo
lecular Frontiers arbetar man för att väcka
intresse och uppskattning för molekylära
vetenskaper hos allmänheten, framför allt
hos ungdomar.
Därtill stödjer styrkeområdena Chal
mers aktiva medverkan i så kallade
Knowledge and Innovation Communities
(KIC:s) inom European Institute of Inno
vation and Technology. Chalmers medver
kar inom områdena klimat, mat, produk
tion och hållbar rörlighet.
Satsningarna bidrar starkt till att vi
sticker ut från mängden och utvecklar
Chalmers långsiktigt att bli än mer konkur
renskraftigt på den internationella arenan.
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ENERGI
Storskalig satsning på biogas
I mars invigde Göteborg Energi världens första stor
skaliga anläggning för förgasning av skogsavfall –
Gobigas. Chalmers har spelat en avgörande roll i den
snabba resan från forskning till industriell realisering.
Att bli oberoende av fossila bränslen är en stor ut
maning i omställningen till ett hållbart samhälle. Det
gäller att hitta förnybara drivmedel som kan framstäl
las i stor skala till rimliga kostnader. I Sverige finns det
gott om toppar, grenar och annat spill från skogsin
dustrin. Det vill energibolaget Göteborg Energi utnytt
ja för att producera metangas – ett förnybart bränsle
som kan användas både som drivmedel, bränsle och
industriråvara.
Utvecklingen av Gobigas har skett i nära samar
bete med Chalmers. Projektet kännetecknas av att
uppskalningen från laboratorieforskning till en indust
riell anläggning gått mycket fortare än vanligt. Här har
Chalmers spetsforskning och pilotanläggning spelat
en avgörande roll.

– I Chalmers forskningsförgasare kan vi ta mycket
större risker än i Gobigas-anläggningen. Det gör att vi
har kunnat ta mycket större steg och undersöka saker
snabbare, säger Henrik Thunman som är biträdande
professor i Energiteknik på Chalmers.
Redan när Göteborg Energi år 2005 började in
tressera sig för förgasning fördes diskussioner med
Chalmers. Det resulterade i bygget av världens största
forskningsförgasare på Chalmers med syfte att testa
och utveckla tekniken. Byggnationen utfördes av Val
met Power och Akademiska Hus sköter idag driften.
– Vi har även hjälpt Göteborg Energi att förstå olika
förlopp, göra en omvärldsbevakning samt bidragit med
forskning, säger Henrik Thunman.
Nu är alltså Gobigas demonstrationsanläggning i
drift. Men forskning och utveckling fortgår i chalmersförgasaren inför nästa etapp – en kommersiell anlägg
ning med en gasproduktion på 80–100 MW.

Fredrik Lind mäter gaskoncentrationen med en prob
inuti chalmersförgasaren.

Campus blir testarena för
nya energilösningar
Anders Ådahl, ledare för
styrkeområde Energi.

Energifrågan tillhör mänsklighetens största utmaningar – avgörande för
demokrati och hållbar samhällsutveckling. Nya tvärvetenskapliga och tvärfunktionella samarbeten gör det möjligt att ta sig an de komplexa problemen.

Tillgången på energi är en grundför
ut
sättning för industrin och välståndet, sam
tidigt som en förnyelse är nödvändig för att
vi ska klara klimatfrågan. Akut behov av nya
lösningar i kombination med nya tekniska
och materialmässiga förutsättningar lockar
aktörer från många olika områden och gör
energibranschen spännande och innova
tionskraftig. Men alla måste anpassa sig
efter de dramatiskt förändrade spelregler
som uppstår när frågorna är för komplexa
för att kunna lösas av enskilda aktörer. Sam
arbete är avgörande för att kunna lyckas.

banbrytande forskning i Chalmers kraftcen
tral kring nya bäddmaterial i fluidiserande
bäddpannor. Syftet är att öka effektiviteten
vid förbränning av biomassa och snabbt få
nya forskningsrön verifierade i industriell
skala. Projektet har potential att leda till
innovationer inom hållbarhetsområdet som
är intressanta globalt.

Campus blir testarena
För att sprida kunskap om den spännande
forskning som pågår på Chalmers kommer
styrkeområde Energi att använda campus
som testarena för nya energilösningar i ur
ban miljö. Campusområdet är väl samman
Kraftsamlande samarbeten
Med starka interna och externa nätverk hållet och består av olika slags byggnader
prestanda
öppnar styrkeområde Energi upp nya och av varierande ålder och energi
nödvändiga tvärvetenskapliga och tvärfunk- och en stor mängd människor rör sig i
tionella möjligheter. Styrkeområde Energi området varje dag – folk arbetar, besöker,
samlar aktörer och experter inom energi studerar, äter och bor här. Inte minst är
området för att få samsyn kring vilka som Chalmers campus en naturlig mötesplats
är de största utmaningarna och lösa olika för forskare och har en god tradition av
frågor relaterade till dessa genom att kraft innovation och gränsöverskridande samar
samla och peka på vilka problem som är beten.
Styrkeområdena Energi, Transport och
viktiga att ta i. Frågorna handlar till exem
ve
pel om vilka företag och andra parter som Samhällsbyggnad är tillsammans invol
i framtiden måste samarbeta istället för att rade i ett samarbete för hållbar kollektiv
konkurrera eller om hur energijättarnas ut trafik – ElectriCity. Samarbetet ska bland
maningar ser ut i framtiden. Styrkeområdet annat leda till att en ny, ultramodern buss
fungerar som en nod som samlar industri, linje mellan campus Johanneberg och
politik och akademi kring viktiga frågor Lindholmen startas 2015. Bussarna kom
mer att vara extremt bränslesnåla, tysta
inom energiområdet.
Idag samarbetar styrkeområde Energi och helt emissionsfria. Chalmers spelar en
med flera hundratals industrier, stora som viktig roll genom att knyta ihop detta pro
små. Tillsammans med Eon utför Chalmers jekt med andra storskaliga projekt drivna
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av olika företag och myndigheter. Samar
betspartners är Volvokoncernen, Energi
myndigheten, Västra Götalandsregionen,
Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Väst
trafik, Lindholmen Science Park och Johan
neberg Science Park.
Perspektiv på ny teknik
Styrkeområde Energis serie av e-böcker
är en satsning med tvärvetenskaplig ut
gångspunkt och den har hittills samlat ett
sjuttiotal forskare för att bedöma ny teknik
med avseende på potential och risker
och vilka tekniska, ekonomiska och poli
tiska förutsättningar som krävs för att ny
teknik ska slå igenom och nå storskalig
spridning i samhället. Satsningens ambi
tion är att skapa en plattform för lärande
om teknikområden med stor betydelse för
framtiden. Tanken är inte att ge ett slutgiltigt svar utan ett underlag till en fördjupad
och breddad diskussion.
Serien består från i år av tre böcker med
både svenska och engelska versioner på
följande teman: förnybar el, eldrivna fordon
och förädling av bioråvara. De svenska ver
sionerna har framgångsrikt introducerats
för gymnasielärare med avsikten att de
ska användas som undervisningsmaterial.
Böckerna är ett av många exempel på hur
styrkeområde Energi gör forsk
ningen an
vändbar i samhället.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
För första gången någonsin använder en människa
en konstgjord arm med permanent inopererat styr
system i sitt dagliga liv. Protesen ger amputerade
helt nya möjligheter i yrkeslivet och vardagen.
I januari 2013 blev en svensk patient först i världen
med att få en protes med fast inkoppling till skelett,
nerver och muskler. Tekniken har utvecklats i nära
samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska Universi
tetssjukhuset, Göteborgs universitet och företaget
Integrum.
Under 2014 publicerades resultaten av en lång
siktig studie av patienten i den högt ansedda tid
skriften Science Translational Medicine.
Chalmersforskaren Max Ortiz Catalan är huvudan
svarig för tankestyrningstekniken.
– Studien visar att protesen fungerar bra i verklig
heten, och inte bara i kontrollerade laboratorieför
sök, säger han. Den kombinerar en stabil infästning

våra styrkeområden

Tankestyrd protes klarar vardagens utmaningar
med en permanent och pålitlig kommunikation mel
lan människa och maskin. De här resultaten är ett vik
tigt steg mot en mer naturlig ersättning av förlorade
armar och ben än vad amputerade människor har till
gång till idag.
Med hjälp av armprotesen kan patienten hantera
alla situationer han ställs inför i jobbet som lastbils
chaufför, såväl som i vardagslivet med familjen.
Det nya protesimplantatet kan också användas för
att skicka signaler åt andra hållet – från armen till
hjärnan – och därmed skapa konstgjord känsel. Det
är nu forskarnas nästa steg för att skapa en naturlig
ersättning för förlorade armar och ben.
Max Ortiz Catalan har utfört arbetet i samarbete
med Rickard Brånemark på Sahlgrenska Universi
tetssjukhuset, samt Bo Håkansson på Chalmers.   
Tankestyrd protes förändrar livet för amputerade.

IKT-forskning
på världskartan
David Sands, ledare för
styrkeområde Informationsoch kommunikationsteknik.

Världsrekord i dataöverföring och genombrott inom konstruktion av
bredbandsförstärkare. Stora forskningsframgångar utmärkte 2014
för styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik.

Chalmers styrkeområde Informations- och
kommunikationsteknik, IKT, bedriver forsk
ning som möjliggör det framtida informa
tionssamhället. Styrkeområdet tar sig an en
rad stora utmaningar inom området: mins
kad energiförbrukning genom innovativ ut
veckling av hårdvara och mjukvara, ökade
krav på snabb kommunikation mellan män
niskor, kritiska säkerhetsfrågor i det moder
na kommunikationssamhället, samt utma
ningar inom vård och hälsa. Chalmers har
genom sina dedikerade forskare inom IKT
under många år byggt upp en erkänd inter
nationell position som dessutom förstärks
av ett nära samarbete med världsledande
industri och akademi.
Banbrytande forskning
I ett spännande samarbete med Universi
ty College London har chalmersforskarna
skapat ett genombrott inom konstruktion av
bredbandsförstärkare. Forskarlaget bedö
mer att denna förstärkare är minst dubbelt
så snabb som världens hittills snabbas
te förstärkare räknat i bandbredd. Arbetet,
som leds av Herbert Zirath, redovisades vid
International Microwave Symposium, IEEE
2014. Senare under året presenterade
forskarna ett världsrekord i dataöverföring
med en ny sorts smarta mikrovågskretsar.
Upptäckten väntas leda till mindre antenner
och snabbare videoöverföring för trådlös
dataöverföring. Som en internationell kvali
tetsmarkering blev forskarlaget inbjudna till
en av de viktigaste programpunkterna un

der den högt ansedda konferensen Com
pound Semiconductor Integrated Circuits
Symposium.
Alejandro Russo från Chalmers har till
sammans med forskare från bland annat
Stanford University, Google och Mozilla
Research byggt ett nytt system som skyd
dar internetanvändares privata uppgifter
när de webbsurfar och samtidigt ökar flexi
biliteten för webbutvecklare att skapa app
likationer som kombinerar data från olika
webbplatser.
I mars 2014 ordnades ett två dagars in
itiativseminarium om Big Data. Seminariet
erbjöd inblick i en rad forskningsutmaningar
inom stora områden som livsvetenskap, di
gital humaniora, teknik- och naturvetenskap
och näringsliv. Seminariet var välbesökt av
både chalmersforskare och externa intres
senter och gav genklang i form av strategis
ka planer för fortsatt arbete.
Nya labb och projekt får stöd
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW,
har under 2014 beviljat stora anslag till
forskning och forskningsinfrastruktur inom
styrkeområdet. Till exempel går 39 miljoner
kronor till ett världsunikt labb för utveckling
av teknologin inom terahertz-gapet. Stiftel
sen för strategisk forskning, SSF, beviljade
32 miljoner kronor över en femårsperiod för
ett projekt kring bärbar influensa-diagnos
tik där Chalmers är en av samarbetspar
terna. Det tvärvetenskapliga projektet ska
utveckla en bärbar enhet, baserad på de

senaste teknikerna inom mikro – och nano
teknik, som gör det möjligt att snabbt iden
tifiera influensavirus direkt på vårdplatsen.
Projektet är ett samarbete mellan Chal
mers, Science for Life Laboratory, Karolin
ska Institutet, Uppsala universitet, Stock
holms universitet och Acreo Swedish ICT.
Vidare har Laura Kovacs, forskare inom
programvaruteknik, beviljats ERC Starting
Grant från Europeiska forskningsrådet, vil
ket innebär fem års forskning och 1,5 mil
joner euro.
Stärkande samverkan
Forskningscentret Software Center fort
sätter att expandera starkt genom nya
branschledande partnerföretag och ett
ökat engagemang från befintliga partners.
Centret omsätter nu 10 miljoner kronor per
år, och har bästa möjliga förutsättningar att
leverera enligt uppdraget att påskynda in
troduktion av nya metoder för mjukvaru
utveckling och därmed stärka svensk och
nordisk industri.
Chalmers har under 2014 tecknat två
långsiktiga strategiska och operativa sam
verkansavtal med industripartners, för att
gemensamt stärka och utveckla utbildning,
forskning och innovation inom IKT-området
i ett långsiktigt perspektiv. Nya avtalspart
ners är Ericsson respektive Ruag Space.
Dessa samarbeten ska bidra till lönsam och
hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och att
raktionskraft för parterna.
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LIVSVETENSKAPER OCH TEKNIK
Värmetålig jäst kan ge mer klimatsmart biobränsle
Med en mutation kan man få jäst att växa i högre tempe
ratur än normalt. Det visar en studie från Chalmers som
publicerades i Science hösten 2014. Resultaten kan
effektivisera tillverkningen av fordonsbränslet etanol.
Jästodlingar utnyttjas industriellt inom bland annat
etanolframställning. För att jästcellerna ska kunna
utföra sitt jobb effektivt måste processen idag kylas
ner till 30 grader. Utan kylning dör cellerna av värmen
de själva avger.
Tillverkningen av bioetanol skulle bli både billigare
och effektivare om man istället kunde hålla 40 grader.
Såväl nedkylningskostnaden som risken för bakterie
tillväxt skulle minska. Råvaran bryts dessutom ner till
sockerarter, som jästen utnyttjar, mer effektivt vid
högre temperaturer.
Professor Jens B Nielsen och hans forskargrupp
inom styrkeområde Livsvetenskaper och teknik har
nu löst gåtan om hur jäst kan bli mer värmetålig.

Svaret: en mutation som byter ut en specifik mole
kyl i jästens cellmembran. Forskarna odlade fram
den värmetåliga jästen genom så kallad adaptiv
laboratorie-evolution.
Då dagens bioetanolindustri omsätter mer än 700
miljarder kronor årligen skulle effektiviseringen som
en värmetåligare jäst medför genom ökad processtem
peratur leda till mycket stora besparingar. En värmetå
ligare jäst öppnar också dörren för etanolframställning
av restavfall från skogs- och jordbruksindustrin.
– Här tror jag det finns en mycket stor potential i våra
resultat, säger Jens Nielsen. De enzymer som behövs
för nedbrytningen av sådant restavfall fungerar bäst
vid högre temperaturer.
På sikt kan forskarnas resultat även hjälpa tillverk
ningen av mer avancerade biobränslen, som mer liknar
oljebaserade bränslen.
Systembiologilaboratoriet på Chalmers.

Framgångsrikt forskningsår
med mycket interaktion
Jens B Nielsen, ledare för
styrkeområde Livsvetenskaper och teknik

Banbrytande forskningsresultat och satsningar på att bygga upp
infrastrukturer och interaktion över gränser har genomsyrat år
2014 inom styrkeområde Livsvetenskaper och teknik.

Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper
och teknik bedriver grundforskning såväl
som skapar tekniska lösningar för life sci
ence-sektorn, vilket inkluderar hälso- och
sjukvård, livsmedelsindustrin och biotek
nikindustrin. Arbetet inom styrkeområdet
bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle,
där bioteknik används för hållbar produktion
av bränslen, kemikalier och material.
Nya profiler inom styrkeområdet
För att kunna möta utmaningar inom livsve
tenskaperna har styrkeområdet under året
organiserat sig i tre profiler som fokuserar
på biobaserad samhällsekonomi, hälsa
respektive medicinsk teknik. Styrkeområdet
satsar på att bygga upp infrastrukturer som
gagnar flera forskare och stimulerar gränsö
verskridande aktiviteter för att långsiktigt
stärka forskning inom de olika profilerna.
Inom profilen hälsa visade en studie, publi
cerad i tidskriften PNAS, att njurcancercel
lers ämnesomsättning skiljer sig mycket från
andra typer av cancer. Cancercellens ämnes
omsättning är avgörande för dess ohämmade
tillväxt. Upptäckten öppnar därför för nya
metoder att diagnosticera den svårupptäckta
cancerformen i ett tidigt skede, vilket kan ge
nya förutsättningar att behandla sjukdomen.
Samarbete har inletts med såväl en italiensk
forskargrupp som brittiska cancerforskare
för att ta forskningen vidare.
Profilen medicinsk teknik, som inkluderar
centrumet MedTech West, har under året
sett resultatet av sin banbrytande forskning

10

med nya typer av hörselimplantat och den för molekylära biovetenskaper med fokus
första tankestyrda armprotesen. Framgång på hälso- och miljöforskning.
arna möjliggör nu för fler patienter att få
Samarbetet med Astra Zeneca fick under
tillgång till de nya teknikerna framöver.
2014 ny energi. Styrkeområdet inledde
Ett långsiktigt arbete från forskare inom året med att arrangera ett nätverksmöte
profilen biobaserad samhällsekonomi har med tema sensorer inom mobila tjänster för
resulterat i att det strategiska innovations hälsa för forskare och representanter från
området Nya biobaserade material, pro- företaget. Vid en uppföljning vittnade ett
dukter och tjänster fått finansiering. Målet 15-tal forskare om att de redan har påbörjat
är en övergång från ett fossilbaserat till ett samarbeten inom olika fält.
biobaserat samhälle och att Sverige ska
Styrkeområdets forskare Verena Siewers
ha slutfört övergången till en biobaserad och Oskar Modin har mottagit priser för sina
ekonomi under den första halvan av det insatser för hållbarhet i form av stipendier
från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
tjugoförsta århundradet.
Grundläggande vetenskaper som kopplar för vetenskap, teknik och miljö.
till styrkeområdet har också haft stora fram
gångar. Exempelvis har matematik erhållit 41 Konferenser och seminarier
miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk Under året har flera internationella konferen
forskning, SSF, till två projekt kopplade till ser arrangerats, till exempel Nordic-Baltic
livsvetenskaper.
conference on biomedical engineering ihop
med Medicinteknikdagarna och European
Interaktion över gränser
Conference on Mathematical and TheoreVad gäller interaktion anordnar styrkeom tical Biology, vilket stärker Chalmers rykte
rådet måndagsseminarier som är mycket och skapar nya förutsättningar för framtiden.
välbesökta. Seminarierna är en viktig mö
Ett antal av styrkeområdets forskare bi
tesplats för studenter, forskare och industrin. drog med imponerande presentationer av
Styrkeområdet medverkar i Vårdforskning spännande forskning till att göra seminariet
i Samverkan, ViS, som är ett gränsöverskri Engineering Good Health till en succé i
dande samarbete för att stärka kopplingar december.
i regionen som kan förbättra vårdforskning
och dess implementering i samhället. Bland
annat ordnades en workshop i november.
Styrkeområdet har också, gemensamt med
Göteborgs universitet, ansökt om att bilda
noder till SciLifeLab, ett nationellt centrum

MATERIALVETENSKAP
Dagens implantat dras med problem som långsam
inläkning och begränsad livslängd. Genom att ska
pa implantat som efterliknar benets naturliga struktur
jobbar chalmersforskare för att ändra på det.
Dagens stillasittande livsstil gör våra skelett svaga
re och byten av exempelvis höftleder sker vid allt läg
re åldrar. Samtidigt lever vi längre, vilket innebär att
allt fler behöver implantat i kroppen under längre tid.
– Ett ortopediskt implantat, som till exempel en höft
led, har en livslängd på ungefär tio år. Sedan har det
omgivande benet resorberats och implantatet mister
sin funktion, säger Martin Andersson, docent i tek
nisk ytkemi.
Därför jobbar hans forskargrupp för att skapa ett
implantat vars kemiska sammansättning och struktur
efterliknar naturligt ben. Ett sådant material har po
tential att växa ihop med benet helt utan fog.
– Det är svårt – ben är så snillrikt. Nanopartiklar av
kalciumfosfat är inlindade i ett nätverk av kollagen på

ett mycket specifikt sätt vilket gör benet både starkt,
lätt och flexibelt, säger Martin Andersson.
Men under året har hans forskargrupp lyckats ska
pa ett snarlikt material i laboratoriet. Materialet har
varit implanterat i djur några veckor och inläkningen
i benet ska analyseras. Här har forskargruppen ett
oerhört kraftfullt verktyg att ta till, nämligen atomson
den i Chalmers nya materialkaraktäriseringslabora
torium. Atomsonden är den enda som finns i Sverige.
– Atomsonden ger oss en bild över gränsytan mellan
implantatet och benet med oerhörd upplösning, än
da ner på atomnivå. Det ökar vår förståelse för inläk
ningsprocessen och hjälper oss att förfina och för
bättra våra material, förklarar Martin Andersson.
Forskargruppen var först i världen att visa att
atomsond kan användas för att undersöka vävnads
material, vilket 2014 resulterade i en publicering i tid
skriften Nano Letters.

I atomsondsbilden
ses gränsytan mellan
ett implantat och inläkt
ben med atomär upp
lösning. Denna analys
ger information om
vilka atomer i benet
som fäster till implan
tatytan.
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Materialslöjd på molekylnivå ska ge bättre implantat

Etablerade samarbeten ger
ökad konkurrenskraft
Aleksandar Matic, ledare
för styrkeområde Materialvetenskap.

Utåtriktade arrangemang, framgångsrik forskning med publicering
i Science och inrättandet av nya materiallaboratorier utmärker år
2014 för styrkeområde Materialvetenskap.

Materialvetenskap är centralt för utveck Initiativseminariet Materials for Tomorrow steg mot att kunna designa bättre kataly
lingen av vårt moderna samhälle – förbätt arrangerades för femte gången och var i satorer och andra material på atomnivå.
Tre chalmersforskare inom materialområ
rade material krävs för att förbättra befint år större än någonsin. Första dagen sam
liga produkters prestanda och nya material arrangerades med en Molecular Frontiers- det utsågs 2014 till Wallenberg Academy
banar väg för helt nya tekniker och lösning konferens och de båda ackompanjerades Fellows: Paul Erhart, Christian Müller och
ar. Forskare inom styrkeområdet Material av utställningen Material i våra liv. Arran Kasper Moth-Poulsen.
vetenskap jobbar aktivt med material för gemangen rönte stort intresse och locka
tillämpningar inom bland annat energi, de förutom forskare och industrirepresen Sportsatsningen utvecklas
hälsovård och transport. Framgång inom tanter även uppemot tusen skolungdomar. Satsningen Chalmers Sport & Teknologi,
som initierades 2012, har utvecklats ytter
dessa områden är en nyckel för att uppnå
ligare. Elitidrottare är mycket benägna att
Toppmodern infrastruktur
ett hållbart samhälle.
En av Chalmers styrkor inom materialve prova ny teknik och nya material, till exem
tenskap är tillgången till toppmodern infra pel grafen, och sporten utgör därmed ett
Samarbete och samverkan
Med målsättning att inhämta nya influen struktur. Under 2014 har ett nytt centralt snabbspår för test av forskning.
Styrkeområdet har under året samverkat
ser och öka Chalmers internationella kon laboratorium för materialkaraktärisering
kurrenskraft har styrkeområde Material etablerats – Materials Analysis Laboratory. med idrottsrörelsen, Chalmers studenter,
vetenskap etablerat täta kontakter med Laboratoriet ger Chalmers forskare tillgång fakultet och personal för att skapa ämnes
det internationella forskarsamhället. Chal till utrustning i världsklass, samt möjlighet områdesöverskridande projekt som skapar
mers har formella samverkansavtal med för industrin att köpa instrumenttid. En dis uppmärksamhet och attraherar finansiering.
tre universitet som ligger inom den abso puterad personal servar instrumenten och Tillsammans med Göteborgs universitet har
Chalmers nu fått möjlighet att bli riksidrotts
luta framkanten inom materialforskning: vägleder användarna.
Planeringen av ytterligare ett laborato universitet.
University of California at Santa Barba
En hydrodynamisk studie av en laserjol
ra, UCSB, Stanford och ETH. Till exem rium, Materials for Innovation Laboratory,
pel åker två studenter från styrkeområdet har kommit långt under året och laborato le genomförd i skeppsrännan på chalmers
till USA för att arbeta i en forskargrupp på riet kommer att vara klart 2015. Styrkeom området vann pris som ”Best paper” vid
UCSB varje sommar, samtidigt som två rådets forskare är även djupt involverade i en internationell konferens om sportveten
studenter därifrån kommer till Chalmers. etableringen av European Spallation Sour skap i november. Under 2014 har dessut
om en masterkurs i sportteknologi startats.
Avtalen inbegriper också årliga bilatera ce och MAX IV.
la workshops med vart och ett av univer
siteten, vilka starkt bidrar till att underhålla Framgångsrika forskare
och etablera nya forskningssamarbeten. I Forskare inom styrkeområdet har tillsam
mars reste en delegation från Chalmers till mans med kollegor i Lund utvecklat en ny
Shanghai för att undersöka möjligheter till karaktäriseringsmetod baserad på rönt
samarbeten och ett nytt partneruniversitet gendiffraktion. Studien publicerades i Sci
ence under 2014. Metoden är ett viktigt
även i Asien.
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NANOVETENSKAP OCH NANOTEKNIK
Banbrytande nanoteknik ger nya läkemedel
Metoden, som är baserad på en ljusledarteknologi
utvecklad i Chalmers renrum, möjliggör detektion av
enstaka exemplar av biologiska molekyler, till exempel
virus eller protein. Forskningen leds av professor Fred
rik Höök och bedöms ha potential för att förverkliga
nanoteknik-baserade instrument som kan leda till
genombrott inom såväl medicinsk diagnostik som
läkemedelsutveckling.
Den höga känslighet hos enmolekylmetoden gör
det möjligt att med ett och samma system utvärdera
olika läkemedelskandidater som skiljer mer än hundra
tusen gånger i bindningsstyrka. Samtidigt undviker
man tidskrävande och dyra produktionssteg för att ta
fram de receptorer som läkemedlen är designade att
binda till och påverka.
Forskningen har haft avgörande betydelse för etab
lering av nya tvärvetenskapliga samarbeten med Astra
Zeneca och Sahlgrenska akademin. Till exempel sam

finansierar styrkeområdet och Astra Zeneca postdocs
inom projektet. Samarbetena har säkerställt att forsk
nings- och utvecklingsarbetet bedrivs i nära samverkan
med de framtida användarna.
Ihop med Sahlgrenska akademin har forskargruppen
också påvisat möjligheten att identifiera biomarkörer
på enmolekylnivå i patienter diagnostiserade för Alz
heimers samt detektion av norovirus som ligger bakom
den ökända vinterkräksjukan.
Forskningsresultaten har rönt stor uppmärksam
het samt gett upphov till ett nytt bolag: Gothenburg
Sensor Devices AB.
Bilden illustrerar en extremt känslig bioanalytisk sen
sor som utvecklats av Björn Agnarsson på Biologisk
Fyisk, och visar hur ljuset från en laser kopplas in i en
plan vågledare, vilket har gjort det möjligt att studera
enstaka biologiska nanopartiklar som bundit till en yta
utan att först behöva modifiera dem med fluorescenta
färgämnen.

Högkvalitativ nanoforskning
bryter ny mark
Jari Kinaret, ledare för
styrkeområde Nanoveten
skap och nanoteknik.

Styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik producerar
högkvalitativ och banbrytande forskning, vilket bekräftas med
publiceringar i Science och i ämnesspecifika Nature-tidskrifter.

Styrkeområde Nanovetenskap och nano
teknik samordnar forskning om de unika
kemiska och fysikaliska fenomen som upp
träder vid mycket små dimensioner, samt
främjar utvecklingen av teknik som utnyttjar
dessa fenomen. Styrkeområdets forskare
stöds av en utmärkt infrastruktur, inklusive
ett stort, förstklassigt renrum för avancerad
tillverkning. Resultaten har kommersialise
rats inom flera områden.
Forskningen inom styrkeområdet tar för
utom grundforskning även upp ett antal
samhälleliga utmaningar, särskilt inom områ
dena hälsa, energi och IKT. För att ta ansvar
för nanoforskningens säkerhetsaspekter är
ett antal av styrkeområdets forskare mycket
aktiva inom olika nanosäkerhetsprojekt.

ning, produktion av nanoföremål och hjälp
funktioner för karakterisering.
För att sprida kunskaper om grafen har en
masterkurs startats och en öppen nätkurs,
så kallad (massive open online course),
mooc, om grafen är under produktion.

Banbrytande forskning
Toppnoteringen på forskningsfronten under
2014 var en publicering i Science. Per
Delsings och Göran Johanssons gruppering
visade att man kan använda ljud för att kom
municera med en konstgjord atom. Eftersom
ljud rör sig förhållandevis långsamt erbjuder
chalmersforskarnas akustiska atom helt nya
möjligheter att ta kontroll över kvantfysiken.
Styrkeområdet har fått flera stora anslag
under året. Till exempel har projektet NeuroGrafen växer stadigt
SQUID – ett nytt sätt att mäta hjärnaktivitet
Inom styrkeområdet koordinerar och leder beviljats 34 miljoner kronor från Knut och
Chalmers EU:s enorma forskningssatsning Alice Wallenbergs stiftelse. Med ny teknik
grafenflaggskeppet kring framtidsmaterialet som bygger på de senaste framstegen inom
grafen. Grafenflaggskeppet har ökat kraftigt nanoteknologi, högtemperatursupraledning
i storlek under 2014 och därigenom har och kvantelektronik kommer forskarna att
Chalmers tagit en ledande roll i Europa kunna kartlägga den mänskliga hjärnan
inom grafenforskning. Som en effekt har det med mycket hög precision – helt riskfritt.
industriella, samhälleliga och akademiska Projektet sker i samarbete med Karolinska
intresset för grafen ökat dramatiskt.
Institutet och Sahlgrenska akademin.
Styrkeområdet har bidragit till inrättandet
av Graphene Innovation Lab som fungerar Samverkan över gränser
som ett kitt mellan Chalmers och industriella Styrkeområdet samverkar med industrin
partners. Graphene Innovation Lab erbju bland annat genom en Scientific Advisory
der sina medlemmar tekniskt kunnande, Board, med medlemmar från industrin, som
möjlighet att nätverka, speciellt inriktade bidrar med råd och synpunkter. Ett antal
forskningsworkshops, professionell utbild adjungerade professorer och industri-
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postdoktorer är direkt involverade i olika
forskningsprojekt och forskarna inom styr
keområdet har under året besökt ett flertal
företag.
Styrkeområdet har också anordnat ett
antal konferenser som skapat samverkan
och stärkt nätverken mellan styrkeområdets
forskare och näringslivet såväl som mellan
forskare och samhället.
Ett av styrkeområdets mål under 2014
har varit att öka samspelet mellan kemister
och fysiker vid Chalmers. Styrkeområdet
har anordnat aktiviteter för att främja sam
hörigheten. Detta har varit mycket fram
gångsrikt – samspelet har förbättrats och
flera nya tvärvetenskapliga samarbeten har
inletts. Gemensamma masterprogram och
doktorandkurser inom nanoteknik har också
bidragit till att föra kemisterna och fysikerna
samman.
Styrkeområdet engagerar sig också i ett
antal aktiviteter för att förklara nanoforsk
ning för allmänheten och för att locka unga
människor till vetenskap. Till exempel har
styrkeområdet i år bidragit med innehåll till
en utställning om grafen på vetenskapscen
trumet Universeum.

PRODUKTION
Flygindustrin har ett gemensamt mål om att minska
koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2020.
Virtuell svetsteknik utvecklad på Chalmers möjlig
gör lättare flygmotorer och därmed lägre bränsle
förbrukning och minskade utsläpp. Varje minskat ki
lo är viktigt.
GKN Aerospace tillverkade tidigare turbinstruk
turer i flygmotorer från större gjutgods. Genom att
svetsa ihop flera mindre detaljer kan de nu göras 10–
15 procent lättare. Det är emellertid mer komplice
rat eftersom varje enskild detalj varierar i form och
storlek och påverkas av värmen i svetsningen. För att
flygsäkerheten inte ska äventyras och för att produk
ten ska få goda aerodynamiska egenskaper behöver
kvaliteten säkras. Helst ska flera olika koncept utvär
deras redan på ritningsstadiet för att det bästa ska
kunna väljas ut. I flygvärlden tar det vanligtvis flera
månader.

Professor Rikard Söderberg och hans forskargrupp
inom Wingquist Laboratory har arbetat fram virtuel
la tekniker som snabbar på processen. Först visade
forskarna att svetssimuleringar måste kopplas sam
man med variationssimuleringar för att bli tillförlitliga.
Det var ett bekymmer eftersom befintliga programva
ror för svetssimulering var för långsamma för att han
tera den stora datamängden som krävs.
Tillsammans med Johan Carlsons grupp på Fraun
hofer-Chalmers Centre lyckades forskarna arbeta
fram en helt ny modell för att beskriva och förutsä
ga effekten av svetsning. Med hjälp av den kan nu
simuleringarna kortas ner från dagar till minuter. För
GKN innebär det att de kan korta sin tid för koncept
utvärdering från månader till dagar. Trovärdiga simu
leringstekniker för produktframtagning är avgörande
för industriell konkurrenskraft och hållbar produktion.

våra styrkeområden

Flygindustrin går ner i vikt med virtuell svetsteknik

Svetsade turbiner sparar vikt i flygmotorer.

Framtiden behöver hållbar
tillverkning
Rikard Söderberg,
ledare för styrkeområde
Produktion.

Tillverkande industrier förser samhället med många viktiga produkter, men
kräver också stora mängder av resurser. Styrkeområde Produktion utforskar
därför en rad nya sätt att nå hållbara produkt- och produktionsprocesser.

Hållbar produktion är en viktig nyckel till ett och USA som står för ökningen. Förmågan
hållbart samhälle. Chalmers har ett ansvar att locka unga forskare från andra länder
gentemot kommande generationer och har också ökat. Idag har cirka 30 procent
produktionsforskningen utforskar därför av doktoranderna internationellt ursprung.
helt nya sätt att nå industriell konkurrens
kraft, utveckla resurseffektiva produkt- och Virtuell människa ger bättre ergonomi
produktionsprocesser samt att skapa män Under 2014 lanserade Lars Hanson en ny
niskovänliga arbetsplatser. De över 220 lösning för sunda ergonomilösningar i fabri
personerna knutna till styrkeområdet ut ker – den virtuella människan Imma. Tidiga
gör den största samlade gruppen av pro re har det inte funnits några enkla verktyg
duktionsforskare i Sverige, troligtvis också för att beräkna rörelsemönster för mänsk
i världen.
liga montörer. Med hjälp av Imma kan in
genjörer på ett tidigt stadium i produktut
Samarbeten ger relevant forskning
vecklingen minimera den biomekaniska
Forskare inom produktion agerar nära verk belastningen för montören såväl som öka
ligheten och resultatet av forskningen är kvaliteten och effektiviteten i monteringen.
praktiska lösningar. Ett nära samarbete med Imma har tagits fram inom ramen för Wing
industriella partners gör att forskningen kan quist Laboratory i samarbete mellan Chal
anpassas till frågor som både är intressanta mers, nätverket VEC, Fraunhofer-Chalmers
ur ett forskningsperspektiv och relevanta för Centre och den svenska fordonsindustrin.
industrin. Ytterligare en tillgång är att styr
keområdet möjliggör forskningssamarbeten Virtuellt verktyg optimerar målning
över hela industrisektorer, även mellan kon Under det gångna året presenterade Fred
kurrerande företag vilket är ovanligt ur ett rik Edelvik en teknik för virtuell målning. I
en bilfabrik är målning och ytbehandling de
globalt perspektiv.
I maj invigdes den nya forskningsarenan processer som förbrukar mest energi, vat
Squeak & Rattle med målet att skapa tysta ten, kemikalier och genererar mest avfall
re fordon. Chalmers och Wingquist Labora och föroreningar. Med ett virtuellt verktyg
tory står som värdar och kontrakt skrevs mel kan färg- och ytbehandlingsprocesserna
lan de åtta samarbetspartnerna – Chalmers, optimeras för att bli mer miljövänliga, mer
Volvo Cars, ÅF, Leannova, BETA, Volvo Last kostnadseffektiva samt ge en bättre pro
duktkvalitet. Avancerade matematiska mo
vagnar, Gleitmo och CEVT.
Sedan 2010 har globala universitets deller ligger bakom den banbrytande tekni
samarbeten inom produktionsområdet tre ken som utförts inom ramen för Wingquist
dubblats. Framför allt är det Kina, Kanada Laboratory. Volvo Personvagnar har redan

infört verktyget i sin produktion och det ny
startade företaget IPS IBOFlow AB ut
vecklar en mjukvara baserad på den nya
tekniken.
Twittrande fabrik
Kristofer Bengtsson har redovisat forsk
ningsresultat som har lett till att det nu
installeras ny teknik för att automatiskt
övervaka och styra Volvos karossfabrik.
Systemet bygger på en kommunikations
teknik som närmast kan liknas vid Twitter.
Små, enkla textmeddelanden skickas från
sändare över hela fabriken och bearbetas i
ett system som omvandlar och förädlar in
formationen.
Metodik för objektorienterad plattforms
utveckling som utvecklats i forskningssam
arbete mellan Chalmers och svenska in
dustriföretag inom Wingquist Laboratory
ligger till grund för företaget COPE Swe
den AB som startades 2014.

13

SAMHÄLLSBYGGNAD
Komplexa utmaningar i vägbygge över norska fjordar
Med innovativa konstruktioner och en vision om klimat
neutralitet är utbyggnaden av väg E39 Norges största
infrastruktursatsning någonsin. Chalmers säkrar den
vetenskapliga kompetensen i projektet.
På den norska västkusten slingrar sig väg E39
genom ett oländigt landskap. Åtta fjordar korsas på
sträckan mellan Kristiansand och Trondheim. Delar av
vägen går idag via färjeförbindelser med långa vänteti
der som följd, vilket bromsar utvecklingen av regionen.
I ett enormt projekt ska färjeförbindelserna nu ersät
tas med innovativa tunnel- och brokonstruktioner. För
att säkra hög vetenskaplig kompetens har norska
myndigheten Statens vegvesen slutit ett långsiktigt
avtal med Chalmers.
Dels handlar det om nya konstruktioner och kompo
sitmaterial för broar och vägar, där bland annat det nya
materialet grafen studeras som förstärkningsmaterial,
dels om fördjupade geotekniska kunskaper för att
undvika ras och problem i brofundament och tunnlar.

Ett tredje område är hållbarhet och energi. Med en
vision om en väg som är neutral med avseende på såväl
klimatutsläpp som biologisk mångfald ska forskare vid
Chalmers ta fram olika scenarier för hållbara vägar.
Studier har genomförts för att undersöka miljöfaktorer
som påverkar den biologiska mångfalden i dagvatten
dammar längs vägen. En modell för att simulera den
biologiska mångfaldens respons till de identifierade
miljöfaktorerna har också utvecklats.
Med isfria vägar som mål har en fördjupad studie
av asfalt startats i samarbete med Skanska. Parallellt
har simuleringar av temperaturförhållanden i vägöver
byggnader samt studier av olika lagringslösningar för
solenergi påbörjats. Hur den regionala samhällsutveck
lingen påverkas av de nya transport- och mobilitets
möjligheterna är ytterligare en aspekt som Chalmers
tar sig an i projektet.
Kombination av flytbro och tunnel.

Bidrar till ett hållbart
samhällsbyggande
Karl-Gunnar Olsson,
ledare för styrkeområde
Samhällsbyggnad.

Byggda miljöer utgör ramarna för våra liv. Under 2014 har många
spännande projekt med sikte på att göra dessa miljöer hållbara
rullat igång inom styrkeområde Samhällsbyggnad.

Genom utmaningsdriven forskning, utbildning
och innovation verkar styrkeområde Sam
hällsbyggnad för ett mer hållbart samhällsbyg
gande. Målet är ansvarsfull resursanvändning
och ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar
utveckling av de byggda miljöer som utgör
ramarna för våra liv. Styrkeområdet synliggör
och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning
inom samhällsbyggnadssektorn. Under året
har styrkeområdet formerat sig i fyra profiler:
Responsible Use of Resources, Urban Futures, Infrastructures for Sustainable Mobility
och Computational Design and Production.
Profilerna kommer att implementeras under
2015.

där vattenåtervinning, solcellslösning, smarta
bokningssystem, elförbrukning och hållbara
byggmaterial och komponenter kommer att
prövas och utvärderas.
Det andra flaggskeppsprojektet heter
Smart Sustainable Districts och handlar om
energi- och materialflöden på systemnivå i en
stad. Chalmers har initierat ett arbete med att
utveckla distriktet Johanneberg som ett för
söksfält. Målet är att detta distrikt ska bli först
i världen att minska materialförbrukningen till
en tiondel av dagens nivå.
Det tredje flaggskeppet heter Encore och
handlar om utveckling av koncept och meto
der för att återanvända koldioxid. På så vis kan
koldioxid bli en resurs, i stället för ett prob
Forskning
lem. Styrkeområde Samhällsbyggnad bidrar
Under 2014 har Chalmers arbete i den stora med analyser på systemnivå och kartlägger
europeiska forskningssatsningen Climate exempelvis var det finns användbar koldioxid
KIC satt igång på allvar. Climate KIC foku för metanoltillverkning.
serar på klimatförändring och syftar mot ett
För att vässa urbanforskningen inrätta
miljövänligt och hållbart samhälle. Chalmers des i november en ny professur inom ämnet
är främst involverat i tre av Climate KICs så stadsbyggnad. Satsningen kommer att stärka
kallade flaggskeppsprojekt.
den svenska arkitekturforskningen både i ett
Ett av dem är Building Technology Acce- internationellt perspektiv och i relation till de
lerator. Här ingår byggprojektet HSB Living förändringar som pågår i svenska städer.
Lab som utvecklas ihop med Johanneberg
Science Park och HSB samt ett antal as Nydanande klimatrapport
socierade partners. På campus Johanne Styrkeområde Samhällsbyggnad har under
berg ska 20–40 studentbostäder uppföras. 2014 medverkat i utarbetandet av den ny
Samtidigt som bostäderna huserar studenter danande klimatrapporten Klimatomställning
fungerar de som laboratorium för forskarna. Göteborg 2.0 i samarbete med Mistra Urban
Det ger en unik möjlighet att forska på håll Futures och SP, Sveriges Tekniska forsk
bara innovationer i verkliga boendemiljöer. ningsinstitut. Rapporten använder ett kon
Mätvärden samlas in via sensorer i huset, sumtionsperspektiv och inkluderar förutom
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utsläpp av växthusgaser inom landets gränser
även utsläpp för importerade varor och inter
nationella transporter. Dessa medräknat får
Sverige ett betydligt sämre resultat än vad
som tidigare framkommit. Huvudförfattare till
rapporten är Jörgen Larsson, Chalmers och
Lisa Bolin, SP.
Samarbeten
Statens vegvesen i Norge har slutit ett lång
siktigt samarbetsavtal med Chalmers på såväl
strategisk som operativ nivå för att säkra hög
vetenskaplig kompetens när väg E39 ska byg
gas fri från färjeförbindelser. Exempelvis har
fem doktorandprojekt startat upp under året.
Styrkeområdet har inlett ett samarbete med
Johanneberg Science Park, Chalmers Profes
sional Education, Chalmers Industriteknik och
Innovationskontor Väst med syfte att utveckla
ett koncept för en samverkansprocess mellan
akademi och näringsliv.
Inom kursen Reality studio har ett 20tal chalmersstudenter under 2014 arbetat
med forskningsprojekt kring ekoturism och
marknadsplatser i staden Kisumu i Kenya.
Arbetet, som inleddes med en sju veckors
fältstudie i Kisumu, sker i samarbete med
kenyanska studenter och forskare och Mistra
Urban Futures.

TRANSPORT
testfordon i full skala för utbildning och forskning.
Fordonen ska bland annat kunna instrumenteras och
köras på AstaZero.
– Tidigare har forskarna använt simulering och mini
atyrfordonslabb. Nu kan de dessutom bedriva tes
ter och vidareutveckling i full skala på AstaZero, sä
ger Anna Dubois.
Självkörande fordon är oerhört komplexa system,
som kräver forskning inom många olika kunskapsom
råden, allt från avancerad matematik till material- och
systemövergripande forskning.
Avgörande är också samarbeten mellan olika ak
törer, där framför allt Volvo Cars med Drive Meprojektet är framträdande. Tillsammans med si
na samarbetspartners har styrkeområde Transport
framgångsrikt byggt en bred forskningsbas inom au
tomatiserad körning och mobiliserat stark och rele
vant kompetens. Forskningen förstärks nu ytterligare
genom rekrytering av nio nya postdocs till området.

våra styrkeområden

Ökad trafiksäkerhet med självkörande fordon
Med Chalmers som spindel i nätet har Sverige tagit
en ledande position inom automatiserad körning. Un
der 2014 invigdes den avancerade testanläggningen
AstaZero vilket ger utvecklingen extra skjuts.
Tills nyligen ansågs det vara en utopisk vision att
helt undvika trafikolyckor, men framstegen inom au
tomatiserad körning har ändrat på det.
– Numera handlar det om var i världen den kommer
att förverkligas först. Med det starka kluster vi har
här i Västsverige har vi alla förutsättningar att driva
utvecklingen, säger Anna Dubois, ledare för styrke
område Transport.
Under 2014 invigdes AstaZero, världens mest
avancerade testanläggning för aktiv säkerhet och au
tomatiserad körning. Anläggningen samägs av Chal
mers och SP och är mycket betydelsefull för den fort
satta utvecklingen av automatiserade fordon.
I slutet av året blev det också klart att Chalmers
får stöd för att bygga upp ett öppet fordonslabb med

Invigning av AstaZero där framtidens trafiksäkerhet
kommer att testas av bland andra Volvo, Scania och
Autoliv.

Med sikte på gröna, effektiva
och säkra transporter
Anna Dubois, ledare för
styrkeområde Transport.

Självkörande fordon, hållbara fordonsteknologier och nya sätt att hantera urbana godstransporter är viktiga pusselbitar i framtidens transportsystem. Genom breda och gränsöverskridande
samarbeten har styrkeområde Transport placerat sig långt framme inom dessa områden.

Rörlighet för människor och varor är grund
läggande för det moderna samhället. Sam
tidigt orsa
kar transporter pro
blem i form
av klimatpåverkan, föroreningar och olyck
or. Styrkeområde Transports vision är att
Chalmers ska bli ett ledande universitet in
om forskning och utbildning om gröna, säk
ra och effektiva transportsystem.
I samverkan med partners i industrin och
med trafikmyndigheter på lokal, regio
nal
och nationell nivå har styrkeområde Trans
port under 2014 skapat goda möjligheter
att realisera de forskningsagendor som ut
vecklas i samarbetet mellan Chalmers och
Göteborgs universitet.
Självkörande fordon
Autonoma fordons- och transportlösning
ar har blivit ett snabbt växande forskningsoch utvecklingsområde där Chalmers har
en stor disciplinär bredd och är mycket
aktivt. Styrkeområdets många industriella
partners, med Volvo Cars och Drive Meprojektet i spetsen, och myndigheter har
identifierat behov av långsiktig kompetens
utveckling inom området. Med invigningen
av testanläggningen AstaZero tog utveck
lingen ett stort steg under 2014.
Godstransporter i staden
Urbana godstransporter är ett av de områ
den inom styrkeområde Transport som ut
vecklats starkt de senaste åren. Med stöd
från Volvos forsknings- och utbildningsstif
telser har satsningen nu breddats till ett

helhetsgrepp på alla stadens godstrans
porter och samspelet dem emellan. Un
der 2014 slutfördes projektet Sendsmart
där ett stort antal parter med Göteborgs
Stad, Trafikverket och Chalmers i spetsen
har identifierat utmaningar och möjligheter
för stadens godstransporter, med visionen
att nå ett hållbart sätt att hantera stadens
ökande transportbehov. En ökad samver
kan med styrkeområde Samhällsbyggnad
borgar för förbättrad integration av fråge
ställningarna och en ökad helhetssyn.
Transportinköp
Inköp av transporttjänster är ett område
som ökat i betydelse under de senaste åren.
Här arbetar Chalmers, Göteborgs univer
sitet och IVL, Svenska Miljöinstitutet med
Transportinköpspanelen som verktyg för att
följa hur företagen hanterar inköp av trans
porttjänster. Under 2014 har gruppen med
stöd från Innovationskontor Väst identifie
rat möjligheter i att omsätta forskningen i
en ny vidareutbildning som samlar företag
som tillsammans vill utveckla inköpen av
transporttjänster.
Hållbara fordon
Omställningen till hållbara fordonsteknolo
gier har sitt fokus på hybridisering, elektri
fiering och fossilfria drivmedel. Inom detta
område pågår idag forskning inom styr
keområdet med en stor bredd och med
många djup, exempelvis om framtidens
batterier, elmotorer, effektiva förbrännings

processer, klimatsmart etanol, butanol och
avgaskatalys. Under 2014 har diskussio
nerna om transportsektorns omställning ta
git avstamp i den statliga utredningen om
fossilfri fordonstrafik som lades fram i slutet
av 2013. Samarbete med styrkeområde
na Energi, Materialvetenskap, Nanoveten
skap och nanoteknik och Livsvetenskaper
ger fantastiska möjligheter för Chalmers att
bidra till framtidens hållbara fordons- och
drivmedelslösningar.
Sammankomster
Säkerhet för oskyddade trafikanter och sär
skilt cyklister är ett av de områden som ge
nererats ur styrkeområdets trafiksäkerhets
forskning under senare år. Forskningen om
cykelsäkerhet röner allt större intresse inter
nationellt och under 2014 lockade en stor
konferens – 3rd International Cycling Safety Conference – forskare, lagstiftare och
politiker från hela världen till Göteborg. Styr
keområdets årliga initiativseminarium Green,
Safe, and Efficient Transports drog många
besökare och blev mycket omtalat. Inled
ningstalaren Chris Gerdes från Stanford
University höll ett uppskattat föredrag om
autonoma fordon.
Chalmers tog 2014 en bronsplats i den
prestigefulla tävlingen Formula Student i
Tyskland. Chalmerslaget består av studen
ter från olika utbildningar som tillsammans
bygger en egen tävlingsbil. Lagmedlem
marna byts ut varje år för att tävlingen ska
vara maximalt utbildande för studenterna.
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Att forska och forskarutbilda

Värmens kvantpartiklar
Forskare på Chalmers har optimerat
transistorer för att skapa förstärka
re för mikrovågsdetektering med ex
tremt bra signal-brus-förhållande när
de kyls nästan till absoluta nollpunk
ten. Här syns ett tvärsnitt av en så
dan lågbrustransistor. Tidigare trodde
man att den lägsta brusnivån i kylda
mikrovågsförstärkare begränsades
av så kallade heta elektroner, men
chalmersforskarna har nu visat att det
istället är värmens kvantpartiklar, så
kallade fononer, som begränsar bru
set. Resultaten har presenterats i tid
skriften Nature Materials.

Excellent forskning –

snabbt, säkert, nervkittlande och hållbart
Ett axplock ur årets forskningsresultat visar att Chalmers forskare tar sig an många
olika slags utmaningar – subatomära såväl som globala. Värmens kvantpartiklar,
trådlös överföring, tankestyrning, atomljud, flitiga celler och artificiell intelligens.
Det som låter som poetiska ordvindlingar blir verklighet på Chalmers.
Grafenflaggskeppet har växt
Chalmers leder och koordinerar EU:s enor
ma forskningssatsning Graphene Flagship
kring framtidsmaterialet grafen. Finansie
ringen uppgår till nio miljarder kronor under
tio år. Grafen – som utgörs av ett enda la
ger av kolatomer – har med sina exceptio
nella egenskaper potential att göra tekno
logisk revolution. Grafenflaggskeppet har
ökat kraftigt i storlek under 2014. Flagg
skeppet omfattade vid årets slut 142 part
ners i 23 länder och har under året även fått
fyra associerade medlemmar. Chalmers ko
ordinerar sin grafenforskning inom ramen
för Chalmers grafencentrum, som utvecklar
materialets möjligheter och ger en förutsätt
ning för alla andra aktiviteter inom utbildning,
forskning och nyttiggörande. Grafencen
trum inkluderar flera nationella projekt samt
grafenflaggskeppet som en autonom och
viktig del. Växelverkan mellan högskolan och
industrin samt andra samhällsaktörer kanali
seras via Graphene Innovation Lab som er
bjuder tjänster som pilotstudier, teknikspa
ning och småskalig produktion.
Världsrekord i dataöverföring
Med högre krav på bildkvaliteten och allt
fler som tittar på filmklipp i sina mobiler är
överföring av de enorma datamängder som
krävs en stor utmaning. Men nu har forska
re på Chalmers designat en ny sorts mikro
vågskretsar som slagit världsrekord i tråd
lös dataöverföring. Kretsarna klarar den
svåra uppgiften att skicka och ta emot
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högfrekventa signaler vid tillräckligt hög
effekt, vilket tidigare hindrat ökad överfö
ringshastighet. I labbtesterna kom de upp
till en överföringstakt som var dubbelt så
hög som det tidigare världsrekordet. Pre
stationen väntas leda till färre sladdar, mind
re antenner och snabbare videoöverföring.
Forskarna presenterade sina resultat på
konferensen Compound Semiconductor
Integrated Circuits Symposium.
Lindring av fantomsmärtor och
tankestyrd armprotes
Många människor som förlorat en kropps
del upplever fantomsmärtor. Smärtorna är
ofta mycket svåra att lindra. Men nu har
chalmersforskare utvecklat en ny metod
som bygger på att patienten ser sig själv på
en skärm med en inlagd virtuell arm. Elek
triska signaler i musklerna i patientens arm
stump fångas upp av elektroder utanpå
huden och översätts till rörelser av den vir
tuella armen på skärmen och i realtid. Myck
et goda resultat har erhållits i en fallstudie.
Det finns flera troliga orsaker till smärtlind
ringen. Dels återaktiveras områden i hjärnan
kopplade till den amputerade armen. Dels
får patienten visuell återkoppling som lu
rar hjärnan att tro att det finns en arm. Stu
dien har publicerats i tidskriften Frontiers in
Neuroscience.
Samma forskare har även utvecklat en
tankestyrd armprotes. För första gången
någonsin har en konstgjord arm med ino
pererat styrsystem och fast inkoppling till

skelett, nerver och muskler använts en läng
re tid, med utomordentliga resultat. Under
2014 publicerades den långsiktiga studien
av patienten i tidskriften Science Translational Medicine. Läs mer i avsnittet om Chal
mers styrkeområden, sidan 9.
Smidigt säkerhetssystem kan
göra webben säkrare
För att kunna erbjuda hög funktionalitet in
tegrerar dagens webbsidor delar från flera
olika webbutvecklare. Komplexiteten och
mängden komponenter gör att det finns
risk att systemen läcker webbanvändarnas
privata uppgifter.
Nu har en chalmersforskare i samarbe
te med forskare från Stanford Universi
ty, Google, Mozilla och University College
i London, byggt ett helt nytt säkerhetssys
tem – Confinement with Origin Web Labels, COWL. Systemet skyddar använda
rens uppgifter samtidigt som det tillåter
webbapplikationer att kombinera innehåll
från flera olika parter på ett flexibelt sätt.
COWL finns beskrivet i proceedings från
11th USENIX Symposium on Operating
Systems Design and Implementation samt
är tillgängligt för fri nedladdning på http://
cowl.ws.
Värmetålig jäst kan ge mer
klimatsmart biobränsle
Med en mutation kan man få jäst att växa
vid högre temperatur än normalt. Det visar
en studie från Chalmers som publicerats i

Professor of the practice
Anna-Johanna Klasander, Arkitektur

Science. En värmetålig jäst innebär att till
verkningen av bioetanol kan bli både billi
gare och effektivare. Nyckeln till resultatet
var genmodifiering via ”adaptiv laboratorieevolution”. Istället för att introducera kända
mutationer ändrade forskarna betingelser
na i cellernas omgivning och studerade de
celler som överlevt hundratals jästgenera
tioner senare. Läs mer i avsnittet om Chal
mers styrkeområden, sidan 10.
Relaterad forskning i samarbete med
högskolan i Borås har visat att jästceller
dessutom jobbar flitigare och blir tåligare
om de klumpas ihop eller kapslas in i ett
membran.
Artificiell intelligens som härmar
barns lärande
Inom artificiell intelligens, AI, är datorpro
grammen vanligtvis bra på en sak, till exem
pel spela schack eller köra flygplan. Men nu
har forskare vid Chalmers tillsammans med
kollegor på Göteborgs universitet lyckats
skapa en mer generell artificiell intelligens i
form av ett datorprogram som kan lära sig
att lösa problem inom många olika områden.
Programmet kan starta helt utan förkunska
per och lära sig ämnen som aritmetik, logik
och grammatik på en grundläggande nivå.
Programmet baseras på ett försök att här
ma hur intelligens utvecklas hos barn. Barn
lär sig allting utifrån erfarenheter och är he
la tiden på jakt efter generella mönster, vilket
forskarna efterliknat.
Ljudet från en atom har fångats
Forskare vid Chalmers är först med att visa
att man kan använda ljud för att kommuni
cera med en konstgjord atom. Studien pu
blicerades i tidskriften Science. Att enskil
da atomer växelverkar med ljus är välkänt
och har studerats ingående inom området
kvantoptik. Växelverkan med ljud har däre
mot varit mycket svårare att åstadkomma.
Eftersom ljudet rör sig mycket långsamma
re än ljuset erbjuder chalmersforskarnas
akustiska atom helt nya möjligheter att ta
kontroll över kvantfysiken. Forskarnas lång
siktiga strävan är att tämja kvantfysiken så

– Vi står inför ett intressant skede, där städer om
vandlas och intresset för stadsplanering är stort.
Det arkitekterna ritar i dag sätter villkoren för sekler
framöver. Samtidigt finns något av ett glapp mellan
forskning och verklighet.
Själv har Anna-Johanna Klasander erfarenhet från
bådadera, med en doktorsavhandling i arkitektur på
Chalmers i bagaget, samt erfarenhet av att arbeta
med kommunal planering i Göteborgs Stad och
som arkitekt och partner på arkitektfirman White.
Sedan hon utnämndes till professor of the practice
hösten 2014, delar hon sin tid mellan avdelningen för
stadsbyggnad på Chalmers och kontorsledningen
på White i Göteborg.

att människan kan dra nytta av dess lagar,
till exempel i extremt snabba datorer.
Global konsumtion driver regnskogsskövling – FN:s klimatmål hotas
Den internationella handeln med jordbruksoch skogsråvaror framträder som ett allt
tydligare skäl till avskogning i tropikerna.
Det visar en studie från Chalmers i sam
arbete med universiteten i Linköping och
Wien. Mer än en tredjedel av avskogningen
går att koppla till produktion av nötkött, so
ja, palmolja och timmer. Och en stor andel
av dessa produkter går på export. Forskar
gruppen har även tittat på koldioxidutsläp
pen till följd av handelsflödena. Genom att
finna kopplingar och tydliggöra samban
den hoppas man kunna identifiera var en
insats kan bli mest effektiv, samt vilka va
ror och producenter det är viktigast att sät
ta press på.
En annan studie från Chalmers visar att
matproduktionens utsläpp av växthusga
ser kan bli så stora att FN:s klimatmål om
max två graders global uppvärmning ris
kerar att missas. I dag står energianvänd
ning och transporter för de största utsläp
pen av växthusgaser. Men även om dessa
kan minskas till noll, kan utsläppen från
jordbruket göra klimatmålen omöjliga att
nå till följd av den stigande kött- och mjölk
konsumtionen i världen. Forskarna visar att
minskad konsumtion av kött- och mjölkpro
dukter är centralt för att få ner jordbrukets
utsläpp till säkra nivåer.
Så kan hjärnblödning snabbt skiljas
från blodpropp
Resultaten från de första patientstudier
na med mikrovågshjälmen Strokefinder
bekräftar användningen av mikrovågor för
snabb och exakt diagnos av strokepatien
ter. Strokefinder skiljer med stor säkerhet
blodpropp från stroke och kan ställa diag
nosen redan i ambulansen, alltså betydligt
tidigare än med dagens metoder. Eftersom
tiden är en kritisk faktor vad gäller stroke
behandling kan användningen av instru
mentet leda till färre eller mindre omfattan
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Allt fler människor flyttar till tätorter, och jordens
städer växer som aldrig förr. Därför är det viktigt
med en stark koppling mellan dem som forskar
och dem som bygger. Så resonerar Anna-Johanna
Klasander, professor of the practice med uppdrag
att öka samverkan mellan akademi och praktik.

– Chalmers och White har en lång tradition av
att samarbeta, så mina yrkesroller har en väldigt
naturlig koppling till varandra. Samtidigt finns det
mycket att göra när det gäller att föra ut forskningsre
sultat till branschen, säger Anna- Johanna Klasander.
Hon menar att det finns gott om relevant forskning
som hade varit till stor nytta om den bara varit mer
lättillgänglig för planerare, arkitekter och byggare.
Samtidigt finns det områden där det saknas forsk
ning, och för forskarna finns mycket att hämta från
dem som arbetar i branschen. Både frågeställningar
och kunskap om de omfattande förhandlingar och
kompromisser som krävs när olika intressen ska
tillgodoses.
– Som professor of the practice kan man fungera
som en utkik från den mer ideala forskarvärlden, ut
mot praktiken där arkitektur är något av det möjligas
konst. Och här i Göteborg finns det spännande
utmaningar att ta del av och hjälpa till med. Som att
förtäta staden hållbart, minska segregationen och
skapa bättre regionala nätverk.

de skador hos patienterna. Studien är ett
samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska
akademin och Sahlgrenska universitets
sjukhuset.
Nya läkemedelskandidater mot levercancer och svag punkt hos njurcancer
Den vanligaste levercancern, HCC, orsa
kar mer än en halv miljon dödsfall i världen
varje år. Endast 30 procent av patienterna
svarar på det bästa existerande läkemed
let. Men chalmersforskare har nu i en stu
die på sex patienter lyckats identifiera 101
läkemedelskandidater som förutsägs för
hindra cancertillväxten hos samtliga av de
studerade patienterna. Forskarna använde
ett simuleringsbaserat angreppssätt base
rat på den personliga uppsättningen prote
iner hos var och en av de sex patienterna.
Framsteget väcker hopp om att kunna ut
veckla ett läkemedel som hjälper samtliga
HCC-patienter.
En annan studie från Chalmers visar att
njurcancer har en svag punkt. När en frisk
cell omvandlas till en cancercell förändras
dess ämnesomsättning så att ohämmad
tillväxt blir möjlig. Forskarna upptäckte att
jämfört med andra cancerformer sker i njur
cancerceller en speciell omprogramme
ring av ämnesomsättningen – en störning.
Denna svaghet bör kunna mätas i ett enkelt
blodprov vilket möjliggör tidig diagnos av
njurcancern och därmed bättre prognos för
patienten. Studien visar också att det på
sikt kan bli möjligt att behandla njurcancer
genom att manipulera cancercellernas äm
nesomsättning så att de förstör sig själva.
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KAW Academy Fellows
Paul Erhart, Teknisk fysik, Laura Kovács, Data- och informa
tionsteknik, Kasper Moth-Poulsen, Kemi- och bioteknik och
Christian Müller, Kemi- och bioteknik är fyra av de sammanlagt
29 forskare som 2014 utnämnts till programmet Wallenberg
Academy Fellows, en satsning på mycket lovande unga fors
kare som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Därigenom har Chalmers fått fyra av de fem anslagen för
teknikvetenskap. Med utnämningen följer ett anslag på mellan
fem och nio miljoner kronor per forskare fördelat på fem år.
ERC Starting Grant
Laura Kovács och Christian Müller har dessutom fått presti
gefulla anslag på 1,5 miljoner euro var från europeiska forsk
ningsrådet, ERC Starting Grant.
Christian Müller, forskarassistent på Kemi- och
bioteknik.

Laura Kovács, forskarassistent på Data- och
informationsteknik.

HÄR SKA FORSKAS!
Chalmers ambition är excellent forskning. Under året har våra skickliga
forskare attraherat ytterligare resurser i form av forskningsbidrag, priser och
forskningsinfrastrukturer och därmed möjliggjort forskning av högsta klass.
Här presenteras några exempel på goda förutsättningar för excellens.

Intäkter till forskning och
forskarutbildning
Intäkterna till forskning och forskarutbildning
uppgår till 2 438 mnkr, vilket är en ökning
med 100 mnkr (4 procent) jämfört med
år 2013. Statliga intäkter har ökat med 71
mnkr (5 procent) vilket främst avser intäkter
direkt från Utbildningsdepartementet om 49
mnkr. För övriga statliga finansiärer har intäk
terna ökat från Energimyndigheten med 36
mnkr och Formas med 16 mnkr. Intäkterna
har minskat från Vetenskapsrådet med 7
mnkr och Vinnova med 7 mnkr. Därutöver
minskar övriga statliga finansiärer med 16
mnkr. Bidrags- och uppdragsintäkter från
företag, privata stiftelser och andra organi
sationer har ökat sammantaget med 6 mnkr
(2 procent), där Wallenbergstiftelserna har
ökat med 16 mnkr. Intäkter från de offentliga
forskningsstiftelserna har minskat med 15
mnkr (14 procent), huvudsakligen Stiftel
sen för strategisk forskning. Bidrag från EU
har ökat med 35 mnkr (22 procent), vilket
främst avser 7:e ramprogrammet. Chalmers
tio största forskningsfinansiärer svarade för
78 (76) procent av intäkterna till forskning och
forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning
som finansieras med bidrag, uppdrag och
övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2014 till 66 (66) procent av intäkterna.
Andelen av intäkter direkt från Utbildnings
departementet uppgår till 34 (34) procent.
Framstående yngre forskare
Tre chalmersforskare har fått Vetenskaps
rådets bidrag till framstående yngre fors
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kare. De tre forskarna är Ulf Assarsson,
Data- och informationsteknik, Louise Ols
son, Kemi- och bioteknik och Wouter Vlem
mings, Rymd- och geovetenskap. Utmär
kelsen innebär 18 miljoner kronor vardera
över sex år.

Grahn 39 miljoner av Knut och Alice Wallen
bergs stiftelse, KAW. Denna och två andra
satsningar ihop med Göteborgs universitet
drar in totalt 114 miljoner kronor från KAW
till nya göteborgska forskningsanläggningar,
av värde för hela Sverige.

Forskning inom tillämpad matematik
Energimyndigheten, batterifonden
Aila Särkkä och Bernt Wennberg från insti Energimyndigheten satsar cirka 30 miljo
tutionen för matematiska vetenskaper har ner kronor på framtidens batterier, vid av
fått var sitt femårigt anslag i ett forsknings delningen för kondenserade materiens fysik,
program för tillämpad matematik från Stiftel Teknisk fysik, i ett flertal projekt via sitt batte
sen för strategisk forskning, SSF. De får 21 rifondsprogram. Aleksandar Matic leder den
respektive 20 miljoner kronor.
största satsningen, tillsammans med Patrik
Johansson och Anders Palmqvist.
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW
Per Delsing och Dag Winkler får tillsam Vetenskapsrådet
mans närmare 85 miljoner kronor i anslag Per Stenström får 9 miljoner över fyra år för
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, sitt projekt ACE, Approximate Algorithms
KAW för två separata projekt inom nano and Computing Systems, från Vetenskaps
teknologi.
rådet. Han kommer att studera en helt ny
typ av datorsystem – approximativ databe
Infrastrukturmedel från KAW
arbetning – där grundtanken är att inte alla
Ett världsunikt labb för utveckling av tekno beräkningar alltid måste ge exakta resultat.
login inom terahertz-gapet får genom Jan
INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

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

Andel av
intäkter
2014

34%
32%
15%
4%
8%
1%
6%
0%
100%

2014 2013 2012

2011

2010

682
677
325
92
132
55
125
51

613
601
317
93
134
45
105
18

2 438 2 338 2 312 2 139

1 926

834
785
357
89
193
33
137
10

785
763
351
104
158
34
125
18

777
725
333
106
150
37
143
41

Claes Tingvall, adjungerad professor på Tillämpad
mekanik, tilldelades Kungliga Ingenjörsvetenskaps
akademiens guldmedalj för sitt grundläggande och
banbrytande arbete inom trafiksäkerhetsområdet.

Robert Berman, professor på Matematiska vetenskaper,
fick Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik.
Han fick priset för de matematiska metoder han utvecklat,
som bland annat bygger en bro mellan tillsynes helt
olika områden.

EU-finansierade forskningsprojekt
Under 2014 deltog Chalmers i totalt 165 EUforskningsprojekt, varav 149 ingår i det sju
åriga Sjunde ramprogrammet, 7RP. Flertalet
projekt, 100 av 149, är ”industriinriktade”
projekt inom de tematiska delprogrammen.
Chalmers deltog dessutom i 16 projekt i
andra EU-baserade tematiska program, olika
Joint Technology Initiatives, JTI, Research
Fund for Coal and Steel, etc. Dessutom är
Chalmers numer “core partner” i Climate
KIC inom European Institute of Innovation
and Technology, EIT. Såväl universitet som
forskningsinstitut och företag deltar i EUprojekten vilket ger Chalmers en god expo
nering på den europeiska arenan.
Ett nytt inslag i 7RP har varit European Re
search Council, ERC, som i stark konkurrens
ger stöd för risktagning och högkvalitativ
forskning, och för att främja forskning i världs
klass. ERC finansierar enskilda forskare
för att bygga nya eller förstärka befintliga
forskargrupper. Chalmers har inom ERC
fått totalt 23 anslag beviljade.14 projekt
var aktiva under 2014: 6 Starting Grants, 1
Consolidator Grant och 7 Advanced Grants.
Tre ERC-projekt avslutades under 2013.
Vardera ett av Starting Grant, Consolida
tor Grant och Advanced Grant påbörjades
under 2014. Två Starting Grants och en
Consolidator Grant beviljades och startar
under 2015.
Det sjunde ramprogrammet, som formellt
avslutades 2013-12-31, är projektmässigt
fortfarande i en aktiv fas. Projekt inom 7RP
kommer att pågå fram till mitten av 2019.

Chalmers är och har varit partner i totalt 269
godkända projekt, varav 120 avslutades före
2014 och 10 startade under 2014. För de
149 projekt inom FP7 som pågick under hela
2014 ligger det största deltagandet inom del
områdena Marie Curie Actions (31 projekt),
Information & Communication Technologies
(28), Transport (24), Nanotechnology, Mate
rials and New Production Processes, NMP
(13) och Euratom/Fission (9).
Det nya ramprogrammet, Horizon 2020
hade sina första deadlines för ansökningar
under 2014. Chalmers första omgång pro
jekt – 17 st – kommer att starta under 2015.
Minskningen av antalet aktiva EU-projekt från
2013 (198) till 2014 (165) beror på att det
under det sista året av FP7 endast fanns ett
fåtal ansökningsomgångar.
I oktober 2013 startade det av Chal
mers koordinerade projektet GRAPHENE
– Graphene-Based Revolutions in ICT and
Beyond, ett av två så kallade flaggskeppsprojekt, som finansieras av EU. Kommissio
nens bidrag till hela projektet är 54 miljoner
euro, varav Chalmers andel är 4,2 miljoner
euro. Under 2014 togs nästa steg i Flagshipprocessen, genom att antalet partners utöka
des från ursprungliga 76 till nuvarande 142,
och genom att kommissionen godkände
en ansökan om Framework Partnership
Agreement , FPA. Denna FPA är grunden för
den fortsatta utvecklingen och expansionen
av grafenflaggskeppet inom Horizon 2020.
Chalmers är koordinator eller enda kon
traktspart för 36 av de 165 projekt som
pågick under 2014. Totalt kontraktsvärde

för Chalmers deltagande i 7RP är ca 120
mn euro. Intäkterna 2014 för alla EU-projekt
sammantaget uppgick till 193 mnkr vilket
är en ökning med 22 procent relativt 2013.
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Ann-Sofie Sandberg, professor i Livsmedelsvetenskap,
belönades med Chalmersska Ingenjörsföreningens
Gustaf Dalén-medalj. Hon fick utmärkelsen för sina
framstående vetenskapliga insatser inom livsmedels
området.

Forskningsinfrastruktur
Årets stora publika händelse inom forsknings
infrastruktur var ett seminarium i Almedalen,
anordnat av Chalmers och Göteborgs univer
sitet, som uppföljning på det heldagssemina
rium som hölls i Göteborg i december 2013.
Seminariet låg rätt i tiden, då Vetenskapsrå
det nyligen hade skickat ut ett förslag till ny
hantering av nationell infrastruktur på remiss.
Syftet med seminariet var att betona vikten
av tydliga spelregler för hur forskningsinfra
struktur ska finansieras och organiseras, och
vem som ska besluta om den, då dessa och
andra långsiktiga investeringar blir alltmer
betydelsefulla inom forskningen. Seminariet
samlade runt 100 personer från hela Sverige.
Huvudsakliga slutsatser var att forsknings
infrastrukturens värde som mötesplats för
universitet, näringsliv och samhälle måste
bli uppenbar och tas tillvara. Det handlar om
långsiktiga investeringar som kräver tydliga
mandat och spelregler både för att initiera
nya infrastrukturer och för att utveckla de som
finns idag. Att utveckla de befintliga handlar
både om att återinvestera i apparatur och
verktyg och att skapa karriärvägar för personer
med kompetens att utveckla verksamheten.
Genom seminariet har vi satt ytterligare fokus
på denna viktiga forskningspolitiska fråga, och
stärkt dialogen mellan lärosäten, finansiärer,
näringsliv och regering.
g

Chalmers 10 största forskningsfinansiärer

Antal EU-forskningsprojekt vid Chalmers

2014 2013 2012 2011 2010
Tematiskt inriktad forskning till exempel ICT, Transport, NMP
116 151 148 136 124
Forskarrörlighet & infrastruktur t ex Infrastructure, Marie Curie
35
33
23
11
10
European Research Council
Starting Grant/Advanced Grant
6/1/7 6/0/8 4/0/7 3/0/4 2/0/4
Totalt antal projekt

165

198

182

154

140

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

36
193

42
158

34
150

20
132

19
134

Intäkter (mnkr)
Utbildningsdepartementet
Vetenskapsrådet
EU
Vinnova
Energimyndigheten
Formas
Wallenbergstiftelserna
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

2014 2013 2012 2011 2010
834
267
193
179
162
82
64
58
33
29

785
274
158
186
126
66
48
69
34
32

777
264
150
179
112
65
38
71
37
30

682
252
132
162
123
50
45
65
55
17

613
210
134
136
112
34
47
68
45
16
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Antal personer i forskarutbildningen

(Varav antal
kvinnor inom
parentes)

Påbörjat
forskarutbildning
2014
totalt

därav till
lic 1

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik

6 (5)
35 (8)
146 (50)

2 (2)
2 (1)
9 (1)

2 (1)
32 (10)
137 (38)

Totalt

187 (63)

13 (4)

171 (49)

1 Antal

2 Antal

Påbörjat
forskarutbildning
2013

Examina
2013

lic

totalt

därav till
lic 1

1 (0)
24 (9)
107 (28)

2 (1)
50 (13)
126 (34)

Humaniora
1 (0)
Naturvetenskap
46 (14)
Teknik
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)

132 (37)

178 (48)

Totalt

5 (3)

163 (42)

119 (27)

171 (55)

Dr därav lic 2

172 (52)

Dr därav lic 2

lic

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

Helena L Nilsson från Västra Götalandsregio
nen modererade skickligt panelen bestående
av Peter Honeth (statssekreterare, Utbild
ningsdepartementet), Ulrika Björkstén (chef,
Vetenskapsradion SR), Pia Kinhult (ledamot
av regionstyrelsen, Region Skåne), Jan-Olof
Jacke (vd, Astra Zeneca AB), Lars Hultman
(vd, Stiftelsen för strategisk forskning), Juni
Palmgren (huvudsekreterare, Rådet för forsk
ningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet) samt
Lena Gustafsson (rektor, Umeå universitet).
Ingrid Elam, dekan vid Göteborgs universitet,
höll ett inledande anförande.
Under året har stort fokus legat på att ut
veckla chalmersövergripande rutiner för forsk
ningsinfrastrukturer, och under hösten 2014
sjösattes en årscykel som en del i Chalmers
övergripande planeringscykel. Ett övergri
pande mål är att kugga in strategiska proces
ser i varandra, från den interna planeringen
inom institutioner och avdelningar till den
chalmersövergripande strategin och vidare till
nationell och internationell nivå. Detta arbete

Vetenskapliga
publikationer
Chalmers forskare publicerade 2014
drygt 2 600 vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag i internationella referee
granskade publikationer. Det är 2 procent
fler än 2013. 1 415 artiklar publicerades
i den viktiga databasen Web of Science,
en ökning med 3 procent från samma tid
förra året och med 48 procent över de se
naste fem åren. För att följa upp publika
tionernas synlighet och genomslag på den
internationella arenan använder vi måt�
tet ämnesnormerade citeringar per publi
kation (Cf). För att jämna ut slumpeffekter
räknar vi över en rullande fyraårsperiod.
Chalmers Cf för artiklar från 2010-2013
är 1,08. Det innebär att våra forskare i ge
nomsnitt citeras 8 procent mer än ”nor
malforskare” inom samma fält. Resultatet
är oförändrat jämfört med 2013.
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(Varav antal
kvinnor inom
parentes)

Examina
2014

kommer att pågå under flera år framåt. Som ett
led i detta har Chalmers och Göteborgs uni
versitet varit mycket aktiva i Vetenskapsrådets
vicerektorsgrupp och påverkat utarbetandet
av en ny hantering för nationell infrastruktur.
Chalmers har under året även reserverat nya
centrala medel till chalmersinfrastrukturer, 10
mnkr för 2015, utöver de 45 mnkr som redan
idag avsätts till forskningsinfrastruktur.
I den beslutade årscykeln ingår att inventera
chalmersinfrastrukturer (befintliga och under
utveckling), ta emot förslag på hur rektors
reserverade medel kan användas för att ut
veckla dessa, och prioritera mellan förslagen
samt sätta dem i relation till Chalmers stra
tegiska utveckling. Årscykeln avslutas med
en årlig uppdatering av Chalmers strategi för
forskningsinfrastruktur.
Under året har sju chalmersinfrastrukturer
formellt klassificerats och tilldelats värdinsti
tution: C3SE (värd: Teknisk fysik), Chalmers
kraftcentral (värd: Energi och miljö), Chal
mers materialanalyslaboratorium (värd: Teknisk

fysik), Chalmers simulatorcentrum (värd: Sjö
fart och marin teknik), Nanotekniklaboratoriet
(värd: Mikroteknologi och nanovetenskap),
National Laboratory in Terahertz Characterisa
tion (värd: Mikroteknologi och nanovetenskap)
samt Onsala rymdobservatorium (värd: Rymd
och geovetenskap).
Slutligen är vi mycket stolta över de göte
borgska infrastrukturerna National Laboratory
in Terahertz Characterisation, The Imaging me
tabolomics and lipidomics infrastructure samt
Mobile Underwater Systems Tools, MUST, som
beviljades 39 mnkr, 37 mnkr respektive 38
mnkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Ansökningarna koordinerades av Jan Grahn
(Chalmers), Andrew Ewing (Chalmers/GU)
och Michael Klages (GU). KAW-stiftelsen po
ängterade i sitt pressmeddelande att Chalmers
och Göteborgs universitet lyckades speciellt
väl i årets ansökningsomgång, och erhåller mer
än hälften av de beslutade 203 mnkr.

Geografisk spridning av unika besök till CPL

LAND

UNIKA BESÖK

Sverige (inte Chalmers)
USA
Kina
Tyskland
Indien
Storbritannien
Frankrike
Iran
Kanada
Holland
Italien
Japan
Spanien
Finland
Sydkorea

50 487
15 733
10 596
9 165
8 468
8 014
4 239
3 327
3 292
3 051
3 008
2 630
2 587
2 527
2 485

1

50,487

Kartan visar spridningen av unika besök till Chalmers
publikationsdatabas CPL. Chalmers publicerade
forskning når via CPL en stor del av världen. Förutom
Sverige, har CPL flest unika besök från USA och Kina.

Årets forskarhandledare
Jonas Ringsberg, professor i marina strukturer på
Sjöfart och marin teknik, tilldelades utmärkelsen
Årets forskarhandledare 2014.

– Jag känner mig väldigt stolt. Dels över att ha fått
priset, dels över att jag har så fina doktorander som
tog initiativ till att nominera mig utan min vetskap.
Som proprefekt och avdelningschef för Marin teknik
på Chalmers har Jonas Ringsberg, professor i marina
strukturer, många åtaganden. Dessutom hinner han
undervisa och handleda sex doktorander. I Chalmers
doktorandsektions motivering till varför just han är
värd utnämningen, står bland annat att han prioriterar
handledarskapet och lägger tid och energi på det.
Knepet är att planera i förväg, menar Jonas Ringsberg.
– Redan i början av terminen bokar jag in alla kom
mande handledningsmöten med mina doktorander.
Då är det enklare att se till att de inte kolliderar med
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ledningsmötena. Visar det sig att någon doktorand
behöver mer tid utöver de inbokade mötena så löser
vi det efter hand.
Men det viktigaste är inte att bocka av inplanerade
möten, utan att verkligen vara mentalt närvarande
när de hålls.
– Det är ju något alla egentligen vet, men som det är
lätt att missa om man är tankspridd och stressad. Jag
försöker verkligen vinnlägga mig om att alltid lyssna
aktivt och sedan ge feedback. Mina doktorander är
väldigt olika som personer, och jag strävar efter att
se varje individs potential och att coacha dem utifrån
var de befinner sig såväl inom sin forskning som i livet.
Även ämnesmässigt skiljer sig doktoranderna åt
en del. De arbetar med allt från livslängden på förtöj
ningslinor för vågenergibojar, till energieffektivisering,
kompositmaterial och systemteknisk design av ubåtar.
Huvudspåren i Jonas Ringsbergs egen forskning är
utmattningsanalyser av marina strukturer samt under
hållsperspektiv på desamma.

Först blev han misstänksam, eftersom beskedet
kom den första april. Sedan såg han att leendena
i korridoren inte var av det skämtsamma slaget.
Att bli vald till årets forskarhandledare ser Jonas
Ringsberg som en stor ära.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som självständigt kan bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett mänskligt och hållbart samhälle.
I Chalmers ledning har vicerektor för fors • Kurser och utbildningskapacitet inom om
karutbildningen ansvaret för forskarutbild
rådet för professionell och personlig ut
ningen. Arbetet med vidareutveckling och
veckling – Generic & Transferable Skills,
kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker
GTS
i nära samarbete med doktorandsektionen • Förenklade metoder för doktorander att
och med forskarutbildningsnämnden som
kontrollera sina studieresultat
rådgivande församling.
• Satsningar på handledarutvecklingsaktivi
teter
Utbildningsmål
Målet är att den som examinerats från fors Forskarskolor vid Chalmers
karutbildningen på Chalmers bland annat Forskarutbildningen är organiserad i fors
ska kunna formulera vetenskapliga fråge karskolor för att vidareutveckla breda, star
ställningar, tillämpa vetenskaplig forsknings ka forskningsmiljöer med synergier inom
metodik och sätta in resultaten i ett vidare och mellan olika vetenskapsområden. Alla
sammanhang, kritiskt värdera egen och and doktorander ska tillhöra en ämnesforskar
ras forskning samt samverka i tvärdiscip skola. De flesta forskarskolorna är organi
linära forskargrupper genom ett öppet för serade inom någon eller några av Chalmers
hållningssätt till andra vetenskapsområden. 17 institutioner. Chalmers medverkar även i
För att nå målen i forskarutbildningen har ett antal nationella och internationella fors
2014 inneburit att särskilt fokus lagts på att karskolor. Vid varje forskarskola finns en
studierektor som svarar för verksamheten
arbeta med och vidareutveckla:

samt för den årliga uppföljningen av dok
torandernas studier och handledning. Stu
dierektorn svarar också för att det finns un
derlag för utvärdering av forskarskolans
verksamhet. Vicerektorn ansvarar för kvali
tetssäkring genom återkommande utvärde
ring av verksamheten.
Forskarutbildningsnämnden
Chalmers forskarutbildningsnämnd, FUN,
leds av vicerektor för forskning och fors
karutbildning. Nämnden är rådgivande och
bereder frågor av större vikt för forskarut
bildningen. I FUN ingår den ansvarige för
forskarutbildningen vid varje institution, två
doktorandrepresentanter från doktorand
sektionen vid Chalmers studentkår samt en
representant för studentkåren. Under 2014
har FUN bland annat hanterat frågor som
rör fortsatt utveckling av utbildningsblocket
inom området professionell och personlig

g

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
Chalmers har ett huvudansvar också för de
nationella forskarskolorna BioSum och Soft
Matter. Tidigare hade Chalmers också huvud
ansvar för forskarskolorna ProViking och För
bränningsmotorteknik men dessa har avveck
lats under det gångna året.
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FORSKARSTUDERANDE

ANTAL NYANTAGNA TILL
FORSKARUTBILDNING
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utveckling – Generic & Transferable Skills
– samt utformning av fortsatt handledarut
veckling.
Under våren 2014 har nämnden avslutat
arbetet med revidering av arbetsordning
för forskarutbildning. Revideringen gäll
de områden som rör handledarbyte, upp
nådd licentiatnivå och avbrytande av stu
dier. Andra centrala frågor för nämnden
har handlat om kvalitetssäkring av avhand
lingar samt tänkbara förklaringar till vikan
de antagningssiffror till forskarutbildningen.
Även årets resultat av Chalmers medarbe
tarenkät (doktoranddelen) har diskuterats
i nämnden. Ytterligare frågeställningar un
der året har rört frågor av mer administra
tiv karaktär.
Studiemiljö
Chalmers arbetar aktivt för att förbätt
ra doktorandernas arbets- och studie
miljö. En introduktionsdag för nyantag
na doktorander ges en gång per termin.
Då får doktoranderna allmän information
om forskarstudier på Chalmers, liksom
om sina rättigheter och skyldigheter. De
får också veta vart de ska vända sig om
det skulle uppstå problem eller om de har
frågor som rör jämställdhet och arbets
miljö. Under året har introduktionsdagen
utvecklats genom att Chalmers tema för
hållbarhet getts ett större utrymme. 2014
har också inneburit att en teknisk lösning
byggts och tagits i bruk för att doktoran
derna på egen hand ska kunna kontrollera
sina studieresultat. Nyantagna internatio
nella doktorander erbjuds en nybörjarkurs
i svenska för att förstå svenska språ
ket i vardagliga situationer och snabbare
kunna integreras i forskargruppen. Un
der 2014 har 65 doktorander börjat läsa
svenska för nybörjare.
Handledning
HAL-projektet med aktiviteten Handledar
forum har kommit i mål och samtliga 408
huvudhandledare har deltagit i aktiviteten
som har varit obligatorisk. Handledarforum
har bidragit till att skapa en mötesplats för
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huvudhandledare för att gemensamt re ”hur uppfattas jag av andra” och ”hur förhål
flektera, diskutera och utvecklas i handle ler jag mig till omvärlden” och att förbere
darskapet. En slutrapport för projektet har da dem för framtida uppdrag som påverka
arbetats fram. Dessutom har en samman re och ledare. Utbildningsaktiviteterna ger
ställning av stödanteckningarna från Hand doktoranden kunskaper, färdigheter och
ledarforum gjorts. Den kommer att ges ut verktyg som stödjer samverkan över discip
i form av ett häfte med syfte att återkopp liner och samhällsgrupper. De är också in
la till alla engagerade deltagare, visa på riktade på lärande för förändring och är en
den viktiga roll som forskarhandledaren fyl del i Chalmers visionsarbete att verka för en
ler och ge underlag till fortsatta reflektio hållbar utveckling. Efterfrågan till vissa kur
ner och diskussioner. Nästa steg av HAL ser inom området har varit stor, varför arbe
startade under 2014 och innebär framtag tet under 2014 har inriktats mot att anpassa
ning av Chalmers riktlinjer för gott handle antalet kursplatser. Vidare har processer för
darskap och att skapa fler utvecklingsakti kursutvärdering och kursutveckling utveck
viteter för handledare. Kravet på utveckling lats och etablerats. Två pilotkurser har leve
i handledarrollen tydliggörs och ett arbete rerats under året där pedagogiska koncept
pågår för att verka för stöd och uppföljning har prövats som syftar till att kunna erbjuda
av handledning övergripande på Chalmers. fler platser per kurs och flexiblare studieti
der. Totalt har 62 kurser genomförts under
Jämställdhet
året med sammanlagt 1 352 deltagare. Ut
Ett särskilt arbete under 2014 har handlat värderingarna som gjorts under 2014 visar
om hur doktoranderna upplever ledarskap att verksamheten överlag fått mycket högt
och återkoppling. Bakgrunden till detta är betyg från doktoranderna.
att doktorandernas svar i den årliga medar
betarenkäten avvikit negativt från övrig per Nya doktorander
sonal inom dessa områden. När det gäll Hösten 2014 fanns på Chalmers totalt
de återkoppling syntes en stor förbättring 1 140 (1 162) forskarstuderande med en
(6 procent) bland doktoranderna i årets en registrerad aktivitet på minst 1 procent, var
kätresultat och skillnaden mellan doktoran av 983 (998) med en aktivitet på minst 50
der och övriga anställda har krympt. Svaren procent. Uppgifter inom parentes avser fö
om förtroende för ledare visade också en regående år. Under 2014 antogs 187 (172)
uppåtgående trend för doktoranderna. 85 nya forskarstuderande, varav 63 (52) kvin
procent av doktoranderna uppger att de nor, vilket motsvarar 34 procent. Antalet
uppfattar sin arbetsplats som jämlik, vilket nyantagna har minskat under både 2013
är 2 procent högre än i 2013 års enkätre och 2014 mot tidigare år. Detta har disku
sultat. Bland dem som inte tycker det rå terats i Forskarutbildningsnämnden. Troligt
der jämlikhet är det fortsatt områdena kön vis samverkar flera faktorer som exempelvis
och etnicitet som behöver utvecklas. Inom satsningar med styrkeområdes-/strategiska
dessa områden finns också stora skillna medel (som gett en stor uppgång av anta
der mellan hur män och kvinnor uppfattar let antagna under en begränsad period), på
arbetsmiljön.
verkan av finanskris och ekonomisk konjunk
tur, forskningsfinansiärernas strategier samt,
Professionell och personlig utveckling
i vissa fall, rekryteringssvårigheter. Ytterliga
Under rubriken professionell och personlig re en faktor som nämnts är kopplad till att
utveckling – Generic & Transferable Skills Chalmers haft doktorander från högskolor
erbjuds doktorander vid Chalmers kurser som nu fått egen examensrätt.
och aktiviteter utöver den traditionella äm
Könsfördelningen för nyantagna varierar
nesfördjupande forskarutbildningen. Syf avsevärt mellan olika forskarskolor. Exem
tet är att medvetandegöra doktoranden om pel på denna variation är inom områdena

STUDIEFINANSIERING

Antal personer med större än eller lika med 1 procent aktivitet som vid något tillfälle under höst
terminen 2014 innehaft studiefinansiering. Därav antal kvinnor inom parentes. En person kan ha
haft flera finansieringsformer, dvs förekomma på flera rader i tabellen.
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Humaniora

Naturvetenskap

Teknik

Totalt

15 (13)
0
0
5 (2)
6 (2)
0
0

220 (70)
2 (0)
0
17 (4)
3 (0)
5 (1)
3 (0)

644 (203)
15 (4)
11 (3)
144 (35)
23 (5)
26 (7)
16 (4)

879 (286)
17 (4)
11 (3)
166 (41)
32 (7)
31 (8)
19 (4)

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

Licentiater kvinnor
Licentiater män
Doktorer kvinnor
Doktorer män

att forska & forskarutbilda

ANTAL EXAMINERADE

data- och informationsteknik (10 procent annat institutionsarbete upp till 20 procent så sätt förnyas utbildningen och nya kontak
kvinnor) och teknisk fysik (17 procent kvin av tiden. När detta inkluderas med eventu ter och nätverk mellan Chalmers och utländ
nor). Andra områden har en jämnare köns ella tjänstledigheter blir medianstudietiden ska universitet skapas. Under 2014 valde
fördelning bland nyantagna. Exempelvis ke för doktorsexamen 5,2 (5,2) år och för li 103 (118) av Chalmers forskare och lärare
mi- och bioteknik (47 procent kvinnor) och centiatexamen 2,9 (2,9) år.
att besöka ett universitet i utlandet. Frank
bygg- och miljöteknik (44 procent kvinnor).
rike, Tyskland och Storbritannien är de fli
Att försöka förstå och motverka den köns Studiefinansiering
tigast besökta europeiska länderna. Popu
märkning som styr hur kvinnor och män väl Sedan 2011 anställs alla doktorander vid lära utbytesländer är även USA, Australien
jer att gå in i forskarstudier är en viktig upp Chalmers vid nyrekrytering. Endast vissa och Kina. Samtidigt tog Chalmers emot
gift för en framtida jämställd högskola.
mycket begränsade undantag från regeln 170 (213) gästande forskare och lärare från
Antalet forskarstuderande antagna till finns. Under hösten 2014 hade 879 per framför allt USA, Kina och Tyskland. På dok
studier för enbart licentiatexamen uppgick soner, med en aktivitet på minst 1 procent torandsidan noterar vi en ökning av antalet
2014 till 13 personer (7 procent av de an vid något tillfälle, doktorandtjänst vid Chal gäster, 149 jämfört med 110 under 2013.
tagna). Av samtliga nyantagna hade 36 (33) mers. Motsvarande antal stipendiater var De flesta kom från Ryssland, Tyskland och
personer sin grundutbildning från annat 11 (24). Det är huvudsakligen internatio USA. Antalet doktorander från Chalmers
svenskt lärosäte än Chalmers. 68 (54) hade nella doktorander som uppbär stipendium. som besökte universitet i utlandet var något
masterexamen från utländskt lärosäte och Inga doktorander finansieras med utbild lägre i år, 80 (88), och de valde oftast USA,
ytterligare 22 (25) hade sin bachelorexamen ningsbidrag. Chalmers strävar aktivt efter Tyskland, Frankrike eller Japan som sina res
från utländskt lärosäte och därefter examen samverkan med näringslivet bland annat mål. Under 2014 har Chalmers slutit tre så
från något av Chalmers masterprogram.
genom forskarutbildningen. Dessa dokto kallade Double Degree-avtal med univer
rander är anställda i respektive företag och sitet i Kina, Holland och Danmark. Avtalen
Examina
genomför forskarstudier på hel- eller deltid. ger doktorander möjlighet att bedriva fors
Under året examinerades 171 (163) dokto Under hösten 2014 var antalet industridok karstudier vid såväl Chalmers som ett ut
rer och 178 (171) licentiater. Av doktorer torander, med en aktivitet på minst 1 pro ländskt lärosäte och få doktorsexamen från
na hade 132 (119) tidigare avlagt licentiat cent,166 (182). Den pedagogiska förmå båda. Inom ramen för Erasmus+ har Chal
examen. Av de examinerade doktorerna var gan och kommunikationens utveckling är en mers samarbete med 9 europeiska lärosä
29 procent (26) kvinnor och för licentiater viktig del av forskarutbildningen. Enligt ett ten för doktorandutbyten. Avtalen säkrar
na var motsvarande andel 27 procent (32). beslut av vicerektor för forskarutbildningen kvaliteten i forskarutbildningen och säker
deltar även industridoktorander i undervis ställer handledning, doktorandens arbetssi
Studietid
ningen i en omfattning av upp till 10 procent. tuation och forskningsuppgiftens kvalitativa
Medianstudietiden för doktorsexamen har
innehåll. Avtalen är också viktiga för att ga
de senaste åren varit relativt konstant. För Internationell samverkan på alla nivåer
rantera krav på öppenhet i form av publice
doktorsexamen är nettostudietiden 4,1 Internationellt utbyte som Chalmers forska ring i internationella tidskrifter av vetenskap
(4,1) år och för licentiatexamen 2,5 (2,6) år. re, lärare och forskarstuderande deltar i ut ligt hög kvalitet.
Flertalet doktorander undervisar eller utför vecklar både individer och institutioner. På (2013 års siffror i parentes i texten.)

Medianstudietid för forskarstuderande

2014
Medianstudietid för
licentiatexamen netto
Medianstudietid för
doktorsexamen netto

2013

2012

Refereegranskade publikationer

2011

2,5

2,6

2,6

2,5

4,1

4,1

4,0

4,1

På grund av ett beräkningsfel har medianstudietiden
för licentiatexamen tidigare redovisat missvisande uppgifter.
Tabellen visar justerade värden för samtliga år, 2011-2014.

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag 1

Totalt
1 Preliminärt

2014

2013

2012

2011

2010

1 684

1 667

1 402

1 262

1 239

932

1 056

1 106

991

810

2 616

2 723

2 508

2 253

2 049

för 2014 avläst 2015-01-22
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Att utbilda

Utbildning på grund- 				
och avancerad nivå
Chalmers utbildning på grund- och avancerad nivå fortsätter sitt arbete mot visionen att vara ett tekniskt universitet i världsklass, med utbildning av mycket hög
kvalitet, högt motiverade studenter och engagerade och framstående lärare och
forskare med såväl god ämnesmässig som hög pedagogisk kompetens.
Efterfrågan på Chalmers utbildningar är
fortsatt mycket hög. Även antalet betalande
studenter med medborgarskap utanför EU
har under 2014 ökat markant. Arbetsmark
nadens efterfrågan på ingenjörer, arkitek
ter och sjöbefäl är fortsatt god, och Chal
mers alumner har mycket goda möjligheter
till arbete, vilket bekräftas av alumnenkä
ten som görs årligen. Den visar att över 90
procent har relevant anställning inom ett år.
Chalmers utbildningsvolym motsvarar strax
över 9 000 helårsstudenter, vilket innebär
att nuvarande takbelopp överskrids. Både
söktryck och arbetsmarknadsprognos indi
kerar att det är möjligt att öka volymen, och
Chalmers ser gärna ett ökat takbelopp för
att kunna möta ett fortsatt stort behov av
universitetsutbildade i samhället. De positi
va resultaten i den nationella utvärderingen
av de tekniska utbildningarna under 201213 har medfört extra tilldelning som kvali
tetsmedel, vilket ger möjlighet att ytterliga
re utveckla och förbättra våra utbildningar.
Chalmers har också ambitionen att ytterli
gare öka samverkan med arbetslivet för att
ge studenterna bästa möjliga förutsättning
ar för kommande yrkesliv.
Utbildningsutbud
Under året har Chalmers arbetat med stra
tegiska frågor kring utbildningsutbudet, och
har bland annat utrett förslag till nya utbild
ningar inom till exempel Life science områ
det. Med nuvarande tilldelning av departe
mentsmedel finns inte utrymme att planera
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för ytterligare program. Under året fatta
des dock beslut om att Chalmers startar en
kompletterande pedagogisk utbildning,
KPU, som leder till ämneslärarexamen, uti
från att Chalmers beviljats särskilda riktade
medel för detta.
Chalmers har gjort bedömningen att ut
bildningsprogrammen erbjuder en bra för
delning av studentvolymen mellan grundläg
gande och avancerad nivå. Programmens
programråd med externa representanter,
gör det möjligt att utveckla programmen i
tät dialog med näringsliv och andra aktörer i
det omgivande samhället.
Chalmers utbildningsutbud består av
sammanhållna utbildningsprogram och en
dast i mindre omfattning fristående kurs för
yrkesverksamma. Det ges ingen distansut
bildning förutom en introduktionskurs i ma
tematik.
Chalmers masterprogram undervisas på
engelska, vilket förbereder studenterna för
en global och mångkulturell arbetsmarknad
då internationella och nationella studenter
studerar tillsammans.
Utvecklingsprojekt
En kvalitetshandbok för utbildning på grundoch avancerad nivå har under året tagits
fram, med syfte att dokumentera och sys
tematisera kvalitetsarbetet. Kvalitetshand
boken tar sin utgångspunkt i European As
sociation for Quality Assurance in Higher
Educations, ENQA, kvalitetskriterier, och
kommer att implementeras i verksamheten

under kommande år. En översyn av Chal
mers skolsamverkansarbete har gjorts, med
syftet att föreslå en tydlig organisation kring
skolsamverkansfrågor. Ett annat utrednings
projekt som presenteras under våren 2015
syftar till att ta fram underlag för en roadmap
för Chalmers framtida fysiska lärandemiljöer.
Som en följd av att Chalmers beviljats 39,6
miljoner i kvalitetsmedel under 2014, har ett
ovanligt stort antal kvalitetshöjande projekt
genomförts. Chalmers har på olika sätt ar
betat för en ökad dialog mellan beställaror
ganisationen, som ansvarar för programkva
litet, och institutionerna, som ansvarar för
lärare och kurskvalitet. Vicerektor för grund
utbildningen samlade i juni bland annat vi
ceprefekter, programansvariga, utbildnings
områdesledare och stöd
funktioner till en
gemensam planerings- och utvecklingsdag,
som var mycket uppskattad.
Inom processarbetet har studentrekryte
ringsprojektet presenterat förslag på en tyd
ligare organisation för studentrekryteringen.
Förbättringar har också gjorts inom andra
administrativa processer, som kursvalshan
tering, och hanteringen av ut- och inresande
studenter. Ett projekt har startats för att in
troducera den nya versionen av studiedoku
mentationssystemet Ladok 3.
Utvecklingsarbete inom 		
utbildningsområdena
Inom maskinteknik, mekatronik och automa
tisering, design samt sjöfart och marin tek
nik har det gjorts en rad satsningar, bland
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Studenterna Viktor Wadenvik, Fredrik Alphonce och Allan
Lahoni visar sina prototyper från CDIO-kursen Product
Development Project.

Vid nobelpristagaren William E Moerners besök fick masterstudenterna 				
Tobias Johannesson och Sümeyya Dökümcü möjlighet att samtala med honom			
om inspiration, forskning och utbildningens betydelse.

annat en fyraxlig CNC-maskin och en vat
tenjet till prototyplabbet samt en maskin
rumssimulator till sjöingenjörsutbildning
en. Studenter från utbildningsområdet har
vunnit flera prestigefyllda priser, bland an
nat Sveriges ingenjörers Lilla polheimspri
set (bästa examensarbete på en civilingen
jörsutbildning) och CDIO Academy award
(kandidatarbetesprojekt). Inom arkitektur
och samhällsbyggnadsteknik har projektet
med reviderade program inom samhälls
byggnadsområdet fortsatt och kursan
svariga har planerat för de nya kursernas
genomförande läsåret 2015/2016. På pro
gramnivå har alla involverade arbetat inten
sivt med kursplanering och upplägg för de
nya programmen. Inom elektroteknik, data
teknik, IT samt industriell ekonomi har arbe
tet med att utveckla etikinslag fortsatt. Pro
cesserna för masterexamensarbeten har
setts över och det har införts fler inslag av
vetenskapligt skrivande i masterprogram
men, för att åtgärda de brister som påta
lades i Universitetskanslerämbetets, UKÄ,
nationella utvärdering. Inom kemi, fysik, ke
mi- och bioteknik samt matematik och tek
niskt basår har nya program- och kurspla
ner implementerats. Utbudet av kurser i
människa, teknik och samhälle, MTS, har
setts över och två nya MTS-kurser har in
förts.

35 procent av Chalmers examina erhållit
omdömet mycket hög kvalitet, vilket är ett
mycket bra resultat, i särklass nationellt.
Mot bakgrund av utvärderingsresultatet
erhöll Chalmers 39,6 miljoner kronor som
kvalitetsmedel under 2014, varav 20 miljo
ner kronor fördelades för kvalitetsarbete i
utbildningar som erhållit mycket hög kvali
tet. Resterande medel utlystes för kvalitets
höjande projekt inom utbildning på grundoch avancerad nivå, vilket resulterade i att
69 projekt fick medel. Det stora intresset
för så kallad ”blended learning” där traditio
nella klassrumsmetoder kombineras med
moderna datormedierade aktiviteter har re
sulterat i ett chalmersgemensamt projekt
med sikte på att etablera en permanent
stödfunktion med såväl pedagogisk som
teknisk kompetens.

Kvalitetsarbete
Under 2012 prövade bedömargrupper på
uppdrag av UKÄ Chalmers rätt att utfärda
högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och arki
tektexamina, samt generella kandidat- och
masterexamina inom våra huvudområden,
sammanlagt 50 examina. Av de utvärdera
de examina bedömdes 18 hålla mycket hög
kvalitet, 30 bedömdes ha hög kvalitet och
två bedömdes ha bristande kvalitet. I okto
ber redovisade Chalmers till UKÄ vilka åt
gärder som vidtagits för de två masterexa
mina som bedömdes ha bristande kvalitet.
Under våren kom resultatet från UKÄ:s ut
värdering av sjöfartsutbildningarna, där tre
examina fick hög kvalitet och en fick myck
et hög kvalitet. Sammanlagt har därmed

Ny läsårsindelning införd
Chalmers har under året infört en förändrad
läsårsindelning, i likhet med övriga teknis
ka lärosäten. Detta ska ge utrymme för yt
terligare tid för inläsning och reflektion med
samma kursinnehåll som tidigare. En upp
följning av hur den nya läsårsindelningen
fungerar kommer att göras kommande år.

Utbildningar 300 hp
A Arkitektur
At Arkitektur och teknik
Bt Bioteknik
D Datateknik
E Elektroteknik
F Teknisk fysik
I

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

Chalmers lanserar sin första mooc
Chalmers satsning på moocs, massive
open online courses, går under namnet
ChalmersX, och är ett treårigt projekt där
minst fyra mooc-kurser kommer att lanse
ras. Projektet finansieras med medel från
Chalmers stiftelse och syftar till att använ
da modern teknik för att sprida kunskap
och kännedom om Chalmers globalt. Pro
jektet förväntas även resultera i erfarenhet
och kompetens för att förbättra campusun
dervisningen såväl tekniskt som pedago
giskt med inslag av onlinelärande, så kallad
”blended learning”. Under hösten öppna
des registreringen för den första kursen:
Graphene, Science and Technology. Yt
terligare en mooc kommer att starta under
2015, Sustainability in everyday life, med
tydlig koppling till visionen Chalmers för en
hållbar framtid.

Industriell ekonomi

It Informationsteknik

Sjöingenjör

Sk Sjökapten
Sl

Sjöfart och logistik
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Kurser i pedagogisk utveckling
Lärare

Doktorander

2014 2013 2012
Pedagogiskt projekt
Undervisning, lärande och utvärdering
Lärandets filosofi
Forskarhandledning
Lärande och digitala medier
Vetenskapsteori och forskningspraktik
Forskningsetik och hållbar utveckling
Att skriva: för publikation och för lärcentrerad undervisningsplanering

19
31
8
6
22
10
3

27
25
20
78
11
10
5

18
28
–
65
6
8
4

2014 2013
1
278
5
2
–
10
191

–
225
3
10
1
35
160

2012
18
234
–
6
–
31
171

6

–

–

3

–

–

129

176

129

490

434

442

Utfärdat då 15 hp erhållits och reflektion över kurserna skickats

16

22

Totalt antal deltagare
Högskolepedagogiskt diplom

Antal
14

Mottagare av Pedagogiska priset 2014. Från vänster: Marcus
Holgersson, Cecilia Berlin, Olaf Landsiedel och Peter Almström.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Arbetet med att samordna pedagogiskt ut
vecklingsarbete i enlighet med utbildnings
målet i Chalmers prioriterade verksamhets
utveckling för åren 2015-2019 – Utbildning
i världsklass – har fortsatt. Såväl tillgång
till högskolepedagogisk sak
kunskap som
strukturer har stärkts avseende det peda
gogiska arbetet, ofta genom kollegialt nät
verkande.
Chalmers fick under året sin första profes
sor i Ingenjörsutbildningsvetenskap, Engi

neering Education Research, (Tom Adawi,
institutionen för tillämpad IT).
Lärandecentrum har under året ombil
dats till ett nätverk, som leds av en koor
dinator med stort nätverk inom Chalmers,
och nära kontakt med institutionernas vice
prefekter med ansvar för utbildning på
grund- och avancerad nivå och med de pe
dagogiska utvecklingsledarna, pedulerna. I
uppföljningen av institutionernas verksamhetsplaner, blev det tydligt att ambitio
nen har stärkts avseende kursuppfölj
ning. Dessutom har mycket kursutveckling
genomförts med hjälp av kvalitetsmedel.
Lärandecentrum anordnade under hösten
ett välbesökt seminarium med temat hur
man med olika vinklingar kan analysera för
utsättningarna för lärande i en kurs, utö
ver studenternas kursvärderingar och data
kring genomströmning.

toret har varit medarrangör av de globala
CDIO-mötena i Barcelona och Santiago
de Chile samt medverkat i utbildning av del
tagare från ryska universitet. Nordic 5 Technätverket för pedagogisk utveckling träffas
årligen för att utbyta erfarenheter. Vid träf
fen i Trondheim i september konkretisera
des samverkan genom bland annat plane
ring av en gemensam workshopturné under
2015 kring aktivt lärande. Inom ramen för
Chalmers IDEA League-samarbete deltog
Lärandecentrums koordinator i ett semina
rium kring Exploratory Teaching Spaces i
Aachen i april, där Chalmers tillämpning av
Scholarship of Teaching and Learning och
möjligheter till pedagogisk karriärväg rönte
stort intresse.
Lärandecentrum, viceprefekter
och peduler i tätare nätverk
Chalmers Lärandecentrum ska säkerstäl
la att det finns ett nätverk av aktiva kontak
ter mellan alla delar av det ”pedagogiska”
Chalmers, så att den högskolepedagogis
ka verksamheten utvecklas och erfarenheter
sprids bland Chalmers lärare/forskare och
utbildningsstöd.
En viktig uppgift för Lärandecentrums
koordinator är att skapa förutsättningar för
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
de pedagogiska utvecklingsledarna, pedu
lerna, och avdelningen Engineering Educa
tion Research, EER, som sedan i år träffas
regelbundet för utbyte av erfarenheter och
för att fånga upp utvecklingsbehov. Läran
decentrums koordinator har under året ar
betat fram ett förslag på förnyad delegation
för viceprefekter, med en ökad tydlighet i
ansvar för det pedagogiska ledarskapet.

Pedagogisk utveckling med samverkan nationellt och internationellt
Det starka interna nätverkandet kring un
dervisningspraktik når även nationellt och
internationellt. Chalmers värdskap för det
globala CDIO–kontoret fick extra stöd av
utbildningsdepartementet. Under året ar
rangerades ett europeiskt möte om utveck
ling av högre utbildning, samt ett nationellt Pedagogisk konferens
möte med inbjudna nationella lärosäten, där Chalmers fjärde årliga konferens om under
bland annat Ruth Graham från UK prata visning och lärande, KUL, ordnades den
de om utmaningen med att integrera entre 15 januari på campus Lindholmen. Kon
prenörskap i undervisningen. CDIO-kon ferensen samlade ca 140 deltagare, där
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knappt hälften var nya i KUL-samman
hang. KUL 2014 hade två keynotes: Cyn
thia Finelli, Director of Center for Research
on Learning and Teaching in Engineering,
University of Michigan, och Jonte Bernard,
professor i Ingenjörsvetenskapens didak
tik, Linköpings universitet. Deltagarna upp
skattar konferensen, och flera uttrycker att
de fått konkret inspiration till utveckling av
sin undervisning.
Pedagogiska publikationer
Antalet publikationer i Chalmers Publica
tion Library, CPL, som märkts med Läran
de och undervisning: pedagogiskt arbete,
växer stadigt. Det tyder på att medveten
heten om vikten av pedagogisk meritering
ökar. Dels kompletteras tidigare publikatio
ner med denna märkning, dels tillkommer
nya publikationer. Sammanlagt finns nu
över 300 publikationer med denna märk
ning, och av dessa publicerades drygt 50
under 2014.
Pedagogiska priset
Juryn för 2014 års pedagogiska pris lyf
te särskilt fram att årets pristagare tilläm
par studentcentrerade undervisningsmeto
der i olika delar av sina kurser. Det visas till
exempel genom interaktivitet i föreläsningar
och i projektbaserat lärande, där den kom
mande yrkesrollen är närvarande i lärsitua
tionen. Juryn noterar att pristagarna arbetar
i linje med evidensbaserad högskolepeda
gogisk praktik.

att utbilda

Studentrekrytering
Nationell studentrekrytering
Chalmers studentrekrytering består av ett
antal olika aktiviteter och kommunikations
kanaler för att underlätta presumtiva stu
denters val av utbildning. Personal och stu
denter har under året deltagit vid ett 50-tal
olika utbildningsmässor. Exempel på andra
aktiviteter är möjlighet att kontakta studen
ter via webben, Chalmers programkatalog,
och personliga möten med intresserade
gymnasieelever. Chalmers arbetar också
med olika tekniktävlingar och event för att
öka barns och ungdomars intresse för tek
nik och naturvetenskap. En viktig långsiktig
satsning är det täta samarbetet med Uni
verseum, där chalmersstudenter under året
fick arbete som guider och den gemen
samma satsningen Teknoteket genomför
des, vilket var en välbesökt och uppskattad
utställning. Chalmers rekryteringskampanj
2014 ”En virtuell version av Theo Hultberg”,
spann vidare på idén från 2013 där alum
ner och deras prestationer inom olika om
råden lyftes fram. Förutom lyckat resultat i
ansökningsstatistiken som den bidrog till,
vann kampanjen också tidningen Resumés
”Månadens radio”, två silver i LIA-awards
(London International Advertising Awards)
samt en nominering i kategorin Audio på
prestigefulla reklamtävlingen Clio Awards
i USA.
Internationell studentrekrytering
Chalmers har internationellt sett ett attrak
tivt utbildningserbjudande. Det finns ett
växande intresse för masterprogrammen

på Chalmers. Söktrycket är fortsatt högt
från flera av de länder där Chalmers är aktivt,
exempelvis Indonesien, Indien, Kina, Mexiko,
Brasilien och några länder inom EU. I den
internationella studentrekryteringen foku
serar Chalmers på det kvalitativa person
liga mötet med presumtiva toppstudenter.
Detta sker i strategiskt utvalda länder på
utbildningsmässor, universitet, seminarier
och hos studievägledare/rekryteringsagen
ter, men också i samverkan med alumner
och studentambassadörer. Arbetet med in
ternationell studentrekrytering bedrivs ock
så genom digitala kanaler. Under året har
även stora ansträngningar gjorts för att bi
behålla intresset bland de studenter som
gjort en ansökan, så att fler bland dem på
börjar studierna på Chalmers.
Breddad rekrytering
Under året har chalmersstudenter varit läx
hjälpare för gymnasieelever i Chalmers
bibliotek. Läxhjälpen äger rum tre kvällar i
veckan och är både välbesökt och uppskat
tad. Dessutom samverkar Chalmers med
grundskolor och föreningar i områden med
hög andel elever med utländsk bakgrund
och bedriver ”pluggstöd”. Cirka 20 studen
ter, flertalet internationella masterstudenter,
hjälper till att bedriva denna verksamhet.
Centrum för urbana studier i Hammarkullen
har genomfört en kartläggning av läxhjälps
verksamheten i stadsdelen och Chalmers
deltar också i ett nätverk kring dessa frågor
kopplade till Centrum för urbana studier.

Efterfrågan i grundutbildningen

Förstahandssökande
till hösten
2014

2013 2012

2011

Nybörjarprogram
Arkitekt
609
545 617
588
2 710 2 969 2 550 2 547
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
821
848 727
801
Kandidat
94
94
82
94
2
377
420 381
486
Sjöfartsutbildningar
Påbyggnad
Masterprogram
6 039 4 990 4 972 3 490
varav internationella
studenter
3 858 2 943 3 130 2 272
Antagna 3
Nybörjarprogram
Arkitekt
88
90 104
75
1 239 1 369 1 314 1 103
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
466
508 480
412
Kandidat
39
39
37
37
210 224
184
Sjöfartsutbildningar 2 209
Påbyggnad
Masterprogram
1 690 1 615 1 371 1 366
varav internationella
studenter
491
402 313
334
Förutbildning
Tekniskt basår
275
291 291
227
1 Inkl

Arkitektur och teknik.
till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart
och logistik
3 Registrerade på studierna HT14 inklusive antagna
till senare del av program på grundnivå

2 Utbildning
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Antagning på betyg till nybörjarprogram utbildningar 300 hp

Registrerade studenters
medianvärde
(2013)

2014

(2013)

21,92 (21,90)
22,50 (22,30)
21,12 (21,11)
19,28 (20,60)
20,70 (19,60)
22,10 (21,80)
22,10 (22,20)
21,17 (20,40)
20,00 (20,05)
20,00 (20,68)
21,00 (20,90)
22,12 (22,07)
21,30 (21,72)
19,91 (20,70)
21,10 (20,15)

21.60
22.10
20.30
18.40
19.50
21.30
21.65
19.70
19.50
18.80
20.15
21.90
20.90
19.07
19.80

(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)

2014
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

Antagning på betyg till nybörjarprogram utbildningar 180 hp

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2

Registrerade studenters Lägsta antagn. poäng
medianvärde
efter UHR:s urval 2
(2013)

2014

(2013)

19,60 (19,60)
19,70 (19,30)
17,92 (17,85)
21,25 (20,90)
18,03 (16,60)

18.70
18.50
17.30
20.90
16.99

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

20,00 (20,80)
17,97 (18,40)
18,40 (17,70)
19,50 (18,60)
16,65 (16,60)
16,90 (18,85)
18,30 (17,30)

19.50
17.30
17.00
18.20
13.90
14.00
16.20

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

2014
Au
Bi
Di
De
Ei
Ep

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.

REGISTRERADE AVGIFTSSKYLDIGA
STUDENTER HT2014

Stipendieprogram

Antagning
mers erbjuder platser via matematik- och
Utbildning på grundnivå
Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrå fysikprovet, arkitektprovet samt garantiplat
gat utbildningsutbud. Inför höstterminen ser efter avklarat Tekniskt basår. Det är pro
2014 hade Chalmers 5 823 anmälningar grammen Teknisk matematik och Teknisk
där Chalmers var förstahandsvalet, 31 pro fysik, Arkitektur och teknik samt Kemiteknik
med fysik som använder sig av matematikcent var kvinnor.
Antalet förstahandsanmälningar är fort och fysikprovet som alternativ urvalsmetod
satt stabilt jämfört med 2013 (5 933). 2014 och totalt antogs 53 studenter. Till utbild
infördes en ny urvalsgrupp och detta i kom ningsprogrammet Arkitektur antogs 41 stu
bination med en minskning av utbildnings denter genom arkitektprovet.
platser, gör det svårt att jämföra med me
ritvärden från föregående år. Precis som Tekniskt basår
2013 hade utbildningarna Tekniskt basår Söktrycket till Tekniskt basår är fortsatt
(1 007), Arkitektur (609) och Industriell mycket högt och utbildningen var den fjor
ekonomi (605) flest sökande i första hand. tonde mest sökta utbildningen i första hand
Utbildningsprogrammet Arkitektur och tek i Sverige hösten 2014. Antalet utbildnings
nik hade högst antal sökande i första hand platser inför hösten 2014 minskades nå
per utbildningsplats med 10,2 sökande got och till höstterminen registrerades 275
per plats. Arkitektur och teknik ger möjlig studenter, jämfört med 292 hösten 2013.
het till både civilingenjörs- och arkitektex Av de 195 som påbörjade Tekniskt basår
amen. Samtliga program hade fler än en hösten 2013 och blev klara våren 2014 har
förstahandssökande per utbildningsplats. 172 en antagning hösten 2014 till något av
Inför höstterminen 2014 gjordes ett relativt Chalmers nybörjarprogram. Bland dessa
stort överintag och vid starten fanns totalt har 135 antagits via garantiplats.
2288 (2 403) studenter registrerade på de
1988 (2 173) tillgängliga utbildningsplatser Utbildning på avancerad nivå
na. Bland dessa fanns 32 procent kvinnor, Intresset för Chalmers masterprogram var
vilket är samma som 2013. Reserver fanns stort inför hösten 2014. Till masterprogram
till samtliga utbildningar, men i princip ingen men antogs studenter från arkitekt-, civilin
reservantagning genomfördes. Under 2014 genjörs-, kandidat- och högskoleingenjörs
har tidigare stor restriktivitet tillämpats av programmens tredje årskurs, studenter från
seende antagning till fristående kurs. Detta andra svenska lärosäten, och sökande från
mot bakgrund av att Chalmers annars riske utländska universitet, i såväl Europa som öv
rar att överskrida tilldelat takbelopp. Vidare riga världen.
Det fanns 4 552 (3 593) externa sökan
utbildning för yrkesverksamma har erbjudits
i liten skala och är ett komplement till verk de i första hand, från 139 länder, varav
samheten vid Chalmers Professional Edu 3 858 (2 943) hade förutbildning från ett
cation, CPE, som erbjuder uppdragsutbild annat land än Sverige. Dessutom sök
ningar. Under 2014 har 41 studenter blivit te 1 461(1 552) chalmerister till ett mas
terprogram. De program som hade flest
antagna till senare årskurser.
externa sökande var Automotive Engine
ering, Computer Systems and Networks,
Alternativa urvalsmetoder
För att gynna bredare rekrytering har någ Electric Power Engineering och Design
ra utbildningsprogram använt sig av möjlig and Construction Project Management.
heten till alternativa urvalsmetoder. Chal Flest sökan de från Chalmers grundpro
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Avancez
IPOET
Sievert Larsson
US Friends
Volvo Car Corporation
Volvo Group
Friends of Chalmers
Lars Eriksson
Swedish Scholarship Challenge
Brazil-Sweden Scholarship Challenge
Challenge Yourself India
Svenska Institutet
Fullt betalande
Totalt

Antal
34
32
3
1
2
4
1
1
1
1
1
52
88
221

gram hade Architecture and Urban Design,
Computer Science – Algorithms, Langua
ges and Logic, Systems Control and Me
chatronics och Design and Construction
Project Management.
Hösten 2014 påbörjade 1 690 (1 615)
personer första terminen på något av mas
terprogrammen varav 1 079 (1 065) var
chalmerister som fortsatte sin utbildning
på avancerad nivå. Totalt registrerades
611 (542) externa masterstudenter varav
120 (93) studenter med behörighet från ett
annat svenskt lärosäte.
Studieavgifter och stipendier
Totalt 221 avgiftsskyldiga studenter regist
rerades på något av Chalmers masterpro
gram, vilket är en kraftig ökning jämfört med
2013 (138). Bland dessa har 52 erhål
lit stipendium från Svenska Institutet jäm
fört med 23 tidigare år. Intresset för Chal
mers Avancez-stipendier fortsätter att öka.
Chalmers har också ett antal mycket efter
traktade stipendier från privata donatorer
och företag. De 12 Avancez/IPOET-stipen
diater som presterat särskilt excellenta re
sultat under första läsåret på Chalmers
beviljades avgiftsreduktion på terminsav
giften, från 75 procent till 85 procent täck
ning av studieavgiften. Det delades också
ut en helt ny typ av levnadsomkostnadssti
pendier till de drygt tio avgiftsskyldiga stu
denter som hade bäst studieresultat första
året på mastersnivån. Hanteringen av de
studieskyldiga studenterna medför mycket
administration och det finns stort behov av
systemstöd i arbetet.

UTBYTESPROGRAM WORLD WIDE

In Ht 2011 – Vt 2015
Ut Ht 2011 – Vt 2015
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Internationalisering
Ökad internationalisering
Chalmers internationella närvaro bygger
på aktivt samarbete genom student- och
lärar
utbyten. Sydostasien är den region
där samarbetet ökat mest, men i Europa är
Chalmers internationella närvaro fortfaran
de störst. Temakvällar, med syfte att inspi
rera och informera, har organiserats med
målet att öka antalet utresande studen
ter, vilket också gett resultat. För att spri
da information och öka kunskapen om ut
bytesstudier på Chalmers har möten också
arrangerats för ansvariga på utbildnings
områdena och viceprefekter.

Samarbetsavtal
Chalmers har för närvarande 195 Erasmus
avtal, 30 World Wide-avtal och 4 Terzioavtal. De två senare gäller för utbyte utanför
EU. Dessutom har Chalmers tecknat eller
förnyat avsiktsförklaringar så kallade Memo
randum of Understanding med:
• Curtin University of Technology, Australien
• IIT Delhi, Indien
• Institut Teknologi Bandung, Indonesien
• Memorial University of Newfoundland,
Kanada
• Mokpo National Maritime University,
Sydkorea
• Nanyang Technological University,
Singapore
• The State University of Zanzibar, Ardhi
University och University of Dar es
Salaam, Tanzania
• University of Makerere, Uganda samt
• University of Iowa och University of
California at Berkeley, båda i USA.
I år firade National Chiao Tung University i
Taiwan tio år med kontor på Chalmers.

Utbytesstudier
Chalmers fortsätter sitt deltagande i det
brasilianska stipendieprogrammet ”Veten
skap utan gränser” (Science without Bor
ders). Hösten 2014 tog Chalmers emot
åtta brasilianska studenter, som läser spe
ciella kurspaket under två terminer. Det nya
samarbetet inom IDEA-League har inneburit att ett projekt startats för att se hur
Chalmers kan bidra till samarbetet,
skapa mobilitet och utbyte av läran
Organiserade utbyten med andra länder
de i utbildningsfrågor. Ett virtuellt in
2014
2013
2012
ternationellt kontor har under 2014
Chalmersstudenter vid
VT
HT
VT
HT
VT HT
utländska lärosäten
inrättats på Chalmers som en följd
World Wide
58
77
52
59
46 54
av ökade ambitioner på det interna
Sokrates/Erasmus
62 157
88 109
73 127
tionella området. Syftet är att säkra
Nordiska program
1
4
7
1
6
11
en effektiv hantering av internatio
Bilaterala
2
23
4
10
7
19
Double degree
14
24
12
13
2
14
nella frågor. Chalmers har totalt sett
Linnaeus-Palme
0
0
0
2
0
0
fler utresande studenter än inresan
Unitech International
5
10
5
9
4
8
de studenter inom avtal med univer
Övrigt
0
0
0
0
0
0
sitet utanför EU/EES. Chalmers har
Totalt
142 2951 168 203 138 233
arbetat aktivt med utbytesavtal och
1Andelen kvinnor HT2014 är 33 procent
gör en kontinuerlig översyn med
Utbytesstudenter
syfte att behålla de avtal som är att
vid Chalmers
VT HT
VT
HT
VT HT
raktiva för Chalmers och medför en
Sokrates/Erasmus
259 313 312 348 286 390
Nordiska program
9
13
4
12
5
8
balans i utbytet.
Bilaterala
42
44
27
43
27 34
Under senaste fyraårsperioden
6
4
7
6
3
7
Linnaeus-Palme
har Chalmers tecknat 4 nya avtal
Unitech International
3
9
2
8
1
11
med universitet i Kina.
Totalt
319 383 2 352 417 322 450
2

Andelen kvinnor HT2014 är 34 procent

Masterprogram, 120 HP
Applied Mechanics
Applied Physics
Architecture and Urban Design
Automotive Engineering
Biomedical Engineering
Biotechnology
Communication Engineering
Complex Adaptive Systems
Computer Science – Algorithms, Languages,
and Logic
Computer Systems and Networks
Design and Construction Project Management
Design for Sustainable Development
Electric Power Engineering
Embedded Electronic System Design
Engineering Mathematics and Computational
Science
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Interaction Design and Technologies
International Project Management
Lärande och ledarskap
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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Studentliv i balans för alla studenter
En studietid i balans på Chalmers innebär att studenterna ska
känna sig trygga, ha vänner, någonstans att bo och en ekonomiskt hållbar situation.

– Vi jobbar tätt tillsammans med högskolan för
att göra skillnad för studenterna,
säger kårordförande Philip Radtke.

Chalmers studentkår eftersträvar att studenternas tid
på Chalmers präglas av balans mellan utmaningar, lek,
nyfikenhet och allvar. Alla ska känna ekonomisk, fysisk
och psykisk trygghet och ha någonstans att bo.
– Vi arbetar till exempel mycket för att det ska byggas
nya studentbostäder. För närvarande planeras det
uppemot 1500, säger kårordförande Philip Radtke.
Han ser engagemang i kåren som något som komp
letterar utbildningen, en erfarenhet som man kan bära
med sig ut i arbetslivet.
– Engagemang skapar också gemenskap och tillhörig
het. Det ska finnas något att engagera sig i som pas
sar alla.
I höstas infördes en ny läsårsindelning på Chalmers.
Kåren bevakar framför allt hur den påverkar studenter
nas psykiska välmående. Kåren har även jobbat med

det kommande rektorsvalet genom sina representan
ter i valberedningen och valförsamlingen.
För att göra skillnad i världen arbetar kåren bland
annat för att få internationella studenter att känna sig
välkomna och inkluderade. Dels undersöker man vil
ka behov de har när de kommer för att kunna ge dem
ett bättre välkomnande, dels genom kommunikation
på engelska.
– För att underlätta kommunikationen har kåren tagit
fram en ordlista med engelska översättningar av stu
dentikosa och chalmersrelaterade ord, säger Philip.
För att ge de internationella studenterna och övriga
kårmedlemmar bättre möjlighet att uppleva den svens
ka naturen pågår ett projekt att bygga ut och rusta upp
kårens fritidsanläggning vid Sandsjön i Härryda. Pro
jektet stöttas ekonomiskt av Chalmers stiftelse.

Studenternas studiesociala miljö
och jämställdhet
Studiesocial miljö
Studiesociala frågor handläggs av speciella
funktioner i ett studiesocialt nätverk, där stu
dievägledare, studerandeombudsman, kura
tor, säkerhetssamordnare, skyddsingenjör,
handläggare för jämställdhet och mångfald,
studentkårsrepresentanter samt koordina
tor för frågor om funktionsnedsatta studen
ters studiesituation ingår. Under året har det
studiesociala nätverket förstärkts med av
seende på en funktionshindersamordnare.
Chalmers har tydligt uttryckt att nolltolerans
ska gälla alla former av diskriminering och
trakasserier. Det förebyggande arbetet är
omfattande och genom de årliga psykosoci
ala skyddsronderna, framgår det att konkre
ta missförhållanden som associerar till tra
kasserier eller mobbing är sällsynta.

fördelningsmodell. I det av rektor besluta
de dokumentet Riktlinjer för studentinfly
tande står beskrivet hur studentinflytandet
på Chalmers bedrivs och i vilka gruppe
ringar som studentkåren är represente
rad. Studentkåren ska alltid ha möjlighet att
ha representation i de formella organ där
grundutbildningsfrågor diskuteras.

sedan 2014 representerad i processtea
met för processen Att utbilda. Några exem
pel är diskussion om tentamensanmälan
och möjlighet för studenter att själva om
registrera sig på kurser. Vidare har student
kåren varit delaktig i det kommande rek
torsvalet, Chalmers pedagogiska pris och
framtagandet av ny departementsmedels

ANTAGNA 2014,

781 KVINNOR (32 %)

1 650 MÄN (68 %)

Designingenjör
Arkitektur

40 % män

Bioteknik
Teknisk design

Arkitektur och teknik
Kemiingenjör
Ekonomi och
produktionsteknik
Väg-och vattenbyggnad

Affärsutveckling och
entreprenörskap
inom byggteknik

Kemiteknik

Jämställdhet
Under året har funktionen för Jämställdhet
och mångfald arbetat med att synliggöra
och problematisera olika uttryck i student
kulturen. De årliga undersökningarna av den
psykosociala studiemiljön vid Chalmers pro
gram genomfördes under våren. Studenter
na bedömer i huvudsak att de trivs bra på
sitt program och på Chalmers samt att ut
bildningen upplevs som meningsfull. På
några program anges arbetsbelastningen
vara hög samt vara förenad med otydliga
krav och mål, vilket ofta upplevs som stres
sande.

60 % män

Tekniskt basår

Industriell ekonomi
Sjöfart och logistik
Kemiteknik med fysik
Teknisk matematik
Fysik
Maskinteknik
Maskiningenjör
Automation och mekatronik
Sjökapten
Informationsteknik

Studentinflytande 		
Chalmers har under året samarbetat med
studentkåren i olika frågeställningar, och
Chalmers studentkår tar ett stort ansvar
för att driva och samarbeta med högskolan
kring utbildningsfrågor. Studentkåren arbe
tar med att föra fram studenternas syn på
olika aktuella frågor. Studentkåren är också
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Mekatronikingenjör
Sjöingenjör
Elektroteknik
Dataingenjör
Elektroingenjör
Datateknik
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Staplarnas tjocklek indikerar antalet studenter på respektive program.
820 studenter (34 %) är antagna på utbildningar med minst 40% av endera könet.

100 %

Exkl betalande studenter
Helårsstudenter1
2014
Civilingenjörer och
arkitekter
Masterprogram
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs
Science without
Borders

2013

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 3

Helårsprestationer 2

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Helårsstudenter 4

2012

2014 2013 2012

Individer bland
helårsstudenter

2014 2013 2012

3 508 3 379 3 181
2 632 2 530 2 461
1 220 1 231 1 206
517
533
566
257
273
239
107
103
112
864
896
800

2 673 3 073 2 912
1 865 2 174 2 214
889 1 084 1 084
388
467
506
176
230
189
97
94
106
592
716
725

4 997 4 894 4 689
3 993 3 900 3 740
1 737 1 778 1 769
931
954
989
517
550
484
149
142
167
3 149 3 169 2 545

–
–
–
306 240 185
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4

9 105 8 945 8 565

6 680 7 838 7 736

12 724 12 621 12 082

313 243 185

211

215 157

Sk

Di

7

Totalt

Helårsprestationer2

3

–
207
–
–
–
–
–

–
212
–
–
–
–
–

–
157
–
–
–
–
–

3

–

2014 2013 2012
–
493
–
–
–
–
–

–
–
376 256
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

14

6

507

–

382 256

1

Av helårsstudenter 2014 är 31 procent kvinnor (2013, 30 procent kvinnor).
Tentamensperiod 2 är flyttad från höstterminen 2014 till vårterminen 2015 pga. förändrad
läsårsindelning. Detta minskar antalet helårsprestationer 2014.			
3 En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
4 Av helårsstudenter 2014 är 26 procent kvinnor (2013, 28 procent kvinnor).
2

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
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ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT
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att utbilda

Prestationer och resultat i grundutbildningen

Challenge Lab - studenter som förändringsagenter
2014 utvecklades Challenge Lab, som en pilotverksamhet där stu
denter gör sina masterarbeten med en utmaningsdriven ansats för ett
hållbart samhälle. Frågeställningarna inom Challenge Lab är gränsö
verskridande och formuleras av studenterna. Syftet är att arbeta tvär
disciplinärt och med systemtänk, för att lösa såväl lokala som globala
hållbarhetsutmaningar. Detta görs i samarbete med företag, myndig
heter och forskare, och resulterar i projekt som ger intressenterna
tydlig nytta från Chalmers och får studenter att växa genom att göra
skillnad för sitt omgivande samhälle.
Challenge Lab initierades av bland annat vicerektor för hållbar ut
veckling John Holmberg, som sökte en form för hur studenter kan bi
dra till ett hållbart samhälle med sina idéer i samverkan med andra
aktörer i samhället. Challenge Lab använder bland annat en etable
rad metodik som kallas backcasting, för att ge studenterna rätt verk
tyg för projekten. Studenten Daniella Mendoza skrev sitt exjobb om
användningen av biodiesel i Sverige tillsammans med Cecilia Hult.
Daniella beskriver att upplevelsen gav henne mer verklighetsbaserad
kunskap och nya perspektiv, genom att utmana rådande uppfattning
ar och system i ett större sammanhang än vanligt.
Glada Challange Lab-studenter tillsammans med bland annat vicerektor John Holmberg, projekt
ledarna Camilla Kohn Rådberg och David Andersson samt programansvarig Örjan Söderberg.

Samverkan med omvärlden
samarbete, utbyta erfarenheter och ta del av
Från kartläggning till praktisk
deras långt komna arbete med bland annat
tillämpning
Under 2014 genomfördes en kartlägg mooc och blended learning.
ning av samverkan mellan utbildningen på
grund- och avancerad nivå och externa par Industrinära projekt
ter. Under året har det påbörjats ett utveck Som en del i Chalmers samarbetsavtal med
lingsarbete som ska stödja såväl utbild Volvo Cars, har Chalmers tillsammans med
ningsprogrammen i stort, som den enskilde Volvo Cars påbörjat ett studentnära samar
läraren. Fyra målsättningar för det fortsatta bete. Såväl nationella som internationella
arbetet med att öka arbetslivsanknytningen studenter får möjlighet att vid några tillfäl
i utbildningsprogrammen har tagits fram; In len besöka Volvo Cars och jobba med olika
gång och kontakt på chalmers.se för sam ”industricase” tillsammans med represen
verkan, utformande av verktygslåda för tanter från företaget och sedan presente
arbetslivsanknytning, utbildningsprogram ra resultatet för representanter från kon
mens utformning och kontinuerlig samver cernledningen. Detta ger en möjlighet för
Chalmers studenter att träffa företagsrepre
kan med arbetslivsanknytning.
sentanter, bygga goda relationer och få en
spännande möjlighet att möta goda förebil
Samverkan mellan utbildningen och
der inom arbetslivet.
externa parter
Under 2014 tog utvecklingen kring Chal
Arbetsgivarbesök enligt modellen för LÖNA
– Lärare för Ömsesidig Nytta med Arbets mers konceptet Challenge Lab fart. Inom
givare, har gjorts av lärare som undervisar Challange Lab gör studenterna sina mas
på programmen inom kemi- och bioteknik, terexamensarbeten med en utmaningsdri
teknisk och fundamental fysik, mikrotekno ven ansats för ett hållbart samhälle, där
logi och nanovetenskap samt matematik. frågeställningarna är gränsöverskridande
Medverkande arbetsgivare var Akzo No och formuleras av studenterna i samver
bel, AstraZeneca, Ericsson, FS Dynamics, kan med aktörer från olika delar av samhäl
Mölnlycke Health Care, SCA och SP. Sam let, som till exempel industriföretag, kom
verkan genom LÖNA ses som mycket posi munen och andra aktörer. Studenter med
tivt av lärarna såväl som av arbetsgivare, då olika utbildningsbakgrund och nationalitet
det ger möjlighet till ett ömsesidigt utbyte samarbetar med företag, myndigheter och
forskare.
där man lär av varandras verksamheter.
Samarbetet mellan Chalmers och Göte
borgs universitet har fortsatt under året. De Värd för CDIO-kontoret
båda lärosätena har bland annat under året Chalmers har under 2015 varit fortsatt
ansökt om att i samarbete få bli ett av Sve värd för det internationella CDIO-kontoret,
riges första Riksidrottsuniversitet från och som verkar för pedagogisk utveckling av in
med hösten 2015, och har också inlett ett genjörsutbildning och är ett internationellt
samarbete för att förbättra förutsättningar nätverk med mer än 100 universitet som
na för de institutioner som är integrerade medlemmar. Chalmers utbildningsområ
och tillhör både Chalmers och Göteborgs desledare Johan Malmqvist är ansvarig för
CDIO-kontoret på Chalmers, och har un
universitet.
Chalmers ledningsgrupp för utbildning på der året bland annat arrangerat europeis
grund- och avancerad nivå besökte i oktober ka och nationella möten och seminarier in
universitetet TU Delft för att etablera ett ökat om nätverket.
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Särskilda uppdrag
För 2014 har institutionen för sjöfart och
marin teknik tilldelats extra anslag för
att täcka kostnader i sjöfartsutbildning
en. 3 911 000 kronor avser kostnader
för utrustning och 1 147 000 kronor av
ser kostnader för påmönstring av studenter
på utlandsflaggade fartyg. Utrustningsan
slaget har till största delen använts för att
täcka delar av kostnaderna för simulatorer
inom radio, maskin, last och navigation. En
mindre del har även använts för att täcka
kostnader för motorlaboratorium samt ut
rustning i sjukvårds- och säkerhetsutbild
ningen. Anslaget för påmönstringskostna
der har använts för att täcka resor till och
från fartygen för studenter. Tack vare möj
ligheten till betalda resor har rederier även
tagit emot studenter inom den fartygsför
lagda utbildningen på sina utlandsflaggade
fartyg. Den fartygsförlagda utbildningen är
en viktig del i sjöfartsutbildningen.

att utbilda

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN
Övrigt: 5 %
Studieavgifter: 5 %
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola: 2 %
Bidrag och uppdrag från företag m fl: 2 %
Övriga statliga bidrag och uppdrag: 1 %
Utbildningsdepartementet: 85 %

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN

2014

2013

2012

2011

2010

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

828
13
19
22
45
43
3

790
1
13
17
37
37
6

784
2
10
11
28
14
12

802
6
14
10
9
32
16

796
8
17
11

Summa intäkter

973

901

861

889

875

Intäkter (mnkr)

37
6

Registreringar, prestationer, examina och intäkter
Registreringar och prestationer
Resultatet för 2014 blev 9105 helårsstu
denter och 6680 helårsprestationer (ex
klusive betalande studenter) vilket mot
svarar en prestationsgrad på 73 procent
jämfört med 88 procent föregående år.
Tentamensperiod 2 är flyttad från höstter
minen 2014 till vårterminen 2015 på grund
av förändrad läsårsindelning. Detta mins
kar anta
let helårsprestationer 2014 och
ger en lägre prestationsgrad. Med presta
tionsgrad menas i vilken omfattning som
studenterna klarar kurser som de varit re
gistrerade på. Antalet helårsstudenter öka
de jämfört med föregående år och ligger
helt i linje med den prognos som gjordes
för året. Inför antagningen till hösten 2014
minskades antalet utbildningsplatser. Fler
studenter än vanligt påbörjade utbildning
en och effekten av minskade utbildnings
platser blev mindre än förväntat.
Gällande avgiftsskyldiga studenter var
antalet helårsstudenter 313 och antalet hel
årsprestationer 211, och prestationsgra
den var 68 procent.
Höstterminen 2013 hade Chalmers 546
helårsstudenter som inte presterat god
känt resultat på någon kurs (avser perio
den 2013-07-01 – 2014-09-01). Med en
alternativ beräkning där även underkänt re
sultat räknas som aktivitet har Chalmers
290 helårsstudenter utan prestation. I slu
tet av varje termin söker Chalmers ut de
studenter som varit registrerade på kurser
motsvarande heltid och som inte har pres
terat något resultat, och tar en kontakt med
studenterna för att utreda orsaken. I de fall
studenterna då har haft felaktiga registre
ringar och inte varit aktiva, tas registrering
en bort. Har studenten varit registrerad och
inte fullföljt kursen, men läst minst tre veck
or, registreras ett avbrott på kursen. Även
studenter som har resultat men som har få
poäng söks ut och följs upp.

Intäkter till utbildning på grund- och
avancerad nivå
Intäkterna till grundutbildning uppgår till
973 mnkr, vilket är en ökning med 72 mnkr
(8 procent) jämfört med år 2013. Som
ett resultat av den nationella kvalitetsut
värderingen av utbildningsprogram erhöll
Chalmers under året 39,6 mnkr från Ut
bildningsdepartementet. Även intäkter av
studieavgifter har ökat, då fler studenter än
tidigare påbörjade studierna under höstter
minen.
Den statligt finansierade grundutbild
ningens andel utgör 86 procent av intäk
terna, vilket är 2 procentenheter lägre än
föregående år.
Utfärdade examina 2014
Under 2014 utfärdades totalt 3323 exa
mina inom utbildning på grund- och avan
cerad nivå, vilket är en ökning jämfört med
föregående år med 116 examina. Antalet
civilingenjörsexamina uppgick totalt till 720
(697) vilket är en mindre ökning. Antalet ar

kitektexamina som utfärdats under året är
totalt 80 (50), vilket är en ökning i jämförel
se med året innan. En stor del av ökningen
står studerande från Arkitektur och teknik
programmet för.
Antalet högskoleingenjörsexamina har
minskat något och under året har det ut
färdats 276 (292) examina. Examina från
sjöfartsutbildningarna ligger på ungefär
samma nivå som året innan och det har ut
färdats 56 (54) sjökaptensexamina och 46
(41) sjöingenjörsexamina.
Sedan omläggningen av utbildningens
struktur till Bolognamodellen utgör kandi
dat- och masterexamen en stor del av utfär
dade examina. Totalt utfärdades 924 (839)
kandidatexamina och 1193 (1201) master
examina under året.

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

2014
27
693
10
70

2013
29
670
8
43

2012
51
593
9
46

2011
80
586
11
50

2010
147
520
18
42

4
924
18
1 193

4
842
15
1 202

5
796
17
1 134

16
826
24
1 199

22
613
27
1 088

751
276
56
46
1
5

723
293
54
41
2
3

639
254
70
45

636
252
62
43

562
200
37
44

4

2

2

3 323

3 206

3 024

3 151

2 760

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

Campus Lindholmen är
ett campus som sjuder
av liv och aktivitet.

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 kunskap sprids och forskningsoch 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 hållbar tillväxt med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap.
Nyttiggörande av forskningsbaserad kun
skap sker på många sätt, till exempel ge
nom kommunikation och publikationer, kunskapsöverföring i samverkansforskning och
publika aktiviteter, utbildning och Venture
Creation, det vill säga nyttiggörande genom
utveckling av nya affärer och företag. Nyt
tiggörande förutsätter därför många olika
former av verksamheter och kompetenser.
En del av dessa verksamheter är en del av
Chalmers tekniska högskola AB och dess
koncern, medan andra samägs eller drivs i
samverkan med andra externa parter. Detta
återspeglar i stor utsträckning att nyttiggö
rande är en samverkansaktivitet. Att realise
ra nytta av forskningsbaserad kunskap, det
vill säga skapa innovation, i en kunskapseko
nomi förutsätter medverkan från många oli
ka håll. Hållbar utveckling är en viktig driv
kraft för Chalmers nyttiggörandeprocesser
och innovationssystemet utvecklas med ut
gångspunkt från forskarnas behov av att få
forskningen nyttiggjord.
Innovationskontor Väst
Innovationskontor Väst har regeringens
uppdrag att ge stöd och rådgivning kring
nyttiggörande av forskningsbaserad kun
skap, samt stimulera och inspirera till ak
tiviteter som leder till att nytta skapas i
samhället. Innovationskontor Väst är både

34

Chalmers eget innovationskontor och ver Verksamheten startade i juni 2010 och un
kar i ett partnerskap med Chalmers som der perioden 2011 till 2014 har det årliga
värd. Detta omfattar lärosätena i västra anslaget ökat från 9,9 mnkr 2011 till 13,9
Sverige, det vill säga Göteborgs universi mnkr under 2014. Dessa medel har finan
tet, Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, sierat organisationen och använts till att
Högskolan Väst samt högskolorna Jönkö bygga upp innovationskontorets två verk
samhetsområden: innovationsrådgivning
ping, Skövde, Borås och Halmstad.
Partnerlärosätena har under året erhållit och attitydpåverkan samt verifiering och
stöd från Innovationskontor Väst i form av hantering av intellektuella tillgångar. Ansla
finansiering av en lokal innovationsrådgiva get har utvecklats och fördelats på dessa
re per lärosäte samt verifieringsmedel och tre poster enligt tabellen nedan.
Förslag till ny modell för fördelning av
kompetensutvecklingsinsatser. Verksam
heten styrs av en styrgrupp med ledamöter medel till innovationskontoren har under
från samtliga partnerlärosäten och Västra året tagits fram av Utbildningsdepartemen
tet. Vad detta kommer innebära för medels
Götalandsregionen.
Innovationskontor Väst utgör den loka tilldelningen till Innovationskontor Väst är
la innovationsrådgivningen på Chalmers ännu oklart. Den föreslagna modellen byg
och är en enhet direkt under rektor. Det ger på lärosätets storlek, en resultatdel
långsiktiga målet med innovationskonto samt till liten del samarbete med andra lä
rets verksamhet är att utveckla förmågan rosäten. Hur mätning och rapportering av
till nyttiggörande inom Chalmers och bi resultat ska ske är ännu inte klarlagt. Den
stå med verktyg och metoder för nyttiggö ringa vikt som ges åt samarbete med andra
rande inom vart och ett av högskolans åt lärosäten gör att vi förutser att medel för
ta styrkeområden. Denna utveckling
sker samfinansierat med Chalmers
Fördelning av medel till innovationskontoret
projekt inom Vinnovas Nyckelak
Anslag (mnkr)
9000 13200 13700 13900
törsprogram, där erfarenhetsutbyte
Organisation
3000 4000 5700 5400
regelbundet genomförs med ytterli
Innovationsrådgivning
gare sex universitet (Göteborg, Lin
och attitydpåverkan
3000 3500 3000 4500
Verifiering och hantering
köping, Uppsala, Karlstad, Umeå
av intellektuella tillgångar 3000 5700 5000 4000
och Luleå).

t ra
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Johan Carlsten, vicerektor för nyttiggörande, Lars Hultman, vd
SSF, Ulf Petrusson, professor Göteborgs universitet och Jesper
Vasell, Innovationskontor Väst diskuterar nyttiggörande under
Chalmers Impact Day.

partnerskapet kommer minska och översyn
av partnerskapets innehåll och upplägg
kommer att behövas.
Inom verksamhetsområdet innovations
rådgivning och attitydpåverkan ger vi stöd
till såväl enskilda forskare som forsknings
ledare liksom till ledningen av institutioner
och styrkeområden samt till Chalmers led
ning. För första gången har Chalmers Im
pact Day genomförts, där 120 forskare
och ledningspersoner samlades under en
dag och diskuterade nyttiggörande, bland
annat med inspel från Stiftelsen för strate
gisk forsknings vd Lars Hultman. Dagen
gav mycket inspiration till hur forskare och
lärare kan arbeta med nyttiggörande och
vad ledningen kan göra för att stödja detta.
Chalmers Impact Day planeras att bli en år
ligt återkommande aktivitet.
Stöd till forskare
Innovationskontoret har under året gett två
omgångar av doktorandkursen Research
Utilisation. I samarbete med andra funktio
ner inom Chalmers har innovationskonto
ret etablerat ett virtuellt Grants Office, med
syfte att ge forskare bättre stöd vid ansök
ningar och då med ökat fokus på att redan
i ansökningsfasen beakta nyttiggörande
aspekter. I samband med utvalda utlysning
ar har innovationskontoret genomfört semi
narier för intresserade forskare, informerat
om utlysningen, gett tips på vad som speci
ellt bör beaktas samt gett feedback på an
sökningar. Till exempel bistods Västra Gö
talandsregionen att nå ut till forskare med
sin mobilitetsutlysning MoRE som är finan
sierad via EU.
   Under 2014 har Chalmers engage
mang inom Climate KIC vidgats med fokus
på klimatinriktad innovation och entrepre
nörskap via deltagande i idéutvecklingstäv
lingen Clean Launchpad och Climate KIC
venture competition. Innovationskontoret
tillsammans med Encubator och Chalmers
Innovation var drivande i att organisera den
nordiska delen av Clean Launchpad. Två
chalmersprojekt deltog i den europeiska fi

Hero Prins, Entrepreneurship lead inom Climat KIC överräcker pris
checken för första pris i Clean Launchpad competition på Climate
KIC innovation festival i Valencia till WaveTube´s Sara West. Till höger
Sara Schutzer Clean Launchpad project manager och Frans Nauta
Clean Launchpad coordinator.

nalen där WaveTube, som fått stöd från he
la Chalmers innovationssystem, stod som
slutlig vinnare bland 400 deltagare från 11
länder.
Inom verksamhetsområdet verifiering och
hantering av intellektuella tillgångar ligger
stort fokus på hantering av intellektuella till
gångar vilket inkluderar identifiering, värdering och utveckling av intellektuella tillgång
ar i forskningsverksamhet. Verktyget Intel
lectual Assets Inventory, IAI, har vidareut
vecklats och har nu spridits till elva av tolv
innovationskontor i Sverige. Inom Chalmers
har ett femtiotal inventeringar av forsknings
projekt genomförts i regi av Innovationskon
tor Väst och dessa har identifierat mer än
200 intellektuella tillgångar som modeller,
uppfinningar, metoder, datamängder, desig
ner och mjukvaror. Att systematiskt genom
föra inventering av intellektuella tillgångar
har införts som mål i Chalmers prioriterade
verksamhetsutveckling för åren 2015-2019.
Verifiering av kunskapstillgångar
Utifrån identifierade intellektuella tillgångar
ges stöd till forskare och studenter som vill
undersöka möjligheten till nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap. Det kan hand
la om att utreda marknadsmässiga, pro
duktionstekniska eller immaterialrättsliga
förutsättningar för nyttiggörande av en in
tellektuell tillgång. Stödet till verifiering be
står av att utforma och finansiera relevan
ta verifieringsprojekt med upp till 200 000
kronor. Numera inkluderas även hållbar
hetsaspekter i bedömningen av nya projekt.
Det övergripande målet med verksamhets
området är att initiera innovationsproces
ser med utgångspunkt i forskningsbaserad
kunskap. För 2014 har 3,4 mnkr erhållits
från Vinnova inom programmet Verifiering
för tillväxt som kompletterat innovations
kontorets egna medel. Under 2014 har in
flutit 83 idéer för verifiering varav 10 styck
en från studenter, 11 stycken från institut
och resterande från forskare. Totalt har 52
verifieringsprojekt startats med stöd från
Innovationskontor Väst, av dessa 52 pro

jekt är 30 från Chalmers, sju från institut via
Vinnovas program och resterande från vå
ra partnerlärosäten. Sedan starten av veri
fieringsstödet 2011 har totalt 169 projekt
startats, varav 87 från Chalmers, 14 från
institut och övriga 68 från våra partnerläro
säten. Av årets 52 beviljade projekt har sex
stycken utvecklats i samverkan med Chal
mersinvest och dess dotterbolag samt sju
stycken via partnerlärosätenas holdingbo
lag eller Science Parks. Antal idéer (bevil
jade projekt) som under året inte tagits vi
dare är tre stycken.
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 har nått betydande fram
gångar under åren. Det senaste verksam
hetsåret är inget undantag. Verksamheten
inom VC bedrivs inom bland annat Chal
mers entreprenörskola, stiftelsen Chalmers
Innovation, Encubator, Encubator Holding
och Chalmersinvest, och innefattar utbild
ning, inkubatorer, finansiering och ägande.
Under året har de aktuella organisationer
na arbetat intensivt med att skapa förutsätt
ningar för en konsolidering av verksamheten
inom Venture Creation för att skapa ökad
tydlighet och undvika underkritiska organi
sationer. Såväl Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola som Chalmers tekniska högskola
AB har varit engagerade i förberedelserna.
Arbetet har resulterat i att under 2015 kom
mer organisationerna att samordnas under
namnet Chalmers Innovation AB. Betydan
de investeringsmedel har beslutats ställas
till verksamhetens förfogande från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola, och högskolan
kommer att tillskjuta väsentliga driftmedel.
Den samordnade verksamheten kommer
även att ges en större betydelse för arbetet
med nyttiggörande inom Chalmers.

g
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Swedish Algae Factory fick Framtidspriset i Almedalen
och vann kategorin Miljö & Energi i Venture Cup Väst.
Niklas Zennström, Sofie Allert och Linnea Wikman.

WaveTube är ett robust system för att producera förnybar el ur havsvågor som
består av tre ihopkopplade tuber och mellan vilka flyttas vatten som driver turbiner
i det mittersta magasinet.

Chalmers entreprenörskola
Under året hade entreprenörskolans mas
tersprogram 95 helårsstudenter (62 helårs
prestationer) fördelade på två årskullar. 21
av dessa läser det nya spåret kring entrepre
nöriellt ledarskap i större företag vars första
kull nu arbetar med fyra partnerföretag. De
särskilda kvalitetsförstärkande medel som
entreprenörskolan årligen erhåller från rege
ringen har använts till både drift och vidare
utveckling av den pedagogiska plattformen.
Fokus har varit på ökad samverkan inom
Sverige och med valda internationella mil
jöer samt på utveckling av teamformerings
processer. Pro
grammets särskilda antag
ningsprocess utvärderades till belåtenhet.
Skolans kompetensbas förstärktes med en
befordring till docent och med en doktorand
med inriktning på entreprenöriella team.

hav är relativt lång, har huvuddelen av inne • Melvitas, som utvecklar ett diagnostiskt
verktyg som kan detektera det tidigaste
haven uppnått en större mognad. Flera av
skedet av karies med hjälp av ofarlig
portföljbolagen uppvisar god lönsamhet
strålning, vann Venture Cup Väst våren
och tillväxt. Chalmersinvest är moderbolag
2014.
för Encubator och Encubator Holding. En
cubator Holding är ägare i de projekt från • Immunicum AB rapporterar lovande pre
Encubator som övergått i bolagsform.
kliniska resultat för adoptiv immunterapi
av cancer och har säkrat en nyemission
Fakta:
på 100 mnkr.
• 34 aktiva bolag totalt i portföljen (Encu• Micropos Medical AB har installerat ut
bator Holding och Chalmersinvest till-	
rustning för strålbehandling av cancer i
sammans)
Dijon,
Frankrike samt Tampere och Hel
• Två bolag har avyttrats under året
singfors, Finland.
• Holländska Travelbird har förvärvat Destly
Riskkapitalfonden CISF
AB, amerikanska Wideorbit har förvärvat
Sedan 2008 driver stiftelsen Chalmers Inno
Admeta AB och Pro Agency har förvärvat
vation också en Chalmers Innovation Seed
Appeartex AB.
Fund, CISF, en riskkapitalfond med ett ka
• Årets Athenapris, sjukvårdens största
pital på 170 mnkr. CISF riktar sig både mot
pris till klinisk forskning, går till Immuni
entreprenörer från forskningsvärlden samt
cums
forskningschef och grundare Alex
mot andra teknikbaserade startupbolag.
Karlsson-Parra.
Fakta:
• Lumen Radio AB vinner Plasa Gold Inno
• Investeringar i 37 bolag och fyra projekt
vation Award och Halon Security AB vin
• 17 aktiva investeringar
ner SME Email Security Solution of the
• Totalt investerat kapital: 120 mnkr
Year Award. Båda priserna delas ut i Lon
don.
Höjdpunkter under året
• Diasend AB återfinns på Fast 50 – lis
• Encubator globalt topprankad bland
tan som Deloitte och Affärsvärlden stäl
Universitetsägda inkubatorer utav UBI
ler samman över de mest snabbväxande
index. 1:a i Sverige, 2:a i Europa och
teknikbolagen i Sverige.
8:a i världen.
• Stiftelsen Chalmers Innovation globalt
Utbildning för yrkesverksamma
topprankad bland Universitetskopplade
Chalmers Professional Education AB är
inkubatorer utav UBI index. 1:a i Sverige, Chalmers organisation för planering, mark
3:a i Europa och 7:a i världen.
nadsföring och genomförande av företags
• Stiftelsen Chalmers Innovation och Enutbildning. Det pedagogiska innehållet le
cubator, tillsammans med GU Holding
vereras av ämnesexperter från Chalmers
och Johanneberg Science Park var sam- och andra ledande universitet världen över.
arrangörer av Sveriges InnovationsriksNyckelkunderna finns främst bland stora
dag, 1-2 april 2014.
och medelstora svenska industriföretag.
• WaveTube, som utvinner energi ur havsUnder 2014 har Chalmers Professional
	vågor, blev Europas bästa startup inom
Education utbildat omkring 3 000 deltaga
Cleantech i Clean Launchpad, Europas
re i öppna kurser och företagsinterna prog
största tävling inom initiativet Climate
ram inom affärsområdena industriteknik,
KIC.
sjöfart, energi, samhällsbyggnad, IT och
• Swedish Algae Factory tilldelades det
kommunikation samt executive education.
Svenska Framtidspriset i Almedalen 		
Över 200 lärare har varit engagerade i ut
juli 2014 och vann kategorin Miljö &
bildningarna, varav drygt hälften kommer
Energi i Venture Cup Väst våren 2014.
från Chalmers.

Stiftelsen Chalmers Innovation
Chalmers Innovation bedriver inkubator
verksamhet och är managementbolaget
för Chalmers Innovation Seed Fund, CISF,
samt bedriver uthyrningsverksamhet i
egen fastighet.
Fakta:
• 34 projekt/företag i inkubationsprocesser under 2014
• 33 bolag i portföljen där CI har ägande
• 125 utvärderade idéer
Inkubatorn Encubator
Encubator förädlar teknikbaserade idéer
tillsammans med Chalmers entreprenör
skola, genom tillförandet av entreprenöriel
la krafter.
Fakta:
• 36 projekt/företag i inkubationsprocess
under året, varav 10 projekt startades
under 2014
• 5 nystartade bolag under 2014
• 108 utvärderade idéer
Encubator Holding/Chalmersinvest
Chalmersinvest investerar i tidiga skeden i
intressanta företag som utvecklas inom in
kubatorerna vid Chalmers. Då tiden för inne
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att nyttiggöra

GAC, ett centrum för atmosfärsrelaterad forskning i Göteborgsregionen som organise
ras av GMV, har under året påbörjat ett projekt där man ska motverka smogen i Kinas
storstadsregioner. Ovan Beijing i maj 2014.

Fredrik Hörstedt, vd, välkomnar till CIT:s jubileumsseminarium kring hur vi kan
bygga Sverige mer konkurrenskraftigt genom aktiv samverkan mellan universitet
och näringsliv, i samband med att CIT fyllde 30 år.

Genom företagsutbildningen kan den kun GMV. Klimatförändringarna, uttunningen
skap som utvecklas vid Chalmers och i av ozonlagret och luftföroreningarnas på
Chalmers nätverk omsättas i praktisk nytta. verkan på hälsa och miljö står i fokus.
Under 2014 fick GAC 24 miljoner från
Utbildningarna tar sikte på såväl individuell
kompetenshöjning och utveckling av verk Vetenskapsrådet för ett strategiskt samar
samheter som helhet. Utbytet med närings bete med Kina där Chalmers, GU och IVL
livet bygger också upp värdefulla relationer Svenska miljöinstitutet utgör den svenska
som gör att utbildningen och forskningen delen. Projektet ska bidra med kunskap för
kan utvecklas i en riktning som svarar mot att motverka smogen i storstadsregioner
na i Kina.
såväl företagens som samhällets behov.
Verksamheten växer stadigt med utgångs-
punkt i Chalmers styrkeområden. Portföljer Doktorander får redskap att föra ut sin
na inom de nyetablerade områdena energi forskning
och samhällsbyggnad har fortsatt att ut Ett annat exempel där GMV bidrar till en
vecklas väl och de första utbildningarna in hållbar utveckling är doktorandkursen
”From research to policy for Sustainable De
om IT och kommunikation har lanserats.
Chalmers Professional Education ar velopment”, en fakultets- och disciplinöver
betar för att bidra till nyttiggörandet av ny skridande doktorandkurs som gavs för tred
kunskap och för att stärka Chalmers profil je året i rad. Kursen ger forskarstudenterna
som en viktig internationell kunskapsaktör. en förståelse för policy och redskap att fö
En förutsättning för att klara av den ökande ra ut sin forskning så att till exempel tjäns
volymen i verksamheten är ett fortsatt gott temän inom myndigheter kan förstå forsk
samarbete med Chalmers institutioner och ningen. 16 doktorander från drygt 10 olika
avdelningar.
ämnesdiscipliner och institutioner deltog.
POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING

Antal
Helårsstudenter
Helårsprestationer

2014
92
61

2013
71
55

Globalt nätverk för hållbarhet
GMV blev under året medlem i SDSN, sus
tainable development solutions network, ett
globalt FN-initiativ som syftar till att hitta
lösningar för en hållbar utveckling. Medlem
skapet innebär en stor möjlighet för Chal
mers och Göteborgs universitet att arbeta
med hållbarhetsfrågor och att nyttiggöra sin
forskning på den internationella arenan.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Göteborgs miljövetenskapliga centrum,
GMV, är en del av Chalmers och Göteborgs
universitet, som skapar samverkan för att ta
fram och nyttiggöra kunskap om miljö och
hållbar utveckling. GMV är en mötesplats Stiftelsen Chalmers Industriteknik
där alla forskare på Chalmers och Göte Chalmers Industriteknik, CIT, är Chalmers
borgs universitet är välkomna och kan mö eget forskningsinstitut som jobbar med
tas över ämnesgränserna. På Chalmers har nyttiggörande av forskning på uppdrag av
GMV ett särskilt uppdrag att bidra till internt Chalmers, näringslivet och samhället i övrigt.
förändringsarbete i syfte att stärka drivkraf Via ny teknik och forskningsnära utveckling
ten hållbar utveckling inom Chalmers insti skapar Chalmers Industriteknik affärsnytta
för sina kunder och partners, som gynnar
tutioner och styrkeområden.
företagens konkurrenskraft, lönsamhet och
24 miljoner för att förbättra luftkvaliteten tillväxt för att bidra till en hållbar framtid.
i Kina
En del av CIT:s verksamhet är direkt in
Ett exempel på samverkan är GAC, ett riktad mot hållbarhet, till exempel i projekt
centrum för atmosfärsrelaterad forskning där man arbetar mycket med återvinning
i Göteborgsregionen, som organiseras av av material, bland annat elektronik. CIT nyt

tiggör också forskning inom energilagring,
energidistribution och vattenrening.
Effektiv återvinning av fordon
Ett exempel är projektet Realize, ett tvärve
tenskapligt forskningsprojekt med deltaga
re från högskola, forskningsinstitut och nä
ringsliv. Syftet är att utveckla strategier för
en mer resurseffektiv återvinning av fordon,
för att öka värdet på det återvunna mate
rialet, både ur ett miljömässigt och ekono
miskt perspektiv samt att undvika förluster
av material och minska restavfallet. Därför
ska projektdeltagarna bland annat utveck
la och utvärdera tekniska lösningar för åter
vinning av fordon, kartlägga användning
en och återvinningen av kritiska material i
fordon samt identifiera de organisatoriska
och institutionella möjligheter som finns för
att stötta utvecklingen av svensk återvin
ningsverksamhet.
Klimatneutrala vägar i Norge
Chalmers har ett antal långsiktiga industri
avtal, bland annat med norska Vegvesen,
Norges motsvarighet till tidigare svenska
Vägverket, där CIT fungerar som Relation
ship Manager. Målet är att få klimatneutra
la vägar med hjälp av vindkraft och havs
baserad vattenkraft, där chalmersforskarna
ska ta fram olika scenarier för hållbara vä
gar. En idé är att hålla vägarna isfria med
hjälp av vind- och/eller vågkraft.
Nyttiggörande i samverkan med
teknikparkerna
Chalmers är i Johanneberg Science Park,
Lindholmen Science Park och Sahlgrenska
Science Park. Teknikparkerna förenar mark
nadsdrivet kunnande från företag med inno
vationslust och akademisk kompetens, samt
agerar mäklare för samverkan.
Sahlgrenska Science Park
Sahlgrenska Science Park ska stärka inno
va
tionssystemet inom Life Science-områ
det, genom att hjälpa entreprenörer och inn
ovatörer att utveckla lovande idéer inom Life
Science till framgångsrika, internationella
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I ett samarbete med Chalmers,
Akademiska Hus och chalmers
fastigheter byggs en ny mötes
plats på chalmersområdet.

tillväxtbolag. Chalmers, Göteborgs universi
tet, Business Region Göteborg och Västra
Götalandsregionen är uppdragsgivare.
Viktig utvecklingsmiljö för Chalmers
Sahlgrenska Science Park har ett nä
ra samarbete med Innovationskontor Väst,
Chalmers Entreprenörskola, Chalmers Inn
ovation och Chalmers Industriteknik och är
en viktig utvecklingsmiljö för en del av de
bolag som har utvecklats inom Chalmers
Entreprenörskola. Här finns ett stort nät
verk med kontakter in i vården och affärs
coacher som vet hur man verifierar tekniken,
liksom investerare och internationella part
ners som kan ta bolagen vidare.
Några exempel är Stayble therapeutics,
som utvecklar en ny behandling mot kro
nisk ryggsmärta och Insplorion som utveck
lar och säljer instrument för kemiska och fy
sikaliska analyser av ytor i nanoskala för
olika applikationer.
Satsning på e-hälsa
Tillsammans med Innovationskontor Väst
har Sahlgrenska Science Park genomfört
en förstudie om affärsutveckling inom ehälsoteknik som har resulterat i flera sam
arbeten för att verifiera sjukvårdens behov
och tekniska förutsättningar för implemen
tation av e-hälsotjänster.
Diagnosverktyg för stroke
I ett samarbete med forskare från Chal
mers och Sahlgrenska universitetssjukhu
set har Sahlgrenska Science Park under
flera år stöttat affärsutvecklingen av Med
field Diagnostic´s så kallade strokefinder,
ett diagnosverktyg som skulle kunna rädda
tusentals svenskar från att drabbas av all
varliga hjärnskador i samband med stroke.
Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park är en internatio
nell samverkansmiljö för forskning, inno
va
tion och utbildning inom transport, ICT
och Media & Design. I en unik och neu
tral utvecklingsmiljö har forskare, projekt
ledare, företagsledare, fordonsspecialister,

38

EU-experter, studenter, kreatörer, konstnä
rer, specialister, entreprenörer och politiker
samverkat under snart 15 år. Idag arbetar,
studerar, forskar eller bor över 21 000 per
soner på Lindholmen.

berg Science Park mäklar in hyresgäster
så att små och stora företag, samhällsak
törer, forskare och studenter kan mötas för
att ta sig an olika samhällsutmaningar och
utveckla lösningar för framtiden.

Projekt som skapar värde på lång sikt
Lindholmen Science Park fungerar som en
katalysator för att få ut forskningsresultat
i industrin. Samtidigt bidrar industrin med
frågeställningar till forskningen så att den
blir förankrad i verkliga behov. Målet är att
ta fram bestående projekt som skapar ett
värde i regionen. De projekt och resultat
som skapas på Lindholmen Science Park
ska sedan tas vidare av parterna i nya pro
jekt och ny tjänste- och produktutveckling.

Climate KIC
Sedan i juli är Johanneberg Science Park
partner i klimatinitiativet Climate KIC, Eu
ropas största partnerskap mellan akademi,
offentlig sektor och näringsliv med målet
att minska koldioxidutsläppen. Johanne
berg Science Park leder bland annat IS
COM, ett projekt om stadsodling.

Hållbara persontransporter i fokus
ElectriCity är ett samarbetsprojekt som
ska bidra till hållbar och attraktiv kollektiv
trafik. Elbusslinjen ska gå mellan Lindhol
men och campus Johanneberg från och
med juni 2015. Bussarna kommer att vara
bränslesnåla, tysta och helt emissionsfria.
Målet är att skapa en plattform för utveck
ling och tester av nya tjänster och produk
ter, som bidrar till en mer attraktiv kollek
tivtrafik. Förutom själva bussarna, omfattar
därför samarbetet att ta fram och testa nya
hållplatslösningar, trafikledningssystem och
säkerhetskoncept samt system för energi
försörjning och energilagring.
Johanneberg Science Park
Johanneberg Science Park är en sam
verkansmiljö för idé- och kunskapsutby
ten mellan akademin, näringsliv och olika
samhällsaktörer på Chalmers campus Jo
hanneberg. Aktiviteterna koncentreras till
områdena samhällsbyggnad, energi, mate
rial- och nanoteknik för en hållbar tillväxt i
Västra Götalandsregionen.
400 nya kontor
I ett samarbete med Chalmers, Akademis
ka Hus och Chalmersfastigheter byggs en
ny mötesplats på chalmersområdet. I juni
ska 400 arbetsplatser vara klara. Johanne

Testar ny teknik i verkliga miljöer
HSB Living Lab är en satsning inom Cli
mate KIC och Building Technology Acce
lerator. Under 2015 kommer 40 studentlä
genheter att byggas på chalmersområdet i
ett samarbete mellan Chalmers och HSB,
som är delägare i Johanneberg Science
Park. Här kan forskare och studenter ut
veckla och testa hållbara lösningar för
framtidens boende i en miljö där man bor
på riktigt.

att nyttiggöra

Sune Sandqvists stipendium
Fr v fondens initiativtagare Peter
Muth, Patrik Thorsson, stipendiat,
Martin Pettersson, stipendiat, Sune
Sandqvists änka Kerstin Sandqvist
och sonen Oscar Sandkvist.
Rune Anderssonstipendiater
Oskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin,
Ann-Sofie Hörlin och Rune Andersson.
John Ericssonmedaljen
Fr v: Karin Rosenqvist,
Jonathan Lindgren, Stina
Alexandersson, Henrik
Gustavsson och Tove
Andersson. På bilden
saknas den sjätte stipen
diaten Karl Lindqvist.

Wernstedtska resestipendiet
Prisjuryns ordförande Dick Hed
man och stipendiemottagarna fr v:
Anders Berensson, Johan Dehlin
och Anders Malmberg.

Vikten av goda relationer
God kommunikation skapar förtroende och utvecklar goda relationer, vilket ökar viljan
att arbeta eller studera på Chalmers, samarbeta med högskolan eller finansiera dess verksamhet. Medarbetare, studenter och alumner kommer alltid att vara viktiga ambassadörer för
Chalmers – deras samlade bild av verksamheten är avgörande för Chalmers utveckling och
framtid. Under 2014 har Chalmers varumärke dessutom profilerats genom exempelvis pressarbete, digitala kanaler, studentrekryteringskampanjer och alumnkommunikation.
Flera insatser har gjorts för att öka Chalmers profilering internationellt, inte minst
genom EU:s forskningsflaggskepp om grafen och genom Climate KIC.

Chalmers i media
Störst medial uppmärksamhet, internatio
nellt och i Sverige, rönte ett antal medi
cintekniska framsteg som presenterades
vetenskapligt under året. Den första sto
ra nyheten rörde att fantomsmärtor mins
kar när en amputerad arm sätts i arbete. Att
Strokefinder snabbt kan skilja hjärnblöd
ning från blodpropp, och att världens första
tankestyrda armprotes överträffar förvänt
ningarna, gav också eko. Stor uppmärk
samhet väckte även beskedet i Science
att forskare för första gången har uppfattat
ljud från en konstgjord atom. Invigningen
av trafiksäkerhetsarenan AstaZero och ex
pansionen av grafenflaggskeppet blev två
stora chalmerskopplade internationella ny
heter, den första även i Sverige.
Chalmers genomslag i svenska medier
var så gott som oförändrat 2014, visar en
analys som jämför perioden september till
augusti de två senaste åren. Antalet infö
randen var 1 700 stycken och exponering
en mot läsare, tittare och lyssnare bedöms
till 161 miljoner kontakttillfällen.
Kontakten med alumner
Alumnerna, högskolans tidigare studenter,
är mycket värdefulla för Chalmers. De ut
gör över 50 000 ambassadörer, mentorer,
donatorer, länkar till näringsliv och samhälle
med mera runt om i världen. Chalmers arbe
tar aktivt med att vårda relationerna till dem.
Kontakten med de olika alumniföreningarna

är viktig i detta arbete. Chalmersska Ingen
jörsföreningen är störst med 15 000 med
lemmar, i Sverige och utomlands. Den kanal
som når ut bredast till alumnerna är Chal
mers magasin med över 40 000 läsare. Ut
över det skickas ett antal nyhetsbrev un
der året, både på svenska och engelska, till
alumner i Sverige och utomlands. Många
följer Chalmers via chalmeristbloggen och
kontakten via sociala medier blir allt viktiga
re. Chalmers är aktivt på bland annat Face
book, LinkedIn och Twitter där antalet följa
re ständigt ökar. Alumnernas egna virtuella
mötesplats, Alumninät, har 16 000 regist
rerade alumner. Vidare har Chalmers, i vis
sa fall tillsammans med Chalmersska Ingen
jörsföreningen eller andra aktörer, bjudit in
alumnerna till ett antal olika event som fru
kostmöten, mingel och andra arrangemang.
Gåvor och donationer
Gåvor och donationer är effektiva möjlig
görare för djärva nysatsningar inom både
forskning och utbildning. Under året har ett
antal gåvor och donationer inkommit, dels
som testamenten och minnesgåvor och
dels som riktade donationer till olika ända
mål. Folke och Marianne Edlers forsknings
fond har inrättats och Rune Bernhardssons
donation till grafenområdet har tagits emot.
Även i år delades ett antal stipendier ut till
studenter och alumner. Sievert Larssons
stipendium ger thailändska studenter möj
lighet att studera på mastersnivå på Chal

mers. Rune Anderssons stipendier delades
i år ut till tre alumner. Sune Sandqvists min
nesfond har delat ut sina första stipendier
under året till examensarbete inom betong
området. Arne Sjögrens pris instiftat 2013
har delats ut för andra året till forskare inom
nanoområdet. Energiförbättring Västs årliga
energistipendium har delats ut. Chalmers
vänners stipendiefond har mottagit gåvor
och bidragit till ett flertal stipendier för bå
de unga forskare och studenter. US Friends
of Chalmers fortsätter bidra med aktiv fund
raising bland alumner och andra chalmers
vänner i USA. Därtill har avtal förnyats med
företag om samarbeten för stipendier, som
marjobb och examensarbeten för internatio
nella mastersstudenter.
Chalmers forskning är open access
För att öka sin påverkan på omvärlden är
det många universitet som aktivt satsar på
att göra olika delar av verksamheten öppet
tillgänglig. Krav på öppenhet ställs även
från forskningsfinansiärer och uppdragsgi
vare som vill försäkra sig om att resultaten
kommer till så stor nytta som möjligt. Idag
talar vi såväl om open science som open
education. Chalmers har sedan 2010 ett
rektorsbeslut om open access, med inne
börden att de publicerade forskningsresul
taten ska göras fritt tillgängliga i Chalmers
Publication Library. På så sätt kan Chal
mers forskning komma till användning och
få ett ökat genomslag.
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Chalmers och Ericsson har tecknat
ett nytt avtal, Karin Markides och Sara
Mazur, forskningschef på Ericsson.

USA:s ambassadör Mark F. Brzezinski 		
besökte Chalmers under året.

Karin Markides och Mats Warstedt,
vd Ruag Space, tecknar ett
långtidsavtal om samarbete kring
utveckling av informationsteknologi
för rymdverksamheter.

men samarbeten ökar med andra delar av
Samverkan med näringsliv
Chalmers har ytterligare förbättrat sitt goda världen, inte minst östra Asien. Flera styr
resultat från 2013 och är nu tvåa i världen keområden har tagit initiativ till nya sam
på CWTS Leiden ranking. Där mäts forsk arbeten bland annat genom att ordna se
ningssamverkan med industri i form av ar minarier och workshops som leder till att
tiklar som publicerats i databasen Web of kontakter stärks och nya utvecklas. Större
Science och som skrivits i samarbete med samarbeten har ofta styrkeområden som
viktig bas. Det gäller till exempel Chalmers
en industripartner.
En utveckling av fördjupade relationer medverkan i Climate KIC, som vid sidan
med våra viktigaste partners inom näringsli av grafenflaggskeppet är en av de störs
vet fortsätter. Under året har nya långsiktiga ta EU-satsningarna. Ett annat exempel där
strategiska och operativa samverkansavtal styrkeområdet blir en viktig bas är Chal
för forskning, utbildning och nyttiggörande mers Fulbright-professur, inom alternativ
tecknats med Ericsson och Ruag Space. energi, som 2014 fick sin sjunde innehava
Chalmers och Ericsson har lång erfarenhet re i Jeffrey Spitler.
Under 2014 har NCTU Europe firat tio
av att arbeta tillsammans, men det nya avta
let innebär en ny samverkansmodell jämfört årsjubileum med en stark delegation från
med tidigare och initiativet väntas ge flera Taiwan på plats. Under dessa tio år har
positiva effekter för båda parter. Genom en samarbeten inom utbildning och forskning
mer strategisk dialog kring morgondagens ökat och det finns ett ömsesidigt intresse
utmaningar kan de övergripande beho till mer samarbete, i synnerhet inom fors
ven identifieras och nya aktiviteter initieras. karutbildningen. Flera länder med stor po
Samarbetet ska bidra till hållbar utveckling tential för ökat samarbete är föremål för ini
och tillväxt, ökad konkurrenskraft och attrak tiativ från Chalmers forskare och lärare. Det
gäller bland annat Brasilien, Indonesien,
tionskraft för båda parter.
Chalmers och Ruag Space har tecknat Korea, Singapore och Kina som kommer
avtal om ett långsiktigt forskningssamar att vara del av Swedish Academic Coope
bete inom området informations- och kom ration Forum, SACF, Stiftelsen för interna
munikationsteknik för rymden. Framförallt tionalisering av högre utbildning och forsk
är det koncentrerat kring Chalmers star ning, STINT, ett STINT-projekt i samarbete
ka forskningsområden antenner, mikro mellan flera svenska universitet. SACF har
vågselektronik och datorsystem – kort sagt ett forskningsfokus men samordnas där
så är möjligt med Chalmers internationella
hårdvara och mjukvara för rymdindustrin.
studentrekrytering. Under 2014 har rekry
tering av studenter från länder utanför EEA
Internationella relationer
Chalmers forskning, utbildning och nyttig och Schweiz varit så framgångsrik att må
görande kännetecknas av omfattande in len för 2015 redan är uppnådda varför nya
ternationella kontaker vilket också påverkar ansatser är välkomna.
Chalmers har under 2014 innehaft ord
och utvecklar vår interna miljö. Den vikti
gaste drivkraften är Chalmers forskares, lä förandeskapet i såväl Nordic Five Tech
rares och studenters strävan mot goda re som Unitech International, två strategiska
sultat med högsta internationella standard nätverk med starkt utbildningsfokus. Chal
som måttstock. För att tydliggöra, följa och mers har kunnat påverka inriktningen och
skapa ytterligare möjligheter till nya kon få större genomslag för Chalmers priorite
takter utvärderar Chalmers genom styrke ringar samtidigt som nätverken stärkts för
områdena internationella samarbeten och alla parter. Sedan januari är Chalmers ock
följer internationell sampublicering på fem så medlem i IDEA League, ett samarbete
årsbas. Fortfarande dominerar samarbe med ETH, RWTH Aachen och TU Delft.
ten inom Europa och med Nordamerika För att stärka stödet till internationalisering
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CING:s ordförande Jan-Olof Ohlsson,
uppmärksammade att högskolan fyller
185 år och överlämnar en plakett till rektor
vid årets William Chalmersföreläsning.

har Chalmers inrättat ett International Offi
ce som är en virtuell organisation beståen
de av specialister från olika områden som
är viktiga för att internationella samarbeten
ska kunna etableras, utvecklas och hante
ras effektivt. Chalmers har också knutit sig
till Göteborgs Stads Brysselkontor som
ger möjligheter till möten och stöd, framför
allt i frågor rörande EU:s satsningar.
Populärvetenskap och publika
arrangemang
Ett hundratal forskare från Chalmers med
verkade i Vetenskapsfestivalens öppna
program. Årets tema – Agera. Reagera. Interagera. – präglade såväl det öppna pro
grammets 270 programpunkter som det
två veckor långa skolprogrammet. Chal
mers studenter bidrog också genom att vi
sa upp spännande studentprojekt. Sam
manlagt hade festivalen 67 700 besökare,
vilket är något fler än förra året. Helhets
betyget från festivalbesökarna hamnade på
6,2 på en 7-gradig skala.
Under Almedalsveckan i Visby deltog
Chalmers i den så kallade Västsvenska
Arenan – ett samarbete med Göteborgs
universitet, Göteborgs Stad, Västra Göta
landsregionen och Västsvenska Handels
kammaren. Chalmers bidrog med sex eg
na seminarier samt medverkande forskare i
en rad andra programpunkter.
Forskare från Chalmers deltog för tred
je gången i den nationella tävlingen Fors
kar Grand Prix, som går ut på att tävla i
konsten att informera allmänheten om sin
forskning på ett lättbegripligt och samtidigt
underhållande sätt. Forskar Grand Prix ar
rangerades av föreningen Vetenskap & All
mänhet, där Chalmers är medlem, i samar
bete med landets universitet och högskolor
samt de fyra forskningsfinansiärerna Forte,
Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.
Professor William E Moerner, en av årets
nobelpristagare i kemi, föreläste på Chal
mers den 16 december. En av 2013 års
nobelpristagare i kemi, professor Michael
Lewitt, besökte Chalmers och Göteborgs
universitet den 9 juni.

att nyttiggöra

Vid årets promotionshögtid promoverades 67 dokto
rer och tre hedersdoktorer.

Chalmers har inlett ett partnerskap med
TEDxGöteborg och deltog med aktiviteter
under evenemanget, där också Max Ortiz
Catalán gav ett lokalt TED Talk.
Vetenskapskaféet Café-å-lär arrangerade
populärvetenskapliga föreläsningar som var
öppna för allmänheten.
Akademiska högtider
Vid årets promotionshögtid promoverades
67 doktorer och tre hedersdoktorer. I sam
band med ceremonin delade rektor ut ut
märkelser till årets chalmersmedaljör, årets
forskarhandledare och till mottagaren av
Styrkeområdenas pris. Två examenscere
monier har hållits för 303 examinander. Vid
höstens ceremoni delades Chalmers pe
dagogiska pris ut till fyra chalmerslärare.
Stiftelsens pris
Stiftelsens pris utdelas årligen till person
inom chalmerssfären för förtjänstfullt, nyli
gen uppnått verksamhetsresultat som tyd
ligt främjat högskolans utveckling. Prisets
inriktning var under 2014 mot stiftelsens
satsning för att rekrytera internationella stu
denter till Chalmers med hjälp av Avancezstipendier. Pristagaren blev Avancez-stipen
diaten Li Wei.
Samverkan med skolor
Under året arrangerades ett antal evene
mang för den yngre målgruppen: Veten
skapsfestivalens skolprogram, som om
fattar allt ifrån experimentverkstad till
mass
aktiviteter och föreläsningar, tävling
en Rädda ägget, som riktar sig till barn i
årskurs fyra och fem, Teknikåttan, som är
en nationell tävling för åttondeklassare och
chalmersdagen där gymnasieungdomar får
information om Chalmers utbildningspro
gram och möjlighet att träffa dagens stu
denter. Utställningen och experimentverk
staden Fysikaliska leksaker har lockat en
stadig ström av nyfikna och intresserade
besökare, i huvudsak skolklasser, under
året. Chalmers har även tagit emot ett an
tal studiebesök i syfte att informera och in
spirera.

Årets hedersdoktorer, Professor André Geim, University of Man
chester och nobelpristagare i fysik 2010, Storbritannien, Dr Kristy
B Arbogast, University of Pennsylvania, USA, och Simon Tavaré,
Director of the Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK CI).
Li Wei, får Stiftelsens pris för sina excellenta
studieresultat och för sin roll som framgångsrik
ambassadör för att uppmärksamma Chalmers
masterprogram internationellt och därmed attra
hera toppstudenter till Chalmers från hela världen.

Att studera och styra Metabolism – från bioteknik till biome
dicinsk forskningvar titeln på årets William Chalmersföreläs
ning som hölls av Jens Nielsen.

Rektor Karin Markides vårtalar vid
mösspåtagningen i april.

Två examensceremonier har
hållits för 303
examinander.

Vid experimentverk
staden Fysikaliska lek
saker, har Chalmers
tagit emot i huvudsak
skolklasser och ett an
tal studiebesök i syfte
att informera och in
spirera.

1 674 femteklassare från hela Västsve
rige släppte ägg från 15 meters höjd i
MC2-huset på campus Johanneberg.
Rädda ägget går ut på att släppa ett
ägg från hög höjd utan att det går sön
der. De segrande barnen fick vid en
speciell ceremoni på Chalmers ta emot
priset av William E Moerner, en av årets
nobelpristagare i kemi.
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Utmärkt intern miljö
Ny HR-chef på Chalmers
Sedan juli 2014 är Lisskulla Lindström ny HR-chef på Chalmers. Med 30 års er
farenhet i ryggen, bland annat från Volvo Cars, Mölnlycke Health Care och se
nast som personaldirektör för Göteborgs Stad, vill hon arbeta för att Chalmers
ska vara en attraktiv arbetsplats.
– Jag tror att mina erfarenheter från näringsliv och kommun kan bli ett bra komple
ment till den kompetens som redan finns här. Även om universitetssektorn är ny
för mig, är de viktiga HR-frågorna de samma som i andra organisationer. Bland
annat är det avgörande att anställda tycker om sin arbetsplats och att arbetsplat
sen har riktigt gott rykte så att den attraherar en mångfald av duktiga människor.
Utöver en god arbetsmiljö, inte minst på det psykosociala planet, brinner
Lisskulla Lindström för kompetens- och verksamhetsutveckling. Särskilt viktiga
är frågor kring ledarskap – och medarbetarskap.
– Det handlar mycket om att vara tydlig, ta ansvar för sina åsikter, göra det man
säger att man ska göra, och att ha respekt för varandra.
När Lisskulla Lindström slutade på Göteborgs Stad i början av året var det
flera som frågade henne om det inte var dags att byta inriktning efter så många
år. Absolut inte!, var svaret.
Lisskulla Lindström ny HR-chef på Chalmers. – För mig är HR-frågor det
viktigaste som finns. Ingen organisation är en maskin, det är människorna
som avgör om resultatet blir bra eller dåligt.

För ett hållbart arbetsliv
Med Chalmers vision för en hållbar framtid som utgångspunkt är det naturligt
att sträva efter att skapa en utmärkt intern miljö. Ett hållbart arbetsliv handlar
om allt från att anställda och studenter ska må bra och ges rätt förutsättningar för att uppnå resultat, till att minska miljöbelastningen från den dagliga
verksamheten och föregå med goda exempel.
Att förstå Chalmers och varandra
Förra året kom nästan 400 nyanställda
med
arbetare till Chalmers. Att snabbt få
en chans att lära känna sin arbetsplats och
dess rutiner, och få veta sina rättigheter och
skyldigheter, gör inte bara starten lättare, ut
an motverkar också tidsödande problem och
onödiga konflikter i framtiden. Så resonerade
arbetsgruppen som ligger bakom Chalmers
nya introduktionsprogram för nyanställda,
som hade premiär under hösten 2014. Det
berättar Katarina Vemdal, administrativ chef
på institutionen för signaler och system, och
en av gruppens två projektledare.
– Målet vi satte var att vi ska ha medarbetare
som vet var de är, vad de ska göra och för
står varandra och Chalmers.
– Det är särskilt viktigt att lyfta fram att Chal
mers är en arbetsplats.
Arbetsgruppen har bestått av tio repre
sentanter från olika delar av verksamheten
och Katarina Vemdal har delat projektledar
skapet med Anna Ohlson, enhetschef för
Chalmers HR-specialister. Den 1 oktober
lanserades det nya introduktionsprogram
met som består av fyra delar med lite olika
metodik och innehåll. Utöver ett nytt infor
mationspaket på den interna webben, under
fliken Ny på Chalmers, och den mer speci
fika information som den nyanställde får på
sin institution eller avdelning, består pro
grammet av en campusvandring där profes
sionella guider visar runt och berättar under
två timmar.
– Utöver att man lär sig hitta får man veta
en hel del om byggnadernas, konstverkens,
platsnamnens och verksamhetens historia.
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Men man får också höra lite om vad som på – Reaktionerna är väldigt blandade. Någon
går på olika institutioner och vad styrkeom kan utbrista att scenen vi just sett är ore
alistisk, och någon annan säga att just så
rådena innebär, berättar Katarina Vemdal.
gick det till i förra veckan. Det visar att vi
har ganska olika förutsättningar inom orga
All Inclusive At Chalmers
En annan del av programmet har namnet nisationen, säger Johanna Andersson.
Filmerna har inte enbart använts under
All Inclusive At Chalmers. Det är en work
shop som hålls under en förmiddag i Chal seminariedagar i jämställdhetssamordna
mersska huset för 20 nyanställda i taget, rens regi, utan även av en del av jämställd
från så olika delar av Chalmers som möj hetsombuden och HR-specialisterna. Någ
ligt. Syftet är att förmedla och diskutera ar ra har inspirerats till att arrangera rollspel
betsplatsens regler gällande mångfald och utifrån dem, för att testa alternativa sätt att
hantera härskarteknikerna.
jämställdhet.
– Det har hittills blivit väldigt bra diskussio – Det positiva är att vi nu börjar få ett ge
ner, och tanken är att deltagarna samtidigt mensamt språk för sådant som kanske tidi
får ett första nätverk på Chalmers, säger gare mest varit en svårdefinierad, obehag
lig känsla.
Katarina Vemdal.
För att komma igång och prata om härs
Halvdagen i Chalmersska huset, som
genomförs ungefär en gång i månaden, kartekniker behöver man kunna sätta ord
leds av Johanna Andersson, Chalmers jäm på det som händer.
ställdhetssamordnare och professor Per
Lincoln från kemi- och bioteknik. Under Årets medarbetarenkät
året har Johanna Andersson också hållit Johanna Andersson är också den som hål
seminariedagar där hon använt det nya fil lit i medarbetarenkäten, vilken under 2014
made utbildningsmaterialet om härskartek genomfördes för andra året i rad.
niker. Filmerna, som består av scener ba – Det har varit väldigt roligt att se resulta
serade på verkliga händelser på Chalmers, tet, eftersom det visar på tydliga förbätt
spelades in under 2013 och premiärvisa ringar jämfört med förra året. Exempelvis
des 2014. De föreställer bland annat mö har resultatet för återkoppling mellan che
tessituationer där någon av de närvarande fer och personal gått upp med över fem
osynliggörs, samtal där seniora forskare procent. Jag tänker mig att ett tålmodigt
pratar över huvudet på närvarande dok förbättringsarbete ska ge betydande resul
torander eller situationer där administrativ tat på fem års sikt.
personal behandlas nedlåtande. Scener
na fungerar som underlag för diskussioner Många goda exempel
om hur man kan känna igen och motverka Ett av Johanna Anderssons trevligaste
uppdrag är att tillsammans med arbetsmil
härskartekniker.
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Katarina Vemdal på Signaler och system har varit med
och utvecklat Chalmers introduktionsprogram för ny
anställda.

Camilla Jacobsohn på Energi och miljö har minskat
sårbarheten med tydliga rutiner för det administra
tiva stödet.

Daniel Forsman på Chalmers bibliotek sätter använ
darna i centrum genom nya arbetssätt för de biblio
teksanställda.

– Det märks i medarbetarenkäten att vi
jöingenjören arrangera det årliga seminari Nya verktyg och modeller för
har tagit ett steg framåt, säger Ruth Woie
et om goda exempel på temat utmärkt in informationshantering
tern miljö, vilket hålls i slutet av december På Chalmers bibliotek har man arbetat på Svensson.
Detta hänger ihop med ett flertal insatser,
och kombineras med glöggmingel. En av ta liknande sätt för att minska sårbarheten,
larna i 2014 års upplaga var Camilla Jacob men utgångspunkten är delvis en annan bland annat vår nya ledarskapsutbildning
sohn, administrativ chef på institutionen En berättar bibliotekschefen Daniel Forsman. och att det numera är obligatoriskt att erbju
ergi och miljö. På hennes avdelning har man – 98 procent av mediabudgeten går nu da medarbetarsamtal.
Arbetsmiljöingenjör Katarina Hagdahl ar
arbetat målmedvetet med att utveckla verk mera till elektroniska produkter, och
samhetsstödet och minska sårbarheten.
mängden elektronisk information ökar betar bland annat med fysiska risker i arbets
– Tanken är att det alltid ska finnas kompe så otroligt snabbt att det kan bli ett miljön på Chalmers. Ett av årets stora projekt
tent personal på plats när det behövs. Även arbetsmiljöproblem för oss. De senaste fy har för hennes del handlat om att inventera
när den som är ytterst ansvarig för en upp ra åren har chalmersbibliotekens informa alla laserkällor som finns på institutionerna.
gift är tillfälligt frånvarande, ska det finnas tionsresurser vuxit med 130 miljoner enhe Det har handlat om såväl öppna källor till ar
medarbetare som kan ta emot ärendet och ter till närmare 400 miljoner. Så om vi ska tificiell optisk strålning, avsedda för under
börja arbeta med att lösa det, säger Camil kunna hjälpa studenter och forskare att gö visning och forskning, som lasrar som finns
la Jacobsohn.
ra relevanta urval behöver vi hela tiden ta inuti olika instrument och apparater.
till oss nya verktyg och modeller för infor – Om källan är stark, klass 3 eller klass 4,
kan strålningen ge bestående ögonskador,
Målvakter och kokböcker
mationshantering.
För att det ska fungera behöver så många
För att samtliga anställda så snabbt som så det är viktigt att ha rätt skydd, rutiner och
administratörer som möjligt ha grundläg möjligt ska kunna ta till sig de nya arbets kunskap. Nu har vi kartlagt alla lasrar och
gande kunskap om varandras arbetsuppgif redskapen, och för att minska sårbarheten gjort en riskbedömning utifrån vilken klass
ter, menar hon. Dessutom har hon infört ett vid sjukdom eller annan frånvaro, genomför de tillhör och hur de används. Men det till
system med en förstemålvakt och en andre de de drygt 50 biblioteksanställda en omor kommer nya hela tiden, så det måste finnas
målvakt för varje arbetsområde. Det är för ganisation i början av 2014. Istället för att rutiner för att uppdatera i framtiden.
Arbetet med att åtgärda de brister som
stemålvaktens ansvar att hålla nummer två vara uppdelade utifrån olika expertområden,
uppdaterad, och denne kan ibland få gripa jobbar man numera i tvärfunktionella arbets upptäcktes vid laserinventeringen, bland an
nat i fråga om enhetliga varningsskyltar och
in och avlasta när det blir för mycket att göra grupper.
för nummer ett. En annan viktig faktor är det – Vi har också infört så kallade agila arbets tillgång till personlig skyddsutrustning, fort
Camilla Jacobsohn kallar kokböcker.
metoder, vilket innebär en ambition att sätta går under 2015.
Katarina Hagdahl har också arbetat med
– Vi har sammanställt recept över hur olika användarnas behov i centrum, och att hela
uppgifter ska genomföras, och receptsam tiden utveckla verksamheten till att bli effek att gå igenom och harmonisera de olika ar
lingarna finns i gemensamma digitala kok tivare och till större nytta för brukarna, säger betsmiljörelaterade kurser som hålls.
Resultatet har blivit att arbetsmiljöutbild
böcker. Det gör det lättare för vikarier att ta Daniel Forsman.
ningen för arbetsmiljöombud och för che
över om flera av oss exempelvis skulle drab
fer och ledare med arbetsmiljöuppgifter, har
bas av vinterkräksjukan samtidigt.
Förbättrad riskhantering
Camilla Jacobsohn är noga med att po Frågor kring organisation och ledarskap kortats från tre heldagar till fyra halvdagar.
ängtera att det ligger flera års systema är viktiga fokusområden för Chalmers, inte Dessutom har den fått fler interaktiva delar
tiskt jobb bakom de nu uppmärksammade minst kopplat till arbetet med verksamhets än tidigare.
arbetsmetoderna på institutionen. Det har risker, som drivs av riskcontroller Ruth Woie – Det mest glädjande som hänt under året
funnits en gemensam vision samt en tydlig Svensson. Hon har 2014 förenklat model inom mitt område är det mycket positiva re
handlingsplan, som hon och kollegorna en len för intern styrning och kontroll så att det sultatet från vår interna arbetsmiljörevision
vist hållit fast vid. Och det hade inte varit nu går enklare än tidigare att identifiera ris som genomfördes på nio institutioner. I stort
möjligt utan stödet från prefekten Henriet ker som kan motverka Chalmers måluppfyl sett alla hade förbättrat sitt arbetsmiljöarbe
te Söderberg.
lelse. På så sätt kan åtgärder vidtas innan te märkbart.
Alla fick godkänt resultat, eller bättre, på
– Hon gillar ordning och struktur, och är vil problem uppstår. Chalmers har, bland annat
lig att lägga resurser på sådant. Det spelar utifrån riskanalyser i alla delar av verksam de reviderade områdena. Givetvis finns det
nästan ingen roll hur duktig man är som ad heten, jobbat målmedvetet med att skapa sådant vi kan förbättra ytterligare, men det
ministrativ chef om man inte har lednings bättre förutsättningar för ledare och säker här goda resultatet var verkligen roligt att
g
ta del av!
stöd i ryggen!
ställa att vi alla strävar åt samma håll.
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Studenter ger hållbarhetsarbetet extra energi
När det gäller det interna miljöarbetet var 2014 året då miljöenheten lade ex
tra fokus på att involvera studenterna. Mot slutet av året utsågs två studen
ter till hållbarhetsambassadörer. Tanken är att de ska arbeta extra vid sidan
av studierna, för att ha en dialog kring hållbar utveckling med andra studen
ter, genom att sprida information och ordna diverse kampanjer. Anna Wisa
kanto är en tidigare konststudent som nu läser första året på Teknisk Fysik.
– När jag läste konst gjorde vi många projekt som rörde hållbarhet, säger An
na. Frågor om vad som är etiskt och moraliskt rätt var ständigt närvarande.
Louisa Swenne som tidigare läst en fjäll- och friluftsutbildning och arbetat i
Jämtlandsfjällen innan hon började på Teknisk Design nickar instämmande.
– Vi har båda vistats i sammanhang där frågor kring hållbar utveckling haft
en naturlig plats, säger Louisa. Nu vill vi arbeta för att hållbar utveckling ska
få en lika naturlig plats bland studenter här på Chalmers. Andra exempel på
studentsamarbete under 2014 var Myrornas insamlingsvecka, då studenter
och anställda hjälptes åt att samla in kläder till välgörande ändamål, samt de
traditionella cykeldagarna, där samarbetet med Chalmers Students for Sus
tainability, CSS, var mer omfattande än tidigare.
Anna Wisakanto och Louisa Swenne.

I september vann Chalmers Göteborgs tra
fikkontors pris för årets bästa cykelidé, i täv
lingen Cykelvänlig arbetsplats. Idén handlar
om att anordna en elcykelpool för studen
ter och anställda, där cyklarna förvaras och
laddas under ett tak med solceller.
– Tyvärr har projektet blivit något försenat,
eftersom en av de planerade leverantörer
na gått i konkurs. Men vi tror att idén ska bli
verklighet i september 2015, säger Jennica
Kjällstrand, miljöchef.
För den som inte vill eller har möjlighet att
cykla erbjuder Chalmers numera sina an
ställda att köpa Västtrafiks årskort genom
avdrag från lönen varje månad, något cirka
400 anställda redan valt att göra.
– Vi jobbar systematiskt med att minska vår
miljöbelastning i alla delar av verksamheten,
och det känns som att mer och mer faller på
plats nu. Snart har vi varit miljöcertifierade i
tre år och det metodiska arbetssättet med
ständiga förbättringar har verkligen landat i
vår organisation nu.
Att miljö- och hållbarhetsarbetet har fått
genomslag på institutionerna kan Jennica
Kjällstrand se i de integrerade handlings
planerna för kommande års verksamhets
mål, liksom i arbetet med att uppfylla mål
sättningarna som fanns för 2014.
– Över huvud taget blir vi bättre och bätt
re på att jobba med mål och uppföljningar.
Miljörevisionerna har blivit ett viktigt verk
tyg för att följa upp och stötta institutioner
nas hållbarhetsarbete och vi försöker ha ett
förhållningssätt som snarare är coachande
än kontrollerande.

Administrativ personal uppgick den 31 förbättring sedan 2013. Tretton personer
december 2014 till motsvarande 530 hel rekryterades eller befordrades till biträdande
tidstjänster. I jämförelse med 2013 var det professorer 2014. Av dem var 77 procent
en ökning med 32 heltidstjänster. Av den män. År 2013 var motsvarande andel män
administrativa personalen var 7,2 procent 84 procent.
visstidsanställda.
Könsfördelningen bland docenterna har
Tekniker och IT-personal utgjorde den 31 förbättrats de senaste åren och 2014 bryter
december 2014 motsvarande 325 heltids inte denna positiva trend. Av 163 docenter
tjänster, varav 4,6 procent visstidsanställda. är 25 procent kvinnor, 2013 var andelen 22
Denna personalgrupp uppgick 2013 till 328 procent. 15 män (62 procent) och 9 kvinnor
heltidstjänster, vilket innebär att en minskning (38 procent) rekryterades eller befordrades
har skett med 3 heltidstjänster.
till docenter 2014. År 2013 var 26 procent
Annan forskande och undervisande perso av de nya docenterna kvinnor. 33 personer
nal var den 31 december 2014 motsvarande antogs som oavlönade docenter. Av dessa
321 heltidstjänster (412 personer), jämfört var 11 kvinnor, vilket innebär en ökning med
med 285 (378 personer) 2013. Detta är en 10 procent jämfört med 2013.
ökning med 36 heltidstjänster (34 personer).
Nio nya universitetslektorer rekryterades
Andelen visstidsanställda heltidstjänster i 2014 och könsfördelningen bland dessa var
gruppen var 66,4 procent år 2014.
22 procent kvinnor och 78 procent män. Av
Ökningen av personal kan hänföras till en Chalmers 82 universitetslektorer är 26 pro
ökning av forskningsuppdrag på Chalmers, cent är kvinnor, vilket innebär en förbättring
vilket har bidragit till fler tjänster inom såväl med 1 procent sedan förra året. I jämförelse
forskning, undervisning och administration.
med 2012 är det en förbättring på 5 procent
Personalomsättningen var under året cirka vilket tyder på en positiv trend.
5 procent varav drygt 40 procent orsakades
Könsfördelningen avseende rekrytering av
av pensionsavgångar.
forskarassistenter var 2014 mer ojämn än
på flera år. Av 22 personer var 18 män (82
Jämställdhet i siffror
procent). Förra året var andelen 55 procent.
Chalmers ledningsgrupp bestod år 2014 av En positiv trend avseende utvecklingen av
11 personer, 4 kvinnor och 7 män. En föränd könsfördelningen bland de 122 forskarassis
ring har skett i prefektgruppen under året. Av tenterna har brutits 2014 och andelen kvinnor
18 prefekter är nu 15 män, vilket innebär att har minskat från 28 procent till 26 procent.
könsfördelningen i denna grupp är fortsatt
Sammantaget innebär detta att 74 pro
mycket ojämn (83 procent män), men att cent av dem som rekryterats eller befordrats
en förbättring skett sedan 2013 då andelen till professor, biträdande professor, docent,
män var 94 procent Styrkeområdesledarna universitetslektor eller forskarassistent är män.
är 8 personer, varav 7 är män (87 procent) Det innebär en mer ojämn könsfördelning
Personal i siffror
Av 4 utbildningsområdesledare är 3 män 2014 än 2013 och bryter en positiv trend
Chalmers tekniska högskola AB hade den (75 procent).
som pågått under flera år inom denna grupp.
31 december 2014, 3 082 anställda, vilket
Könsfördelningen bland professorer har
Bland doktoranderna fortsätter utveck
motsvarar 2 928 heltidstjänster. Av heltids förbättrats sedan 2013 men är fortsatt ojämn. lingen mot en jämnare könsfördelning. Av
tjänsterna var 48,3 procent visstidsanställda. Av 189 professorer är 20 (11 procent) kvinnor, 828 doktorander är 34 procent kvinnor, vilket
Jämfört med 2013 har antalet heltidstjänster vilket är en förbättring med knappt 2 procent. innebär en ökning med 2 procent sedan 2013.
ökat med 90 st.
Av de 9 professorer som rekryterats eller be
Utvecklingen under 2014 innebär en något
Av de visstidsanställda (heltidstjänster) fordrats under 2014 var 7 män (77 procent). jämnare könsfördelning bland professorer,
var 828 doktorander och 122 forskaras År 2013 var andelen 79 procent.
biträdande professorer, docenter, universi
sistenter. Jämfört med 2013 har Chalmers
Bland 106 biträdande professorer är tetslektorer och doktorander. Bland forskaras
lika många doktorander och ett tiotal färre könsfördelningen 22 procent kvinnor och sistenterna finns en negativ trend.
forskarassistenter.
78 procent män, vilket innebär en marginell
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Chalmers hållbarhetsredovisning utgörs av denna årsberättelse och årsredovisning, tillsammans med hållbarhetsdata på chalmers.se (C),
chalmers.se/hallbarhetsredovisning (HR), Chalmers visionsdokument (CHF) samt arbetsmiljö- och jämlikhetspolicy (AoJ).
Detta hållbarhetsindex visar var respektive hållbarhetsinformation återfinns.

Webbdokument

Årsberättelse/redovisning
sida

Årsberättelse/redovisning
sida

Styrning & organisation

Webbdokument

Ekologiskt ansvarstagande

Värdegrund
Vision
Målbild
Hållbarhetsmål
Rektor om hållbar utveckling
Styrelse
Ledning och organisation
Hållbarhetsorganisation
Ledningssystem för hållbarhetsarbetet
Riskhantering
Ekonomiskt ansvarstagande
Ekonomisk redovisning
Kapitalförvaltning
Divestering
Statliga bidrag
Finansiärer
Gåvor och donationer

CHF
CHF
CHF
C

–
–
–
–
4-5
58,78
46, 58-60, 78-79
43-44
44
43-44, 61, 80

C
C
C
C
HR

59-66, 78-86

C
HR
HR
HR

82
18-20, 33
18-20, 33
39, 81

Socialt ansvarstagande
Personalpolitik
Arbetsmiljö
Jämlikhet
Open-Access policy
Jämställdhet
Personalutveckling
Kollektivavtal
Medarbetarundersökning

42-45, 67-70, 89
22, 30, 42-45
22, 30, 42-45
39

22, 23, 30, 42-44, 45, 70
42-44
23
42

C
HR, AoJ
HR, AoJ
C
HR, AoJ
HR
HR

Miljö- och hållbarhetspolicy
Kemikaliehantering
Avfallshantering
Energianvändning
Transport
Biologisk mångfald
Anmälan och tillstånd
Chalmersfastigheters miljöarbete

–
–
–
–
44
–
61-62
79

C
HR
HR
HR
HR
HR

Etiskt ansvarstagande
Verksamhetsetiska kommittén
Etisk policy för Chalmers

–

C

–

C

Utbildning
Hållbarhetsutbildning
Internationalisering
Hållbarhetsambassadörer
Forskarutbildning inom hållbarhet

32
23, 27, 29
44
21-23

HR

Forskning
Anslagsgivare
Publicering
Hållbarhetsforskning
Institutionernas bidrag till hållbar utveckling

18
20
6-15, 16-17
48-56

Nyttiggörande
Hållbarhetsbedömning av projekt
Nyttiggörande inom hållbar utveckling
Publika arrangemang
Hållbarhetssamverkan
Styrkeområdenas bidrag till hållbar utveckling

35
35-38
40-41
40-41
6-15

utmärkt intern miljö

HÅLLBARHETSINDEX

HR

Personal, antal heltidstjänster

2014

Totalt (därav män)
Undervisande och
forskande personal
Professorer
Biträdande professorer
Docenter
Universitetslektorer
Forskarassistenter
Doktorer
Tekniklektorer
Universitetsadjunkter
Doktorandtjänster
Annan undervisande
och forskande personal
Summa

2013

2012

2011

189
106
163
82
122
183
58
21
828

(169)
(83)
(123)
(61)
(90)
(130)
(50)
(16)
(548)

183
101
148
94
133
155
60
24
829

(165)
(79)
(115)
(71)
(96)
(106)
(52)
(18)
(559)

177 (162)
95
(72)
148 (118)
102
(81)
116 (85)
165 (124)
60
(51)
26 (20)
813 (551)

178
79
155
98
102
140
52
29
774

(164)
(57)
(97)
(79)
(76)
(95)
(43)
(20)
(541)

321

(234)

285

(202)

260

259

(184)

2 073 (1 504)

(187)

2 012 (1463) 1 962 (1 451)

1 866 (1 386)

325
530

(233)
(121)

328
498

(232)
(106)

318 (226)
464 (95)

324
460

(231)
(88)

Summa

855

(354)

826

(338)

782 (321)

784

(317)

Totalsumma

Nyrekryteringar/Befordringar

2014

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

2 928 (1 858) 2 838 (1 801) 2 744(1 772)

2 650 (1 703)

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

2013

2012

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Professor
Bitr professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent

7
10
15
7
18

2
3
9
2
4

15
16
14
5
18

4
3
5
3
15

5
14
10
3
9

2
2
2
3
5

Totalt

57

20

68

30

41

14

Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 10–50 % vid Chalmers.
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Chalmers ledningsgrupp har i uppdrag att utveckla Chalmers enligt en gemensam långsiktig plan för hela organisationen.
Fr v bakre raden: Lars Börjesson, vicerektor för styrkeområden , Jonas Fogelberg, Chief Financial Officer, Philip Radtke, ordförande, Chalmers Studentkår
Rolf Almelund, Chief Process Officer, Alf-Erik Almstedt, vicerektor för forskning och forskarutbildning. Fr v främre raden: Johan Carlsten, vicerektor för samverkan,
Lisskulla Lindström, HR-chef, Karin Markides, rektor och vd, Mats Viberg, prorektor och vice vd, Helene Bergsten, rektors rådgivare, Maria Knutson Wedel,
vicerektor för grundutbildningen. Ej med på bild: Tomas Nilsson, kommunikationschef t o m september 2014, Kristina Kvarnevi, HR-chef t o m juli 2014.

Ledning och organisation
Chalmers tekniska högskola AB (nedan
kallat Chalmers) ägs av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola. Stiftelsen förvaltar stiftel
sekapitalet och utser styrelsen för Chalmers,
som svarar för övergripande planering och
uppföljning av verksamheten. Under Chalmers
styrelse svarar rektor, tillika verkställande
direktör, för den samlade verksamheten som
leds och utvecklas genom två korskopplade
perspektiv:
• Ämnesperspektivet, där institutionerna
utvecklar forskning och utbildning av hög
kvalitet. Institutionen tar ansvar över en
balanserad utveckling av fakultetens storlek
och resurser.
• Chalmersperspektivet, där de övergripande
uppdragen inom utbildning, forskning och
nyttiggörande utvecklas genom tre hu
vudprocesser och där studenter, lärare
och forskare lockas till gränsöverskridande
verksamheter inom styrkeområdena.
Chalmers leds av en ledningsgrupp där an
svariga för verksamhetsområden samverkar
och driver utveckling av Chalmers roll och
bidrag i samhället. Ett rektorskansli samlar
särskilt ledaransvar inom hållbar utveckling,
internationalisering, näringslivssamverkan
och fundraising till stöd för ledningsgruppen.
”Ledningsgruppen är idag ett team som står
upp för varandra och tar gemensamt ansvar. Återkopplingskulturen utvecklas allt
mer genom hela verksamheten vilket ger
ledningen förbättrade möjligheter att gynna
goda drivkrafter och nå våra
gemensamma mål”,
säger rektor Karin Markides.

Institutionerna och biblioteket
De sjutton institutionerna och Chalmers bib
liotek utgör Chalmers linjeorganisation och är
underställd prorektor. Vid institutionerna finns
all akademisk personal samt det lokala verk
samhetsstödet. Alla forskare och lärare är an
ställda vid respektive institution, vilken svarar
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för den ämnesdisciplinära utvecklingen, kom
petensutveckling av personal samt planering
och uppföljning av verksamheten generellt.
Här sker även ledning av forskarskolor och
utveckling av kurser i Chalmers utbildningar.
Vid Chalmers bibliotek finns litteratur och
tidskrifter inom Chalmers alla ämnesområden.
Biblioteket leds av en bibliotekschef, som
har ett biblioteksråd till sitt stöd.
Styrkeområdena
De åtta tematiska styrkeområdena svarar för
ämnesövergripande integration av Chalmers
forskning, utbildning och samverkan. Drivkraf
ter för deras utveckling är hållbar utveckling
samt innovation och entreprenörskap. All
verksamhet vilar också på, och hämtar inspi
ration ur, de grundläggande vetenskaperna.
Styrkeområdena är underställda vicerektor
för styrkeområden. Centrumbildningar och
forskningsinfrastrukturer utgör dynamiska
mötesplatser och är därmed viktiga utveck
lingsmiljöer i styrkeområdena.
Huvudprocessen Att utbilda
De fyra utbildningsområdena är underställda
vicerektor för grundutbildning och svarar för
Chalmers utbildningsprogram. Varje utbild
ningsområde leds av en utbildningsområ
desledare som ansvarar för övergripande
utveckling samt planering och dimensionering
av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
”Den positiva känslan av utvärderingsresultaten har ytterligare förstärkts
av det engagemang och den mängd
goda förslag vi fått in kring kvalitetsmedlens utnyttjande. Samverkan
mellan viceprefekter och programansvariga är särskilt glädjande”,

mottagande. Båda koncepten utvecklas nu
vidare och GTS-utbudet öppnas på begäran
successivt för postdocs och forskarassis
tenter. Chalmers nya modell för hantering
av forskningsinfrastrukturer har uppmärk
sammats nationellt och har givit möjlighet
att påverka Vetenskapsrådets hantering av
nationella forskningsinfrastrukturer.
Inom ramen för den nya styrgruppen för
campusutveckling utvecklas och förverkligas
förslag runt våra campus som kreativa fysiska
miljöer, testbäddar för innovativa lösningar
och gränsöverskridande mötesplatser.
Huvudprocessen Att nyttiggöra
Chalmers har under året fått en ny bolagsord
ning och har därmed fått ett vidgat uppdrag
genom att nyttiggörande tydligare har jäm
ställts med utbildning och forskning. Bolags
ordningen speglar nu på ett utmärkt sätt
Chalmers ambition och målsättning att uppnå
effektivt nyttiggörande genom processer som
är väl integrerade med utbildning och forsk
ning. Samtidigt har den relativt komplicerade
strukturen för Chalmers venture creation för
enklats genom bildandet av en sammanhållen
struktur med en tydligt uttalad målsättning att
bli världsledande.
Verksamhetsstödet
Chalmers verksamhetsstöd är processori
enterat mot de tre målbilderna utbildning i
världsklass, excellent forskning och effektivt
nyttiggörande. Chefen för det gemensamma
verksamhetsstödet ansvarar för de åtta av
delningarna inom Administration och ser
vice. Deras uppgift är att stödja och förvalta
Chalmers verksamhet på ett effektivt och
samordnat sätt med hög grad av service och
säkerställa att regler och förordningar följs.

säger vicerektor Maria Knutson Wedel.

Huvudprocessen Att forska och
forskarutbilda
De satsningar som under året gjorts på hand
ledarutveckling och Generic and Transferable
Skills, GTS, för doktorander har fått ett positivt

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

utmärkt intern miljö

Nya
Nyaprofessorer
professorer
Den xx xxxxxx firade Chalmers sina nya professorer med en högtidlig
installation. Åtta professorer, nio adjungerade, två gästprofessorer, fyra
affilierade professorer och tre professor of the practice välkomnades.

Adjungerade professorer

Professorer

Devdatt Dubhashi
Datavetenskap

Tünde Fülöp
Fysik

Georgi Gaydadjiev
Datorsystemteknik

Jan Grahn
Mikrovågselektronik

Mats Halvarsson
Fysik

Lars Marcus
Stadsbyggnad

Branislav Basara
Computational Fluid
Dynamics

Fredrik Bruzelius
Fordonsdynamisk
modellering och styrning

Jiaxin Chen
Materialens mikrostruktur

Fredrik Dahlgren
Energieffektiva datorsystem

Johan Engström
Trafikantbeteende

Morgan Johansson
Tillämpad konstruktionsteknik

Bengt Järrehult
Innovationsteknik

Anders Lie
Trafiksäkerhet med särskild
inriktning mot systemsäkerhet
och autonoma vägfordons
säkerhetspåverkan

Trent Victor
Olycksfallsprevention

Professor of Practice

Louise Olsson
Kemisk reaktionsteknik

Lars Ulander
Radarfjärranalys

Bengt Ramne
Konceptutveckling av
fartygssystem och
offshoreinstallationer

Gästprofessorer

Scott MacKinnon
Maritime Human Factors

Lars Josefsson
Sustainable Develop
ment

Anna-Johanna Klasander
Stadsbyggnad

Malcolm Fridlund
Radioastronomi & astrofysik

Fabian Mauss
Förbränningskemi

Affilierade professorer

David Simon
Samhällsbyggnad

Taina Kurki-Suonio
Fysik, särskilt plasmafysik

David Muir Wood
Geoteknik
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Våra institutioner

Cloud Citizen, ett visionärt projekt som vann högsta pris i skyskrapetävlingen ”Shenzhen Bay
Super City”, utformat av lärare från Chalmers Arkitektur i samarbete med arkitektkontoren
Urban Future Organization och CR-Design.

Arkitektur
Prefekt
Fredrik Nilsson
Forskningsavdelningar
Byggnadsdesign
Stadsbyggnad
Arkitekturens Teori och Metod
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

2
2
16
26
637
96
101

Bygg- och miljöteknik
Prefekt
Ulf Jarfelt
Forskningsavdelningar
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)
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5
9
74
59
808
157
173

HSB Living Lab för framtidens boendemiljö.

Institutionens utbildning och forskning inom
arkitektur, stadsbyggande och designpro
cesser har målet att bidra till balanserad
resursanvändning och hög kvalitet i män
niskors livsmiljöer, från regional skala till
byggnadsdetalj.
Förstärkt forskning och samverkan med
praktiken
Under 2014 har vår forskning och sam
verkan med omvärlden förstärkts på flera
sätt. En stiftelsestödd satsning på området
urbanmorfologi (läran om stadens form) har
inletts genom en ny forskargrupp med pro
fessor Lars Marcus i spetsen, och forskning
ihop med kommuner har fördjupats kring
regional utveckling ur rumsligt perspektiv.
Institutionen har fått sina första professor
of the practice, dels inom stadsbyggnad
och dels inom ledarskap i samverkan med

Centrum för management i byggsektorn,
CMB. Vårdbyggnadsforskningen har för
stärkts med en adjungerad professur i
samverkan med arkitektkontoret Tengbom.
Uppmärksamhet i media och vinster i
tävlingar
Institutionens forskning inom området bio
mimetik har uppmärksammats i radions
P1, och hur arkitekturens utformning kan
få patienter på sjukhus att må bättre (till
och med under pågående operation) har
uppmärksammats i SvD. En grupp lärare
medverkade i det visionära projektet Cloud
Citizen som vann högsta pris i skyskrape
tävlingen ”Shenzhen Bay Super City”, och
studenter vann tävlingen ”Nya ögon på glas”,
vars vinnande cafépaviljong uppförts vid
Eriksbergs färjeläge.

Institutionens verksamhet omfattar forsk tillfälliga och flyttbara moduler. Mätvärden
ning, utbildning och nyttiggörande som rör samlas in via sensorer i huset, där bland
byggande i samhället: hus att bo i, vägar att annat faktorer som vattenåtervinning, sol
färdas på, vatten att dricka. Genom studier cellslösning, smarta bokningssystem, elför
av planering, underhåll och drift är visionen brukning och hållbara byggmaterial kommer
att bygga ett hållbart samhälle, med hänsyn att testas. HSB Living Lab sker i samverkan
till miljö, energi och ekonomi. Genom forsk mellan Chalmers, Johanneberg Science
ning om nya material, metoder och verktyg Park, HSB och ett antal underleverantörer
utvecklas byggnader, infrastruktur och i såväl projekteringsfas, byggprocess och
processer. Genom projekt där forskning, under boendeperioden.
HSB Living Lab ingår i forskningssats
utbildning och nyttiggörande samverkar
ökar förståelsen mellan akademin och det ningen Climate KIC, en del av EIT, Europas
omgivande samhället.
största innovationspartnerskap mellan of
fentlig sektor och näringsliv. Redan innan
Ett levande labb tar våra boendemiljöer byggstart har projektet uppmärksammats
in i framtiden
internationellt, bland annat som förstklas
Projektet HSB Living Lab sträcker sig cirka sigt innovativt projekt vid IASP-konferensen
tio år framåt i tiden. Planen är att uppföra i Quatar.
20-40 studentbostäder på campus Johan
neberg. En unik möjlighet ges att forska
på innovationer i verkliga boendemiljöer.
Huskroppen kommer att vara uppbyggd av

r
ra ne
Vå tio
titu
ins
I slutet på april samlades studenter, alum
ner och lärare inom Industrial Ecology
under tre dagar för att nätverka och dela
erfarenheter med varandra under mottot
”Closing the gap”.

Data- och
informationsteknik
Prefekt
Jan Jonsson
Forskningsavdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software Engineering
Licentiatexamina		 17 (varav 3 GU)
Doktorsexamina		 13 (varav 2 GU)
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		 55 (varav 16 GU)
Refereegranskade
konferensbidrag		162 (varav 46 GU)
Antal helårsstudenter 1 342 (varav 352 GU)
Antal anställda
203 (varav 43 GU)
Intäkter (mnkr)
219 (varav 56 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)

23
13
134
53
364
212
245

Institutionen, gemensam för Chalmers
och Göteborgs universitet, är mycket in
ternationell med en dynamisk forsknings
miljö, väl integrerad med utbildning och
nyttiggörande. Vid institutionen bedrivs
forskning som spänner från teoretisk un
derbyggnad till utveckling av tillämpade
system. Samarbetet med andra universi
tet och högskolor, nationellt och interna
tionellt, är väl utvecklat och med arbetet i
Software Center strävar man efter att ut
öka ett redan omfattande samarbete med
industrin.
Nytt forskningsområde –
Global Systems Science
Bakgrunden är att all vetenskap idag är
beroende av datormodeller för simulering,
analys och visualisering. Modern fysik, ke
mi, biologi och medicin använder stora da
torberäkningar för att få fram nya resultat
men normalt sett finns det en matematisk

Institutionen bedriver framstående forsk
ning, utbildning och nyttiggörande inom
energi, miljö och hållbar utveckling – från
globalt perspektiv till industri-, byggnadsoch produktskala. Fokus ligger dels på
experimentell och teoretisk energiteknisk
forskning, dels på utveckling, användning
och utvärdering av metoder för analys av tek
niska system. Med vår omfattande samver
kan med näringsliv och samhälle och aktivt
deltagande i debatter och policyprocesser
lever institutionen upp till vårt motto – vi är
med och gör världen hållbar!
En framgångsrik samarbetsarena
Chalmers kraftcentral är en avancerad
forskningsanläggning med inriktning på
koldioxidinfångning och omvandling av bio
massa. Kraftcentralen rymmer bland annat
världens största forskningsförgasare, som
erbjuder en unik möjlighet till forskning
och utveckling av förnybara drivmedel. I
ett öppet samarbete runt Chalmers kraft
central möts forskare och företag från hela

teori att jämföra med. För komplexa socioekologiska globala system finns sällan en
etablerad teori att falla tillbaka på och det
gör modellerna extra viktiga. Vår centra
la tes är att datavetenskapen ska ha sam
ma roll för Global System Science, GSS,
som matematiken har för fysiken.
Global systemvetenskap, GSS, är ett
nytt forskningsområde, sprunget ur globa
la utmaningar som kräver högnivåmodel
lering tvärs över flera traditionella veten
skapliga discipliner. Det kan till exempel
handla om klimatförändringar, omställning
en till hållbar energi eller finansiell (in-)sta
bilitet på global nivå. Det började med ett
EU-initiativ 2008 och fem år senare kom
en utlysning i EU:s åttonde ramprogram,
Horisont 2020. Under 2014 lämnade insti
tutionen, tillsammans med partners, in en
ansökan för projektet GRACeFUL, som
beviljats 2,4 miljoner euro över tre år med
start 2015.

världen för att bidra till en klimatneutral
framtid. Ett nära samarbete med många
viktiga aktörer inom energisektorn ger även
effekt på utbildningen. Studenterna erbjuds
gästföreläsare från branschen, besök vid
industrianläggningar och analyser av verk
liga industriella fall.
Framtidens förändringsagenter
Den 24 april gick startskottet för ”Future Ma
kers”, den första internationella studentkon
ferensen inom området industriell ekologi.
Eventet lockade över 120 studenter med
målet att nätverka, diskutera och framförallt
stärka den egna professionen. Det övergri
pande syftet var att få till en diskussion om
hur man ska kunna minska avståndet mellan
utbildningens innehåll idag och det som
förväntas av studenterna ute i arbetslivet.
Genom ”Future Makers” hoppas studen
terna kunna skicka ett tydligt budskap om
önskad förändring till programansvariga i
hela Europa.
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Materialstruktur studeras med hjälp av
eletronmikroskopi.

Ett av forskningsområdena inom SuMO Biomaterials är att studera masstransport i mjuka biomaterial.

Fundamental fysik

Institutionen bedriver grundforskning inom
kärnfysik, elementarpartikelfysik och ma
tematisk fysik och är väl integrerad inom
utbildning och spridning av kunskap i sam
hället. Arbetsmetoder som används inom
forskningen är teoretisk analys, experiment
och numerisk simulering. Experimentell
subatomär fysik bedrivs vid CERN-ISOL
DE utanför Genève och GSI-FAIR utanför
Darmstadt. Det finns även anknytning till
acceleratorfysik vid European Spallation
Source, ESS, i Lund. Inom teoretisk kärn
fysik arbetar institutionen framförallt med
lätta atomkärnor, med ett starkt inslag av
e-vetenskap.

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

4
1
37
12
94
26
28

University of Michigan och Nordic Institute
for Theoretical Physics, NORDITA deltar i
ett forskningsprojekt som syftar till att förstå
sammansättningen av mörk materia.
Teoretisk partikelfysik med inriktning mot
fenomenologiska modeller bortom stan
dardmodellen för partikelfysik anknyter till
pågående experiment vid CERN-LHC och
kosmologiska observationer.
Forskning inom matematisk fysik ankny
ter till gaugeteorier, supersträngteori och
kvantgravitation. Matematisk fysik används
även för beskrivning av starkt kopplade
system bland annat inom den kondenserade
materiens fysik.

Forskningsprojekt om mörk materia
En nyhet för i år är att man tillsammans
med forskare från Stockholms universitet,

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)
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29
44
381
36
569
433
467

Forskningen vid institutionen är både grund
läggande och tillämpad. En spännvidd att
raktiv i sig. Exempel på tillämpad forskning
är det antal centra där institutionen är värd.
Fyra av dessa är the High-temperature
Corrosion Centre, HIC, SuMo Biomateri
als, Linnécentret SUPRA och Wallenberg
Wood Science Center. Aktiviteterna vid
avdelningen för kemi- och biokemi står för
merparten av vår grundläggande forskning.
Undervisningen vid institutionen har, i Uni
versitetskanslerämbetets, UKÄ, utvärdering
2013, rankats mycket högt. Av den anled
ningen har institutionen erhållit medel för
att kunna behålla eller ytterligare förbättra
kvaliteten. Medel som, under 2014, inves
terats i ett antal initiativ.
Samverkan mellan industri och akademi
analyseras i den så kallade Leiden-rank
ningen där Chalmers placerar sig på andra
plats i världen. Internt på Chalmers är insti
tutionen nummer ett.

handlar om hur sådana skyddande ytskikt
bildas och hur de bryts ner. Forskningen
bidrar till att lösa materialproblem vid el- och
värmeproduktion och i industriprocesser
och möjliggör på så sätt utvecklingen av
mer ekonomiska och miljövänliga system.
HTC finansieras av Energimyndigheten,
Chalmers och 19 svenska och utländska
företag.

Masstransport i mjuka biomaterial, vad
är det och varför är det viktigt?
Det kan handla om absorption av urin i
en blöja, hur substanserna i en tablett ut
söndras eller om hur vätska transporteras
när man kokar pasta. På SuMo Biomate
rials är forskningen interdisciplinär med
en forskarmiljö som präglas av ömsesidig
respekt mellan fundamental och tillämpad
vetenskap samt industrins behov. Det är ett
forskningsområde med många utmaningar
och med många möjligheter till utveckling av
material och där det finns stor samhällsnytta.
Varför korroderar material vid höga tem- ”Hur SuMo samarbetar med företag kan
peraturer och vad kan man göra åt det? sätta en ny standard för hur man i stora
Högtemperaturmaterial är utformade för projekt, med många partners, levererar
att bilda långsamt växande oxidskikt som grundforskning med direkt värde för indust
skyddar mot korrosion. HTC´s forskning rin” – AkzoNobel.

våra institutioner

Världsrekord på den största fraktalen under Vetenskapsfestivalen.

Matematiska
vetenskaper
Prefekt
Bernt Wennberg
Forskningsavdelningar
Matematik
Matematisk statistik
Licentiatexamina		 8
Doktorsexamina
4
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
156
Refereegranskade
konferensbidrag
19
Antal helårsstudenter
1 797
Antal anställda
170
Intäkter (mnkr)
190

(varav 0 GU)
(varav 2 GU)
(varav 35 GU)
(varav 2 GU)
(varav 365 GU)
(varav 26 GU)
(varav 43 GU)

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

4
5
57
39
227
75
86

Forskning om polymera material och kompositer vid Material- och
tillverkningsteknik på Chalmers.

Verksamheten vid institutionen präglas av
samverkan, både nationell och internationell,
inom forskning liksom undervisning och
nyttiggörande, mellan matematiker såväl
som med andra vetenskapliga discipliner
och näringsliv.
En stor del av forskningen sker i interna
tionella samarbeten snarare än inom institu
tionen, och institutionen har ett stort interna
tionellt utbyte. Under 2014 har institutionen
besökts av närmare hundra gäster från olika
länder, som har medverkat i seminarier,
forskarutbildningskurser, disputationer mm.
Värd för The 9th European Conference
on Mathematical and Theoretical Biology
En av årets större händelser var att institu
tionen stod värd för The 9th European Con
ference on Mathematical and Theoretical
Biology, som samlade fler än 600 deltagare
från hela världen till ett femdagars möte i juni.
Förutom åtta plenarföredrag och omkring

Verksamheten vid institutionen omfattar
forskning, utbildning och nyttiggörande
inom yt- och mikrostrukturteknik, material
teknologi, polymera material och kompositer,
tillverkningsteknik, avancerad oförstörande
provning samt högspänningsteknik.
Institutionens forskning har en stark ex
perimentell bas, forskningen spänner från
grundforskning om nanostrukturella material
och nanokompositer till tillämpad forskning
inom bearbetningsteknik och pulverteknik.
Forskningen utmanar dagens teknik med
nya material och processer till lättvikt och
hållbar utveckling.

260 parallellföredrag i tolv olika spår såsom
cancer, ekologi och epidemier hölls även 42
minisymposier.
Tvärvetenskaplig samverkan
Institutionens verksamhet står i centrum
för allt fler större tvärvetenskapliga samar
betsprojekt och flera sådana projekt, inom
till exempel biologi och materialvetenskap,
leds av forskare vid institutionen. Ett EUnätverk, EU-MATHS-IN, har bildats för att ge
matematiker inom tillämpad och industriell
matematik större möjligheter att medverka
i just EU-projekt. Under 2014 bildades en
svensk nod i detta nätverk, med institutionen
och Fraunhofer-Chalmers Centre, FCC,
som värdar.
Matematiska vetenskaper medverkar på
flera sätt i Vetenskapsfestivalen, och kontrol
lerade i år höjden på världens största fraktal
som mellanstadieelever tillverkat i festivalens
regi, för Guinness rekordboks räkning.

testning av olika material till modellering
av material och processer. Dessutom har
MPL kapacitet att utföra olika typer av mät
ningar och bedömningar av kvalitet och
produktivitet.
MPL är även en plats där laborationer
bedrivs i grundutbildningen och där studie
besök från såväl studenter som näringsliv
tas emot.

Materials Processing Laboratory
Under året har Materials Processing Labo
ratory, MPL, invigts som är en del i styrke
området Produktion. I MPL finns en modern
miljö som möjliggör allt från tillverkning,
materialbearbetning, karakterisering och
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Forskare vid Chalmers är först med att visa att man kan använda ljud för att kommunicera med en konst
gjord atom. Därmed kan de demonstrera kvantfysiska fenomen med ljud i stället för ljus.

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

12
11
183
112
89
205
265

Produkt- och
produktionsutveckling
Prefekt
Rikard Söderberg
Forskningsavdelningar
Design & Human Factors
Produktionssystem
Produktutveckling
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)
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5
8
29
65
529
104
125

Institutionen är en unik miljö, där framgångsrik
forskning, utbildning och nyttiggörande be
drivs inom bland annat fotonik, högfrekvens
elektronik, medicinsk elektronik, mikrosystem,
elektronikbyggsätt, och kvantkomponenter.
Halvledare, supraledare, vätskekristaller,
grafen och kolnanorör är exempel på ma
terial som används för att tillverka unika
nanostrukturer för denna forskning. Den
tvärvetenskapliga miljön utgör en utmärkt
grogrund för forskning och innovationer, vilket
leder till nyttiggörande i samhället och skapar
arbetstillfällen i Sverige. Institutionen är även
värd för nanotekniklaboratoriet, en öppen
nationell infrastruktur.
Stora anslag
Under året har institutionen tilldelats flera
stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, KAW, och Stiftelsen för strategisk
forskning, SSF, totalt omkring 220 miljoner
kronor. Två KAW- och ett SSF-projekt bygger
på supraledande elektroniska komponenter,
så kallade squidar, inom olika forskningsfält.

Institutionens tre avdelningar är ledande
inom metoder för utveckling av produkter
och produktionssystem. Samspelet mellan
institutionens forskningsdiscipliner såsom
industridesign, human factors och produktoch produktionsutveckling, syftar till att
minska tiden från kundbehov till färdigpro
ducerad produkt och samtidigt åstadkomma
mervärden för kunden. Verksamheten är
en central aktör inom styrkeområden Pro
duktion, Transport och Energi samt starkt
kopplad till utbildning, forskning och nyttig
görande inom tillverkningsindustrin, bland
annat genom Wingquist Laboratory VINN
Excellence Centre.
Förändrade resebeteenden
Avdelningen Design & Human Factors ut
värdering av GO:SMART-projektet visade
att det går att förändra människors resebe
teende men också att nya affärsmodeller be
hövs för att bättre utnyttja existerande trans

Christian Bremer och Erik Ohlsons prisbelönta
examensarbete, Alter the Wheelchair.

Inom höghastighetselektronik gav Stiftelsen
för strategisk forskning, SSF, ytterligare finan
siering inom trådlös kommunikation, optiska
datakablar och kolbaserade elektroniksystem
med GaN. 39 miljoner kronor från KAW går
till uppbyggnaden av ett helt nytt nationellt
terahertz-laboratorium.
Nya forskningsupptäckter
Brus i mikrovågsförstärkare begränsas av
värmens kvantpartiklar vid mycket låga tem
peraturer. Upptäckten kan få betydelse för
framtida utveckling inom många vetenskaps
områden, från kvantdatorer till radioastronomi.
Ett uppmärksammat världsrekord i dataö
verföring med smarta mikrovågskretsar kan
innebära färre sladdar, mindre antenner och
snabbare videoöverföring.
Ljudet från en atom har fångats, en upp
täckt som visar att man kan använda ljud i
stället för ljus för att kommunicera med en
konstgjord atom och därmed även demon
strera kvantfysiska fenomen med ljud.

portresurser som till exempel GO:SMARTs
resemäklartjänst för hållbara vardagsresor.
Flygresor med mindre miljöpåverkan
Avdelningen Produktutveckling har i EUprojektet Thermal Overall Integrated Conception of Aircraft, TOICA, tillsammans med
Cambridge University hjälpt Europas flyg
industri att utvärdera framtidens flygplans
koncept. Målet är att möjliggöra framtida
flygresor med mindre miljöpåverkan, i flygplan
utvecklade genom europeiskt samarbete.
Hållbara produktionssystem
Avdelningen Produktionssystem leder bland
annat EU-projektet Socially Sustainable Ma
nufacturing for the Factories of the Future,
SO SMART. Där skapas hållbara produk
tionssystem som blir konkurrenskraftiga,
miljösmarta och attraktiva för såväl yngre
som för äldre personal. Simuleringsteknik
och mobil IT är nyckeltekniker i utvecklingen.

våra institutioner

På vulkanen Holuhraun i Bárðarbunga-området på Island mäts svaveldioxid
halten från vulkanens utbrott.

Rymd- och
geovetenskap
Prefekt
Gunnar Elgered
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
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

8
7
137
29
83
115
145

Signaler och system
Prefekt
Arne Svensson
Forskningsavdelningar
Kommunikationssystem
Antennsystem
Reglerteknik, Automation och Mekatronik
Signalbehandling och Medicinsk teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

16
11
143
172
632
147
181

Mikrovågshjälmen Strokefinder kan snabbt skilja hjärnblödning från blodpropp,
visar klinisk studie.

Människan har alltid velat veta mer och det
har varit nyfikenheten som drivit mänsklig
heten framåt. Det är även vår drivkraft för vår
forskning, utbildning och nyttiggörande, när
vi observerar jorden och rymden för att kunna
sia om en hållbar framtid för alla på jorden.
Vulkanen Holuhraun
Gasutsläpp från vulkanen Holuhraun i
Bárðarbunga-området på Island har påver
kat människor och miljö, vilket påminner oss
om tidigare katastrofer. Optisk fjärranalys
har haft en nyckelroll i mätningen av dessa
gasemissioner med chalmersutvecklad
fjärranalysteknik.
WMO:s ozonbedömning
The World Meteorological Organization,
WMO, är ett särskilt organ inom FN som
behandlar atmosfärsfrågor. Till det andra
kapitlet av deras ozonbedömningsrapport
är Jo Urban, inom institutionens forskar
grupp Global miljömätteknik och model
lering, medförfattare.

Informations- och kommunikationsforsk
ningen erbjuder många nya och långsiktigt
hållbara lösningar för morgondagen. På
institutionen utvecklas modeller och ef
fektiva system för att utvinna och behandla
information. Det kan förenklat sägas ut
göra själva intelligensen i dagens högtek
nologiska system, exempelvis styrsystem
eller artificiella sinnen. Denna kunskap
genomsyrar vår forskning, utbildning och
nyttiggörande på institutionen. Genom
våra forskningsprojekt, bland annat inom
mobilkommunikation, antenner, robotteknik,
automatiserade produktionsanläggningar
och medicinsk teknik, åstadkoms en både
smartare och grönare framtid, bland annat
genom energieffektivisering, aktiv trafiksä
kerhet, medicinsk diagnostik och e-hälsa.
Vår forskning bedrivs ofta i nära samarbete
med industrin och/eller medicinska forskare.

Vad händer med havsnivån?
Klimatförändringar påverkar havsnivån, men
ändringen i havsnivån varierar beroende
på var man är i världen. Rymdgeodesi och
geodynamik har utvecklat en ny mätteknik
som möjliggör en bestämning av havsnivån
både absolut gentemot jordens centrum
och relativt kusten, och kan därmed skilja
på havsnivåändring och landrörelse.
I jordens närmiljö
Radioastronomi och astrofysik studerar
miljön utanför vår jord: från vårt solsystem
och till universums yttersta kant. För att
förstå vårt solsystems uppkomst och utveck
ling har institutionens forskare bland annat
studerat den molekylära sammansättningen
hos kometen C/2013 R1 Lovejoy. Dessutom
kan processer i jordens atmosfär bättre
förstås genom att studera atmosfärer som
finns runt andra himlakroppar.

eHälsa ska revolutionera vården
Under 2014 har institutionen bidragit till
att etablera Metis Forum, en mycket bred
samverkan mellan sjukvård, näringsliv och
akademi för att främja utvecklingen av e-häl
sa och användningen av informations- och
kommunikationsteknik, IKT och medicinsk
teknik i vården.
Positiv utvärdering av online-kurser
Under året har tre pilotprojekt inom onlineutbildning genomförts, med kurser som
inkluderar alltifrån kompletterande videoun
dervisning till regelrätta så kallade ”flipped
classroom”-kurser. Kursutvärderingarna har
varit mycket positiva. För institutionen är
satsningen en förberedelse för att på sikt
hantera fullskaliga Massive Open Online
Courses, moocs.
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30 timmar i en livflotte på
öppet hav har gett nya
kunskaper i hur man bör
utbilda i sjösäkerhet.

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)

4
5
27
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125

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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6
9
77
51
918
129
145

Institutionen bedriver utbildning, forskning
och nyttiggörande för hållbar utveckling och
drift av marina transporter. En stor del av
forskningen bedrivs inom våra kompetens
centra Lighthouse och Rolls-Royce UTC. På
institutionen utbildas sjöbefäl, naval archi
tects och landbaserad personal inom sjö
fartsnäringen. Institutionen erbjuder externa
kurser för yrkesverksamma inom sjöfarten.
Forskarna samverkar starkt inom styrke
områdena transport, energi och material.

Sjöräddningsövning
Institutionen har deltagit i en uppmärksam
mad sjöräddningsövning där elva personer
satt fast i en livflotte under 30 timmar.

Energieffektivisering
Under året har institutionen arbetat med
energieffektivisering i form av tekniska lös
ningar men även arbetssätt ombord och
mätning och utvärdering av utsläpp från
användning av nya marina bränslen.

Nationellt kompetenscentrum och
nytt traineeprogram
Lighthouse håller på att utvecklas till ett
nationellt kompetenscentrum med brett aka
demiskt deltagande och man har även star
tat ett traineeprogram för naval architects.

Institutionen bedriver forskning, utbildning
och nyttiggörande inom bland annat tre pro
filområden: Operations Management och
Supply Chain Management, Innovation &
Entrepreneurship. Det finns åtta avdelningar,
tre forskningscentra och kopplingar till flera
av Chalmers styrkeområden.

finansiering från VINNOVA. CBI fokuserar
forskning om innovation och organisering
och ledning av innovationsarbete – en stor
utmaning för både stora och små bolag.
I CBI:s projektportfölj finns bland annat
utvecklingsprogrammet Born Global där
unga tillväxtföretag får möjlighet att utveckla
och förbättra sina processer och vässa sina
affärsmodeller och projekt om innovations
förmåga i stora industriella företag.

Urban Freight Platform
Forskningscentrumet Northern LEAD
upprättade under våren Urban Freight
Platform, ett initiativ för svensk forskning
om godstransporter i städer. Målet är att
samordna akademisk forskning på området,
på Chalmers och Göteborgs universitet,
och öka tvärvetenskaplig forskningssam
verkan. Urban Freight Platform ska också
stärka forskningssamarbeten i Sverige och
internationellt.
Fortsatt finansiering för CBI
Under våren stod det också klart att Center
for Business Innovation, CBI, får fortsatt

Framkomlighet i Nordsjön
Projektet ACCSEAS som handlar om
framkomlighet i Nordsjön har också fått
stor uppmärksamhet och Chalmers forsk
ningsledare har deltagit som expert vid
Europaparlamentets diskussioner.

Utveckling av vården i fokus på ny kurs
för Chalmers masterstudenter
I tio år har Centre for Healthcare Improve
ment, CHI, utbildat yrkesverksamma inom
vården när det gäller kvalitetsförbättringar.
Baserat på dessa erfarenheter utvecklades
kursen Improving healthcare service design
and delivery som genomfördes för första
gången under hösten.

våra institutioner

Populär utställning på Sjöfartsmuséet.

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)

16
10
226
37
371
204
234

Tillämpad IT
Prefekt
Urban Nuldén
Forskningsområden
Kognition och kommunikation
Informatik
Interaktionsdesign
Fackspråk och kommunikation
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Lärande, kommunikation och IT
Licentiatexamina
4 (varav 2 GU)
Doktorsexamina
3 (varav 2 GU)
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
36 (varav 18 GU)
Refereegranskade
konferensbidrag
58 (varav 22 GU)
Antal helårsstudenter		717 (varav 507 GU)
Antal anställda		130 (varav 80 GU)
Intäkter (mnkr)		117 (varav 70 GU))

Graphene Week på Chalmers lockade mer än 450 deltagare – Sold out.

Institutionen är Chalmers största fysikinsti personal på Chalmers. Tillsammans med
tution. Verksamheten drivs av experimen konstnären Pål Svenson tar studenter från
tella, beräkningsmässiga, metodologiska Chalmers fram en upp-och-nedvänd fontän.
och teoretiska utmaningar från akademi och Sjöfartsmuseet fick genom institutionen och
omgivande samhälle. Teknisk fysik har en Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och
stor bredd och djup från fundamental fysik Kultur en så attraktiv utställning att tiden
forskning, via utvecklandet av nya material förlängdes. Operan, Drottning Silvias barntill direkta industriprojekt som genererar och ungdomssjukhus och Göteborgs Stad
nya uppfinningar. Institutionen är därmed står nu i kö för att genomföra projekt med
både en nod för och en länk till den bästa oss. På så sätt sprids lärande, kunskap och
internationella och interdisciplinära akade intresse för teknik och vetenskap som likt
miska forskningen inom materialvetenskap, ringar på vattnet kommer att ta sig ut i värl
nanoteknologi, livsvetenskaper, energiforsk den. De installationer som gjorts är redan
bokade för världsturnéer under Chalmers
ning och världsledande företag.
All internationalisering börjar på hemma varumärke. Chalmers hästsportsatsning
plan. Så också inom lärande där institutio kommer ur institutionens initiativ och börjar
nen har ett starkt och växande intresse, inte nu bli internationellt erkänd. Tillsammans
bara för de studenter som finns på Chalmers. med Volvo är Teknisk fysik en viktig faktor
Under 2014 har därför Forum for Physics för den framtida busstrafiken i den indiska
and Art bildats för att i olika projekt möta ”hamnstaden” Kolkata. Därmed knyts ett
barnen i regionen och därigenom skapa en historiskt band till ett stopp på vägen för
första kontakt med Chalmers och teknik.Det ostindietrafiken som kan kopplas till Chal
blir då också ett utvecklande samtal mel mers ursprung.
lan konstnärer, finansiärer och studenter/

Vid institutionen bedrivs framstående
disciplinär forskning och utbildning inom
informatik, interaktionsdesign, lärande,
kommunikation, kognitionsvetenskap och
visualisering i nära samarbete med industrin
och övriga samhället.
Verksamheten är integrerad mellan Chal
mers och Göteborgs universitet och har en
tvärvetenskaplig profil där fokus på olika
aspekter av samhällets digitalisering ge
nomsyrar så väl forskning som utbildning
och nyttiggörande.

hur människa-dator-interaktion kan hjälpa
familjer i USA att leva hälsosamt och håll
bart. Genom sin forskning påverkar avdel
ningen för ingenjörsutbildningsvetenskap
utländska universitet hur de arbetar med
pedagogik och lärande inom vetenskap
och teknologi.

Internationella samarbeten
Under 2014 har institutionen stärkt sin rela
tion till omvärlden på flera plan. I samarbete
med två universitet i Uganda undersöks hur
tekniska lösningar kan bidra till förbättrad
hälsa i landet. Dr Maria Håkansson utreder
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Både barn och vuxna uppvisar en ryckighet när
de hanterar en ratt som forskarna hittills inte har
kunnat förklara. Nu har det visat sig att den beror
på det medfödda beteende vi har för att sträcka
handen mot ett mål.

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)

56

20
22
107
123
591
172
215

Institutionen tillhör de ledande inom fordonsoch maskinteknisk forskning och bedriver
framstående utbildning och internationell
spetsforskning i tätt samarbete med natio
nella och internationella aktörer. Under året
har tillämpad mekanik haft fokus på nyttig
görande där de idag har en stark ställning
genom långsiktiga och breda samarbeten
med samhälle och näringsliv.
Forskning som räddar liv
Avdelningen för fordonssäkerhet har till
sammans med fordons- och trafiksäker
hetscentrum SAFER lett ett av de första
analysprojekten av data från den amerikans
ka Strategic Highway Research Program
2-databasen. Över 80 miljoner mil kördata
har samlats in och i nämnda studie, där även
Volvo Car Corporation, AB Volvo, University
of Wisconsin och University of Michigan
Transportation Research Institute deltog,
analyserades förarögonrörelser i hundra
tals kollisioner och sådana som nästan
inträffade. Det har gett nya, unika insikter
i orsaksmekanismer som leder till påkör
ningar bakifrån. Resultaten från projektet har
betydande konsekvenser för utformningen
av förargränssnitt, aktiva säkerhetssystem,
autonoma körsystem med mera och ligger
till grund för utveckling av utbildningsprog
ram och lagstiftning inom området för dist
raherande aktivitet.
Ett annat exempel på nyttiggörande forsk
ning är institutionens strategiska satsning
på en avancerad testanläggning avsedd
för forskning på och utveckling av drivlinor

till hybridfordon. Testanläggningen möjlig
gör experimentell forskning på komponen
ter till hybrider och länkar effektivt ihop
kunskaper från akademi och industri som
ligger till grund för framtidens bilar. Med
ett allt större fokus på nyttiggörande har
institutionen också inspirerats att öka sina
ansträngningar och har därför under led
ning av institutionens och Chalmers första
viceprefekt med ansvar för nyttiggörande
utvecklat en tydligare strategi för hur de
stärker och följer upp nyttiggörande, som
innefattar samverkan, kommunikation och
innovation.
Framtidens ingenjörer
Tillämpad mekaniks utbildning präglas av
en modell för ingenjörsutbildning, kallad
Conceive, Design, Implement and Operate,
CDIO. Modellen går ut på att tekniska och
matematiska kunskaper ska sättas i ett
sammanhang och går hand i hand med kun
skaper i kommunikation, projektledning och
hållbar utveckling. Detta gör institutionens
studenter mycket eftertraktade i industrin,
då utbildningen ligger mycket nära en fram
tida yrkesroll. Chalmers Formula Student
är ett exempel på detta där studenterna
nästa år kommer bygga en bil med elektrisk
drivlina. Under året vann också ett av insti
tutionens kandidatarbeten förstapris vid
en CDIO-konferens i Barcelona där juryn
imponerades stort av studenterna som på
egen hand både utformat och byggt en
fordonssimulator.
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chalmers styrelse

Fr v: Peter Andrekson, Kent Viitanen, Johan Persson, Lena Treschow Torell, Torbjörn Holmström, Karin Markides, Johan Andersson,
Daniel Langkilde, Mikael Bäckström, Ann-Sofie Sandberg, Jean-Marc Orliaguet, Johanna Svensson, Jan Lindér och Magnus Kårestedt.

CHALMERS STYRELSE 2014
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har följande ledamöter:
ordinarie ledamöter

Ledamot med närvaro- och yttranderätt

Lena Treschow Torell, professor, styrelsens ordförande
Torbjörn Holmström, EVP, AB Volvo, vice ordförande
Johan Andersson, direktör Mellby Gård AB
Peter Andrekson, professor, fakultetsrådet
Mikael Bäckström, direktör Ericsson AB
Magnus Kårestedt, direktör Göteborgs Hamn
Daniel Langkilde, teknolog, studentkåren
Johanna Svensson, 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
Kent Viitanen, direktör, HR och kommunikation, AB SKF

Oskar Thulin, doktorandrepresentant
Suppleanter

Erik Lindblom, personalföreträdare ST
Philip Radtke, teknolog, studentkåren
Rosavilla Valloyas, personalföreträdare SEKO
Cecilia Åberg, personalföreträdare SACO

Sekreterare

Ewa Cederheim-Wäingelin, sekreterare till rektor och vd

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter AB

AB Chalmersska
Huset

58 58

Chalmers Professional
Education AB

AB Chalmersinvest

Encubator
Holding AB

Chalmers Venture
Creation AB
(under bildande)

Chalmers
Intellectual Property
Rights AB

Chalmers Capital AB

IT-universitet
i Göteborg AB

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 2014.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 %
av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet
inte avhända sig aktieinnehavet.
Koncernen
Verksamheten inom koncernen finns till mer
än 90 % inom moderbolaget. Moderbolagets verksamhet motsvarar 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 högskola äger 90 % av aktierna i form av B-aktier
i Chalmersfastigheter AB. Chalmers tekniska
högskolas ägarskap motsvarar 52,6 % av rösterna.
I förteckningen på föregående sida visas
endast dotter- och dotterdotterbolag, då dotterdotterdotterbolag bedöms vara av ringa
betydelse ur koncernperspektiv. Ett nytt
dotterbolag med namnet Chalmers Venture
Creation AB är under bildande per balansdagen. Bolagets bildande utgör första steget i
planerad konsolidering av innovationsverksamheten i koncernen.

Verksamheten i dotterbolagen
Med campusmiljöer i världsklass bidrar
Chalmersfastigheter AB till Chalmers förutsättningar att kunna vara ett internationellt
ledande tekniskt universitet. Verksamheten
består i att försörja Chalmers och övriga hyresgäster inom campus med lokaler och miljöer
genom att förvärva, äga, förvalta och utveckla
fastigheter samt att hyra in fastigheter och
lokaler från andra fastighetsägare. Chalmers
verksamhet är samlad i campusmiljöer på
Lindholmen och Johanneberg samt verksamhet vid Onsala Rymdobservatorium på Råö.
Chalmersfastigheter beslutade 2013 om investering i byggprojekt på Södra Johanneberg.
Första etappen omfattar nyproduktion av cirka
8 000 kvadratmeter bruttoarea. Byggnaderna
ska innehålla verksamheter knutna till samverkansarbeten mellan akademi, näringsliv och
samhälle; inflyttning påbörjas under sommaren
2015. Arkitektur och Samhällsbyggnad är
sedan många år inhysta i kvarter omfattande
cirka 45 000 kvadratmeter längs Sven Hultins
gata. Lokalerna är i behov av ombyggnation
och renovering, både ur verksamhetsoch
fastighetsperspektiv. Ombyggnadsarbetena
kommer att bli omfattande och syftar delvis
till att effektivisera och modernisera lokalerna,
men framförallt till att öka samverkan mellan verksamheterna samt mellan Chalmers,
näringsliv och samhälle. Genomförandet kan
påbörjas tidigast under 2015 och beräknas
pågå under två år.

Översikt över koncernens resultat och ställning

Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2014

2013

2012

2011

2010

3 532
101
725
6 059
2 939

3 347
22
620
5 895
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

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig rörelseintäkter respektive resultat efter finansiella poster enligt följande (i delposterna nedan har koncerninterna transaktioner ej eliminerats):
Rörelseintäkter
Belopp i mnkr
Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitet i Göteborg AB

Resultat efter
finansiella poster

2014

2013

2014

2013

3 398
522
42
17
0
0

3 215
511
43
15
0
0

91
–4
–2
15
0
0

– 46
51
0
1
0
0

Chalmers Professional Education AB är Chalmers organisation för planering, marknadsföring och genomförande av uppdragsutbildning. Det ämnesmässiga innehållet levereras
av ämnesexperter från Chalmers och andra
ledande universitet världen över. Nyckelkunderna finns främst bland stora och medelstora
svenska företag med global närvaro. Chalmers
Professional Education AB etablerades 2010
och den fortsatta utvecklingen av verksamheten fokuserar på de kunskapsfält där Chalmers har spetskompetens med internationell
räckvidd och lyskraft – Chalmers styrkeområden. Utveckling av affärsområdena energi
och samhällsbyggnad pågår sedan tidigare.
Under 2014 har det nya affärsområdet IT &
Kommunikation startats och inledande aktiviteter har genomförts i anslutning till Chalmers
styrkeområden Nanovetenskap och Nanoteknologi samt Materialvetenskap.
AB Chalmersinvest gör investeringar i nystartade teknikföretag från högskolemiljön
i Göteborg. Utöver finansiering medverkar
AB Chalmersinvest aktivt i utveckling och
strukturering av engagemangsföretagen.
AB Chalmersinvest är moderbolag för verksamheter av betydelse för Chalmers inom
utbildning i entreprenörskap. Särskilt stor
betydelse har verksamheten i Encubator AB,
som driver projekt- och företagsutveckling i
symbios med Chalmers entreprenörsutbildning. Resultatet av denna verksamhet innefattar såväl intressanta nystartade företag
som personer med utbildning och träning för
entreprenörskap. Verksamheten under året har
präglats av arbetet med att skapa en starkare
struktur för verksamheterna inom Venture
Creation vid Chalmers. Den konsolideringsstrategi som beslutades under 2005 och som
innebär att bolagets likviditet och finansiella
ställning skall stärkas innan nyinvesteringar
återupptas i någon större omfattning har fortsatt att gälla. Nyinvesteringar har därför gjorts
endast i begränsad omfattning.
Chalmers Venture Creation AB är under bildande per balansdagen.
Chalmers Capital ABs verksamhet är att bedriva förmögenhetsförvaltning.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
bolag, vars syfte är att skydda domännamnet
ituniversitetet.se.
Investeringar
Koncernens investeringar i tillgångar som
tagits i bruk har under året uppgått till 132

5959

förvaltningsberättelse

(75) mnkr. Därav utgör byggnader och mark
29 (3) mnkr, maskiner och inventarier 103 (72)
mnkr. Pågående nyanläggningar uppgår per
balansdagen till 214 (62) mnkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året 2014 var ett händelserikt år som kännetecknades av fortsatta strategiska satsningar
inom grundutbildning, forskning och nyttiggörande. Svårigheter med att rekrytera och starta
upp verksamheten i en takt som planerats har
lett till ett överskott i verksamheten. Samtliga
överskottsmedel kommer att användas i verksamheten under kommande år.
Söktrycket på grundutbildningen följer nationell trend, vilket innebär oförändrat söktryck
jämfört med hösttermin 2013, uppgång på
civilingenjörsprogrammen och nedgång för
högskoleingenjörsprogrammen. Grundutbildningen är inne i en fas där antalet studenter är
högre än vad den maximala grundersättningen
från staten medger. En neddragning av antalet platser har gjorts inför hösten 2014 års
antagning, och eventuellt kommer ytterligare
åtgärder att övervägas för att komma i nivå
med kommande års anslag.
Inom grundutbildningen var prestationsnivån något lägre jämfört med tidigare år, vilket
beror på läsårsomläggning 2014, där examinationen i läsperiod 2 flyttas från december
2014 till januari 2015.
Chalmers har under året erhållit 40 mnkr i
kvalitetsmedel som ett resultat av den positiva utvärderingen av ingenjörs- och tekniska
utbildningar samt arkitekturutbildningar, som
har utförts av Universitetskanslersämbetet.
Kvalitetsmedlen har fördelats till de program
som genererade medel enligt den princip som
Universitetskanslersämbetet tillämpade samt
till kvalitetshöjande projekt inom grundutbildningen. Inför år 2015 kommer kvalitetsmedlen
att öka till 51 mnkr.
En strategi för forskningsinfrastruktur och
riktlinjer för Chalmersinfrastrukturer har fastställts, vilket har fått stort genomslag nationellt

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
finansiella placeringar uppgår vid årets slut
till 108 (656) mnkr. Förändringen är främst
hänförlig till att en stor del av koncernens
likvida medel under året inkluderats i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare. Dessa medel redovisas per
balansdagen som koncernintern fordran. Koncernens balanslikviditet uppgår till 168 % (162
%) och soliditeten beräknad på koncernens
andel av eget kapital uppgår till 12 % (11 %).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick för 2014 till -366 (202)
mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till -548
(51) mnkr. Även dessa värden har i till en
mycket hög andel påverkats av koncernkontostrukturen som beskrivits ovan.
Moderbolaget
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik. Den del av
verksamheten som är finansierad av svenska
staten är reglerad i ett ramavtal mellan svenska
staten, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB
som gäller till år 2024. Utöver detta sluter
Chalmers och svenska staten ettåriga avtal
som reglerar högskolans rätt till ersättning,
återrapporteringskrav till staten samt uppdrag
att bedriva grundläggande högskoleutbildning,
forskarutbildning och forskning.

Översikt över moderbolagets resultat och ställning
Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2014

2013

2012

3 398
91
653
3 317
2 889

3 215
– 46
562
3 275
2 793

3 120
32
608
3 201
2 691

2011

2010

2 961 2 778
– 10
121
576
586
3 498 3 410
2 567 2 391

Rörelsens intäkter
Belopp i mnkr

2014

2013

Utbildningsdepartementet
Övriga statliga finansiärer
Företag, privata stiftelser m fl
Offentliga stiftelser
EU
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt

1 662
798
376
89
193
55
225

1 575
764
364
104
158
51
199

1 561 1 484
727
683
343
339
106
92
150
132
48
65
185
166

2012

2011

Summa intäkter

3 398

3 215

3 120

2 961

2014

2013

2012

2011

Rörelsens kostnader
Belopp i mnkr

60

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

1 937 1 988 1 865 1 797
454
430
425
418
765
721
691
655
103
105
111
110

Summa kostnader

3 259

3 244

3 092 2 980

hos finansiärer och andra lärosäten. Chalmers
har lyckats väl i konkurrens om finansiering av
infrastruktur, där investeringstakten har ökat
under året. Under året invigdes trafiksäkerhetsanläggningen Active Safety Test Area.
Syftet med anläggningen är att möjliggöra för
forskare och industrin att ta fram lösningar för
säkrare och mer miljövänliga trafikmiljöer. Anläggningen ägs gemensamt med SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
Under året fattade Chalmers ledning beslut
om en förändrad modell för fördelning av departementsmedel till forskning och utbildning.
Modellen innebär att tillsvidareanställda fakultetsmedlemmar blir lönefinansierade till 75
%. Det innebär att fakultetsmedlemmarna får
bättre möjlighet att utvecklas i alla grenar av sin
profession, och tjänsterna blir mer attraktiva,
vilket leder till bättre möjlighet att rekrytera de
bästa forskarna och lärarna i världen. Vidare
kommer den nya modellen att leda till ökad
samhörighet, ge ökat inslag av risktagande
och långsiktighet inom forskningen samt ge
förutsättningar att dimensionera Chalmers
fakultet ur ett strategiskt perspektiv. Modellen kommer att successivt införas under en
6-årsperiod med start år 2016.
Nyttiggörande bedöms bli ett centralt
konkurrensmedel i universitetsvärlden varför
Chalmers har tagit beslutet att konsolidera och
accelererar sitt system för Venture Creation
i ett nybildat dotterbolag, Chalmers Venture
Creation AB. Beslutet innebär en ökad tydlighet mot Chalmersprocesser, effektivare
organisation, och möjliggörande av utökade
och långsiktiga satsningar, där målsättningen
är att Chalmers Venture Creation AB ska bli
en globalt ledande inkubator.
Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till 91 (-46) mnkr. Intäkterna har
ökat vilket skapat utrymme för ökad verksamhet, vilket också delvis avspeglas i ökningen
i antalet anställda. Skillnaden i resultat 2014
jämfört med 2013 utgörs främst av lägre pensionsrelaterade kostnader, vilka påverkats av
förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden.
Finansnettot uppgår till -49 (-18) mnkr.
Enligt god redovisningssed redovisas en del
av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället för personalkostnad. För år 2014
uppgår denna del till 59 (41) mnkr, en ökning
med 18 mnkr. Finansiella intäkter har minskat
med 11 mnkr, vilket huvudsakligen beror på
lägre räntenivå.
I resultatet ingår reservering för befarade
förlustrisker i pågående projekt om 2 (8) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 3 398 mnkr, en ökning med 183
mnkr (6 %) jämfört med föregående år och
har inneburit ökade intäkter från de flesta
finansiärsgrupperna.
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer enligt
följande. Intäkter från statliga finansiärer har
ökat med 121 mnkr (5 %), där intäkter direkt
från Utbildningsdepartementet för utbildning
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och forskning har ökat med 87 mnkr (6 %). I
denna ökning ingår kvalitetsmedel om 40 mnkr,
ett resultat av de nationella utvärderingarna av
grundutbildningsprogram. För övriga statliga
finansiärer har intäkter för forskning ökat från
Energimyndigheten med 36 mnkr (28 %) och
Formas med 16 mnkr (24 %). Intäkterna har
minskat från Vinnova med 7 mnkr (4 %) och
Vetenskapsrådet med 7 mnkr (3 %).
Intäkter från företag, privata stiftelser med
flera har ökat med 12 mnkr (3 %), där intäkter
från Wallenbergstiftelsen har ökat med 16
mnkr (33 %). Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har minskat med 15 mnkr (14
%), främst avseende Stiftelsen för strategisk
forskning. Vidare har intäkterna från EU ökat
med 35 mnkr (22 %), främst i 7:e ramprogrammet. Avseende Övrigt består ökningen om 26
mnkr (13 %) av intäkter för studieavgifter för
studerande från länder utanför EU/EES samt
tjänster för Göteborgs universitet.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 259 mnkr,
enökning med 15 mnkr (0 %) jämfört med
föregående år.
Personalkostnaderna har minskat med 51
mnkr (3 %) jämfört med föregående år. Medelantalet anställda har ökat med 96 personer,
vilket har ökat kostnaderna med 71 mnkr.
Vidare har sociala kostnader minskat med 134
mnkr, vilket främst påverkats av förändringar
i Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden. Personalkostnader har
för övrigt ökat med 12 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 24 mnkr
(6 %), vilket beror på ökad lokalyta samt verksamhetsanpassning av lokaler.
Övriga externa kostnader har ökat med 44
mnkr (6 %), vilket främst beror på kostnader föranledda av ökad verksamhet i forskningsprojekt.
Kostnader för avskrivningar har minskat
med 2 mnkr (2 %), vilket beror på att investeringstakten är lägre än tidigare. Dock har
investeringarna ökat något under 2014.
Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar
exklusive finansiella anläggningstillgångar
uppgår till 87 (70) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 72 (549)
mnkr. Förändringen är främst hänförlig till att en
stor del av moderbolagets likvida medel under
året inkluderats i en koncernkontostruktur där
moderstiftelsen är huvudkontohavare. Dessa
medel redovisas per balansdagen som koncernintern fordran. Därutöver finns utlåning till
moderstiftelsen genom revers som uppgår till
1 600 (1 600) mnkr vid årets slut. Chalmers
balanslikviditet uppgår till 173 % (167 %) och
soliditeten uppgår till 20 % (17 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2014 till -390 (94) mnkr.
Årets totala kassaflöde uppgick till -476 (5)
mnkr. Även dessa värden har i till en mycket
hög andel påverkats av koncernkontostrukturen som beskrivits på föregående sida.

Risker
Chalmers påverkas av händelser i omvärlden
men även risker som kan vara Chalmersspecifika. Det är därför av största vikt att det bedrivs
ett systematiskt riskarbete. I vissa fall går det
att påverka sannolikheten att riskerna materialiseras och då kan konsekvenserna reduceras.
Nedan följer en beskrivning av de prioriterade
risker som Chalmers ledning har arbetat med
under verksamhetsåret 2014.
Inom grundutbildningen har Chalmers identifierat en risk med att inte uppfylla studenters
förväntningar på utbildningen. Universitetskanslerämbetets utvärdering av grundutbildningen med omdömet mycket hög kvalitet på
flertalet utbildningar är mycket positivt, men
kan också skapa höga förväntningar med återföljande risk att dessa inte infrias. Chalmers
vill profilera sig som ett tekniskt universitet i
framkant, vilket innebär utmaningar. Områden
som prioriterats att utvecklas under 2014 har
varit utveckling av en roadmap för framtida fysiska och digitala lärandemiljöer, ökade inslag
av s. k blended learning i undervisningen och
planering av produktionsstöd för undervisning
som har digitala moment.
I och med de strategiska forskningsanslagen
som erhölls för åren 2010–2014 har forskningsverksamheten expanderat under denna period.
Rektor arbetar för att öka anslagen även till
grundutbildningen i dialog med staten samtidigt
som profileringen av och kopplingen mellan
grundutbildningen och styrkeområden stärks.
I och kring styrkeområdena har det funnits en
risk för otydligt ledarskap. Chalmers har därför
utformat riktlinjer för beslutsprocesser, rollfördelningar och ansvarsförhållanden under året.
Flera chefer har alltför lite tid avsatt för
chefskap, vilket medför en risk för att organiseringen av arbetet och möjligheten att påverka och dimensionera arbetsbelastningen
för medarbetarna kan bli lidande. Chalmers
har arbetat med ledarskapsutveckling och
resultatet av arbetet har följts upp i den årliga
medarbetarenkäten.
Chalmers har identifierat risker kopplade
till informationssäkerhet och IT-system och
stora insatser har genomförts under året.
Bland annat har en modell för förvaltningsstyrning införts.
Vidare fanns en risk för otydlighet i den
interna styrningen av verksamheten. Under
året har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
utfärdat ny bolagsordning, nytt ägardirektiv för
Chalmers tekniska högskola AB och ett nytt
övergripande direktiv för stiftelsekoncernen.
Åtgärderna har bidragit till ökad tydlighet och
risken har reducerats.
Det gångna årets riskarbete har också omfattat en inventering av riktlinjer och rutiner
avseende förhindrande av korruption och oegentligheter. Chalmers arbetar kontinuerligt
med att se över riktlinjer och vägledning och
fortsätter arbeta med att skapa en medvetenhet om dessa frågor i organisationen.
Framtida utveckling
Chalmers har under flera år expanderat kraftigt
och har samtidigt haft en positiv ekonomisk
utveckling. Den främsta orsaken till ökningen
är regeringens stora satsning på strategisk

forskning i den förra forskningspolitiska propositionen. Nu har expansionen planat ut och
det förväntas en lägre ökningstakt avseende
antalet anställda under 2015.
De närmaste åren 2015 till 2019 kännetecknas av en verksamhet i balans med nuvarande
kända förutsättningar. Det parlamentariska
läget skapar osäkerhet i planeringen. Det
finns inga tydliga besked vad gäller fler utbildningsplatser, fortsatt satsning på strategiska
områden och kvalitetsmedel till grundutbildningen. Flera institutioner planerar strategiska
satsningar i överensstämmelse med Chalmers
verksamhetsutveckling och beräknar att utnyttja medel för dessa satsningar från tidigare
års överskott. Chalmers är rustat för att erhålla
nya forskningsbidrag. Dock ökar konkurrensen
om externa medel från näringsliv och offentlig
sektor och inriktningen går mot färre, men
större, anslag samt ej full kostnadstäckning.
Regeringens strategiska satsningar på biobaserat samhälle, hållbar samhällsbyggnad
och strategiska innovationsområden bedöms
fortsätta och EU:s 8:e ramprogram, Horizon
2020, kommer att vara fullt infört. Chalmers är
väl rustat för att erhålla nya forskningsbidrag
från dessa och andra satsningar.
Vidare är 2015 ett extra år med medel för
den ursprungliga femåriga satsningen på de
strategiska forskningsområdena. Chalmers
bedömer att verksamheten inom de strategiska forskningsområdena varit lyckosam.
Utvärderingen är i full gång och under våren
2015 förväntas resultatet av denna. Vad det
innebär ekonomiskt har inte blivit tydligare
av det parlamentariska läget. Chalmers bedömning är att medlen även fortsättningsvis
kommer att erhållas.
Endast en liten förstärkning av fakultetsmedel kommer att ske under perioden fram till år
2016 enligt Forsknings- och innovationspropositionen 2012.
Grundutbildningen beräknas överskrida den
maximala grundutbildningsersättningen från
staten under år 2015. Chalmers överväger att
minska antagningen för att komma i nivå med
grundutbildningsersättningen. Det finns en
osäkerhet kring framtida utbildningsplatser
och vilka åtgärder som krävs.
Kvalitetsmedel inom grundutbildningen uppgick 2014 till 40 mnkr och kommer att uppgå
till 51 mnkr för 2015. I och med att ett nytt utvärderingssystem är på väg att beslutas råder
dock osäkerhet om dessa medel får behållas
över hela den indikerade fyraårsperioden.
Sammanvägt bedöms den ekonomiska utvecklingen 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 förbränningslaboratorium med provbänkar för motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20 § Strålskyddslagen
1998:220. Tillståndet tillåter i princip arbete
med alla typer av strålkällor och fasta installationer som t ex röntgenutrustningar. Avdel-
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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 verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) enligt Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2011:2. GMM-verksamheterna har uppdaterats under 2014 och
Arbetsmiljöverket bekräftade att de mottagit
uppdateringarna i december 2014. Tillstånd
från Jordbruksverket finns för nematoder (rundmaskar) enligt SJVFS 1995:33.
Verksamheten vid Livsvetenskaper på Institutionen för Kemi- och bioteknik är anmälningspliktig enligt 28 § AFS 2005:1 avseende
användning av smittämnen. Att anmälan inkommit till Arbetsmiljöverket bekräftades i
februari 2014.
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Institutionerna Kemi- och bioteknik, Energi
och miljö, Mikroteknologi och nanovetenskap,
Material- och tillverkningsteknik, Produkt- och
produktionsutveckling, Teknisk fysik, Byggoch miljöteknik, Sjöfart- och marin teknik samt
Tillämpad mekanik har tillstånd för hantering
av brandfarliga varor från Stadsbyggnadskontoret enligt Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps författningssamling, MSBFS
2013:3.
Institutionen Kemi- och bioteknik har tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda vissa
tillståndspliktiga ämnen enligt AFS 2011:19,
och från Läkemedelsverket för kontrollerade
ämnen enligt Europeiska unionens råds förordningar (EG) nr 273/2004 och 111/2005.

Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen
finns att rapportera.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:
Belopp i kronor
		
Balanserat resultat
411 628 284
Årets resultat
90 624 937
Summa disponibla medel
502 253 221
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att de disponibla medlen, 502 253 221 kronor,
överföres i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat
och ställning per 31 december 2014 framgår
av följande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.

resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr)
Koncernen

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2014

2013

2014

2013

1, 2

3 459 882
72 119

3 298 672
48 406

3 356 121
42 017

3 176 396
38 976

3 532 001

3 347 078

3 398 138

3 215 372

– 1 985 373
– 316 738
– 781 552
– 167 172

– 2 030 068
– 310 467
– 746 275
– 158 098

– 1 937 389
– 453 619
– 765 264
– 102 515

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

– 3 250 835

– 3 244 908

– 3 258 787

– 3 244 015

281 166

102 170

139 351

– 28 643

1 921
–
13 361
– 195 268

310
–
55 805
– 136 063

–
– 2 130
12 896
– 59 492

–
0
23 902
– 41 423

101 180

22 222

90 625

– 46 164

– 8 159

– 18 219

–

–

93 021

4 003

90 625

– 46 164

104 027
– 11 006

– 52 425
56 428

–
–

–
–

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

3
4
5, 6, 7, 8

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

9
9

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till moderföretaget
Hänförligt till minoritetsintresse

Moderbolaget

10
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Balansräkning (tkr)
Koncernen

Moderbolaget

Not

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

5

53

525

0

0

53

525

0

0

2 362 588
398 987
214 060

2 393 746
404 591
61 938

16 496
366 910
–

6 781
394 482
–

2 975 635

2 860 275

383 406

401 263

–
71 093
85 109
19 458
2 302

–
66 445
82 269
10 842
0

48 520
35 050
4
–
–

48 750
35 050
4
–
–

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning

6
7
8

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

11
12
13
10

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantör
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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14
15

177 962

159 556

83 574

83 804

3 153 650

3 020 356

466 980

485 067

2 478

628

2 478

628

2 478

628

2 478

628

86 875
2 228 404
91
–
44 296
62 656

72 440
1 656 354
247
–
64 520
66 032

76 799
2 170 170
91
102 368
43 683
60 058

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

2 422 322

1 859 593

2 453 169

1 938 380

372 570
2 047
106 000
2 905 417

358 453
335 263
320 879
2 874 816

321 611
0
72 473
2 849 731

301 837
330 000
218 807
2 789 652

6 059 067

5 895 172

3 316 711

3 274 720
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Koncernen
Not

Moderbolaget

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

150 000
777 345

150 000
684 954

–
–

–
–

927 345

834 954

–

–

724 832
202 513

620 210
214 744

–
–

–
–

927 345

834 954

–

–

–
–

–
–

150 000
500

150 000
500

–

–

150 500

150 500

–
–

–
–

411 628
90 625

457 792
– 46 164

–

–

502 253

411 628

927 345

834 954

652 753

562 128

1 021 530
87 963
9 232

1 046 755
72 902
7 727

1 010 170
–
9 232

1 035 057
–
7 727

1 118 725

1 127 384

1 019 402

1 042 784

1 453 444
88 449
745 035

1 229 042
49 570
882 489

–
–
–

–
–
–

2 286 928

2 161 101

–

–

159 114
259
–
1 714
156 141

164 557
0
–
0
141 191

126 889
–
2 761
–
141 424

128 807
–
0
–
119 143

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Annat eget kapital inklusive årets resultat

16, 17

Summa eget kapital
Eget kapital koncernens andel
Eget kapital minoritetens andel
Summa eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond

17

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

18
10

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Låneskulder
Värdering derivat till verkligt värde
Skuld till moderstiftelse

19

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

20

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

21
22

317 228

305 748

271 074

247 950

1 408 841

1 465 985

1 373 482

1 421 858

6 059 067

5 895 172

3 316 711

3 274 720

1 635 050
246 208

1 418 325
148 441

Inga
245 304

Inga
147 407
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Kassaflödesanalys (tkr)
Koncernen
Not

2014

2013

2014

2013

281 166
167 172
– 96 833
23 136
– 96 878
0

102 170
158 098
23 835
27 381
– 94 668
– 116

139 350
102 515
– 82 439
22 670
– 179
–

– 28 643
104 902
18 551
5 067
– 188
–

277 763

216 700

181 917

99 689

– 1 850
– 14 435
– 572 185
– 5 443
– 42 901

0
14 016
– 103 738
15 718
59 090

–
– 13 786
– 533 150
– 1 168
– 23 334

–
12 474
– 76 808
982
58 158

Kassaflöde från den löpande verksamheten

– 359 051

201 795

– 389 521

94 495

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

– 53
– 284 725
2 320
–
– 1 748
254
624
– 3 386
11 352

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

–
– 86 534
1 621
– 1 900
0
–
–
–
–

–
– 70 316
545
0
– 19 500
–
–
–
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 275 362

– 159 050

– 86 813

– 89 271

1 447 050
– 1 360 102
– 630

23 429
– 15 520
0

–
–
–

–
–
–

86 318

7 909

–

–

– 548 095

50 654

– 476 334

5 224

656 142
108 047

605 488
656 142

548 807
72 473

543 583
548 807

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 varulager
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning övriga kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av leverantörsskulder
Minskning/ökning av övriga kortfristiga skulder

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ersättning till minoritet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 1

1
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Moderbolaget

23

Förändringen i totala likvida medel är främst hänförlig till att en stor del av koncernens likvida medel under året inkluderats
i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare. Dessa medel redovisas per balansdagen som fordringar hos moderstiftelse.
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noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Chalmers bedriver forskning och utbildning inom arkitektur, naturvetenskap
och teknik. Moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, är ett aktiebolag med säte i Göteborg.
redovisningsprinciper
Chalmers tekniska högskola AB:s koncern
redovisning har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och för första året
också enligt Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt
förvärvsmetoden. Koncernredovisningen
omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i
vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande.
Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av
rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga
och finansiella styrningen, redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade
värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av
koncernens andel i intresseföretagens egna
kapital. I koncernens resultaträkning redovisas som “Andel i intresseföretags resultat”
koncernens andel i intresseföretagens resultat. Erhållna utdelningar från intresseföretag
minskar redovisat värde.
Eliminering av transaktioner mellan
koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter
och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid
transaktioner med intresseföretag elimineras
i den utsträckning som motsvarar koncernens
ägarandel i företaget. Orealiserade förluster
elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte
finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som
verksamheten erhållit eller kommer att erhålla
för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet för
utbildning och forskning redovisas som bidrag
i koncernens nettoomsättning.
För pågående projekt tillämpas successiv
avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar
nedlagda utgifter i projektet. Pågående projekt

periodiseras via balansräkningens fordringsoch skuldkonton. Erhållna medel för förvärv av
anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen. Skulden löses upp i takt med de kom
mande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt.
Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som finansiella
eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de
risker och fördelar som är förknippade med
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett
finansiellt leasingavtal.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om
till balansdagens kurs. Icke-monetära poster
räknas inte om utan redovisas till kursen vid
anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid
reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår
de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redo
visas som kostnad. Förmånsbestämda
pensionsplaner finansieras i egen regi och
pensionsskulden redovisas till det belopp som
erhålls av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Chalmers tryggar utfästelse om pension till
arbetstagare eller efterlevande till arbets
tagare enligt lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
Chalmers har fram till och med 2010-12-31
tryggat den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet genom att skuldföra i egen
balansräkning, samt genom att kreditförsäkra
pensionsskulden hos Försäkringsbolaget
PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett
borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti avseende pensionsåtagandet, vilket är
en förutsättning för kreditförsäkringen. Vidare
lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti
för Chalmers pensionsåtagande avseende
pensioner med en begynnelsetidpunkt före
1994-07-01. Från och med 2011-01-01 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden
enligt pensionsplanen PA03 genom avgifter
till SPV. Under 2012 genomfördes en inlösen

av den upparbetade skulden per 2010-12-31
i PA03.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfatt
ning ersättningen inte ger företaget några
framtida ekonomiska fördelar, redovisas
endast som en skuld och en kostnad när
företaget har en legal eller informell förpliktelse att antingen
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan
för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har
redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för
alla skattepliktiga temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag.
Uppskjutna skattefordringar har värderats
till högst det belopp som sannolikt kommer
att återvinnas baserat på innevarande och
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen
omprövas varje balansdag.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling
tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att
utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den
immateriella anläggningstillgången så att
den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången och att använda eller
sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller
sälja den immateriella anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
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• Det finns erforderliga och adekvata tekniska,
ekonomiska och andra resurser för att
fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja den immateriella anläggningstillgången.

Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter
på annans fastighet

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

Maskiner och inventarier
Dator- och kontorsutrustning
3 år
Nätverk
5 –10 år
Möbler och inredning
5 –10 år
Övriga maskiner och inventarier 3–15 år
Transportmedel
5 år

Immateriella anläggningstillgångar som
förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod dock som längst
under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens
prestanda räknas in i tillgångens redovisade
värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de
uppkommer.
Utgifter för pågående ny- och ombyggnader
aktiveras i de fall investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer
än en oväsentlig del av den sammanlagda
utgiften för tillverkningen och uppgår till
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i
anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av
plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter som kan hänföras till större nyeller ombyggnadsprojekt som tar betydande
tid att färdigställa innan de kan tas i bruk inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i
komponenter när två krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för
respektive komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i
sig, och värdet är betydande i relation till den
aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod eftersom det
återspeglar den förväntade förbrukningen
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan
tillämpas följande nyttjandeperioder:
Byggnader
Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet, luft och kyl
Styr- och övervakning
Lokalanpassningar
Övrig restpost
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100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
3–10 år
40 år

20 år
10 år
5–10 år

Nedskrivningar – materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Om det finns interna eller externa indikatorer
på att en tillgångs värde har sjunkit skall en
tillgång eller grupp av tillgångar testas för
nedskrivning. Om ett test visar att värdet
har sjunkit skall en nedskrivning redovisas i
resultaträkningen. En tillgång eller en grupp
av tillgångar skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade
värdet. Återvinningsvärdet är det högre av
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland annat av anledningen att det för den
aktuella tillgången inte kan identifieras något
kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av
tillgångar, så kallad kassagenererande enhet,
för vilken det är möjligt att identifiera ett separat framtida kassaflöde.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i
enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ Årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas
upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts
till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet
med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassifi
ceringen i olika värderingskategorier ligger
till grund för hur de finansiella instrumenten
ska värderas och hur värdeförändringar ska
redovisas.

har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha
till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas
till upplupet anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller
fastställbara betalningar, men som inte är
derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstidpunkten.
Kundfordringar redovisas till det belopp som
beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra
fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella
tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och
andelar som inte redovisas som dotterföretag,
intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisas här. Tillgångar i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde. Periodens
förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Finansiella skulder som innehas för handel
Finansiella skulder som innehas för handel
utgörs av räntebärande skulder och derivat
som inte används för säkringsredovisning.
Skulder i kategorin värderas till verkligt värde
med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex.
leverantörsskulder, ingår i denna kategori.
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när
en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse uppstår och det är
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs
för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas
avsättningar till den bästa uppskattningen
av det belopp som kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående
utgifter förväntas överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för den
beräknade förlusten.

Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas
till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det
finns:

Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande
värdepapper med fasta eller fastställbara
betalningar och fastställd löptid som företaget

• En möjlig förpliktelse som härrör till följd
av inträffade händelser och vars förekomst
endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt
ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
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• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som
skuld eller avsättning eftersom det inte är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.
Ändrade redovisningsprinciper
I samband med övergången till K3 har nedan
angivna lättnadsregler nyttjats:
• Uppgifter i flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen är inte omräknad för åren före 2013
utan övriga år har beräknats enligt tidigare
redovisningsprinciper.
• Indirekta tillverkningsutgifter som inte
räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång
före övergången har inte räknats in i anskaff
ningsvärdet för tillgången.
• Rörelseförvärv som genomförts före
övergången har inte räknats om.
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med
föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
samt noter räknats om för jämförelseåret.
I och med övergången till K3 har följande
redovisningsprinciper ändrats i jämförelse
med tidigare år:
• Redovisning av materiella anläggningstillgångar delas upp på betydande komponenter
per tidpunkten för övergången.
• Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer
än en oväsentlig del av den sammanlagda
utgiften för tillverkningen eller uppgår till mer
än ett obetydligt belopp räknas in i anskaff
ningsvärdet.
De effekter som skett av jämförelseårets
resultat- och balansräkning i samband med
omräkningar enligt K3 framgår av tabeller till
höger.
För moderbolaget har övergången till K3
inte resulterat i några väsentliga omräkningseffekter.
Lokalkostnader och avskrivningar
Underhållskostnader redovisas, efter över
gången till K3, till stor del som aktiverade

förbättringsarbeten på förvaltningsfastig
heter. Underhållsarbeten, där utbyte skett av
väsentligt befintlig komponent, aktiveras på
fastigheten. Underhållskostnaderna har därför
minskat med 5 346 tkr.
Effekten på avskrivningar enligt plan från
övergången till komponentavskrivning motsvarar ökade kostnader om 5 061 tkr.
Övriga externa kostnader
Omvärdering av resultat från engagemangsföretag från anskaffningsvärde till verkligt
värde har medfört en omräkningseffekt uppgående till ökade kostnader om 14 888 tkr.
Ränteintäkter och liknande poster
Omvärdering derivat från anskaffningsvärde till
verkligt värde har medfört en omräkningseffekt
uppgående till en intäkt om 30 840 tkr.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Omvärdering av andra långfristiga värdepappersinnehav från anskaffningsvärde till verkligt
värde har medfört en omräkningseffekt där
bokfört värde ökat med 37 584 tkr.
Uppskjuten skattefordran
Omvärdering derivat från anskaffningsvärde
till verkligt värde har medfört en omräkningseffekt på uppskjuten skatt där fordran ökar
med 10 842 tkr.
Långfristiga skulder
Värdering till verkligt värde av derivat för
säkring av ränteflöden har medfört en omräk
ningseffekt där skulderna ökat med 49 570 tkr.
Effekterna av ändrade redovisningsprinciper
på det egna kapitalet framgår av not 16.

EFFEKT AV ÖVERGÅNG TILL K3, KONCERNEN (tkr)
Koncernresultaträkning
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av
anläggningstillgångar
Ränteintäkter och
liknande poster
Skatt på årets resultat
Minoritetsandel i resultat

Koncernbalansräkning
TILLGÅNGAR
Bygggnader och mark
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Övriga fordringar

Fastställd
resultaträkning 2013

Omräknad
Effekt ändrade
redovisningsprinciper resultaträkning 2013

– 315 813
– 731 387

5 346
– 14 888

– 310 467
– 746 275

– 153 037

– 5 061

– 158 098

24 965
– 11 380
34 871

30 480
– 6 839
21 557

55 805
– 18 219
56 428

Fastställd
balansräkning 2013

Effekt ändrade
redovisningsprinciper

Omräknad
balansräkning 2013

2 393 461
65 255

285
1 190

2 393 746
66 445

44 685
0
65 786

37 584
10 842
246

82 269
10 842
66 032

590 896

29 314

620 210

eget kapital och skulder
Eget kapital koncernens andel
Eget kapital
minoritetsintressets andel
Låneskulder
Värdering derivat till
verkligt värde
Skuld till moderstiftelse

248 242

– 33 498

214 744

1 225 359

3 683

1 229 042

0
881 372

49 570
1 117

49 570
882 489
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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 440 (417) mnkr respektive 22 (19) mnkr. Av inköpen utgör 411
(394) mnkr hyra från Chalmersfastigheter till moderbolaget.
Not 2 Upplysningar enligt avtalet med staten
Moderbolaget
Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom många
områden av astro- och geofysiken. I enlighet med avtalet mellan svenska staten
och Chalmers ska verksamheten vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i
Chalmers årsredovisning. Intäkter och kostnader fördelar sig enligt följande
avseende 2014, föregående verksamhetsår 2013 inom parentes:

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2013

2014
Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

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

2 889
25

37
56

2 793
20

36
55

19
6
0
0

63
50
0
0

16
7
0
0

63
43
0
0

Koncernen totalt

2 939

37

2 836

36

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2013

2014
Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

Koncernen
Styrelser
Ledningar

66
45

35
33

68
44

32
36

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 257 (236) mnkr.

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

14
29

36
31

15
29

40
38

Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning
särredovisad. Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt
följande avseende 2014, föregående verksamhetsår 2013 inom parentes. Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Onsala rymdobservatorium

Intäkter

Kostnader

72 755
(65 897)

68 146
(63 563)

Moderbolaget

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning
Uppdragsforskning

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

954 906
(886 852)
17 832
(14 657)
2 319 668
(2 241 493)
118 628
(96 272)

893 957
(891 877)
20 646
(19 235)
2 287 759
(2 282 855)
118 047
(91 471)

Medel till strategiska forskningsområden år 2014 med Chalmers
som huvudsökande

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa
1 Beviljade
2

Varav
medsökande
universitet 2

Förbrukning 3

3,0

61,6
29,1

33,9
29,8
47,2

5,0
7,2

43,7
35,7
57,6

2,4

195,0

15,2

227,7

8,1

Beviljade
medel 1

59,5
24,6

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

Varav
forsknings
institut 4

5,7

1 308 354

574 078
(179 144) 1
7 339
(2 067) 2

1 241 554

4 618
(1 660) 3
2 645
(714) 4
0
0

7 974

15 218
9 197
7 156
0
0
1 339 925

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

678 263
(304 868) 1
11 789
7 425
(2 892) 2

6 559
0
0
1 267 876

588 680
(183 585)

5 227
(2 323) 3
2 433
(635) 4
0
0
693 348
(310 718)

2

För VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VD:s
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.

medel från staten.

4
Moderbolaget har tecknat avtal med VD om avgångsvederlag innebärande
att en ersättning motsvarande 18 månadslöner ska utgå vid uppsägning från
bolagets sida. Någon arbetsplikt föreligger ej.

Löner & andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda

Medsökande universitet: Inom Material; Göteborgs universitet 3,0 mnkr, inom
Produktion; Lunds universitet 5,0 mnkr, inom Transport; Göteborgs
universitet 7,2 mnkr.

Förbrukning i förhållande till beviljade medel, varav 32,7 mnkr avser föregående
års medel. Varav medsökandes förbrukning: inom Material; Göteborgs universitet 3,0 mnkr, inom Produktion;Lunds universitet 5,4 mnkr, inom Transport;
Göteborgs universitet 10,0 mnkr. Detta innebär att samtliga beviljade medel
har förbrukas under perioden 2010–2014.
Forskningsinstitut: Inom Energi; SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
och Inventia totalt 5,7 mnkr, inom Produktion; FCC (Fraunhofer Chalmers
Centrum) 2,4 mnkr.

2013

2014
Styrelsen
och VD
(varav
tantiem o.d)

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

70

Löner
och andra
ersättn.

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.

3

4

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

1

Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

2013

2014
Löner
och andra
ersättn.

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

3 548
(0)
1 834
(0)
1 166
(0)
2 139
(0)
0

1 304 806

0

0

8 687
(0)

1 331 238

13 384
8 031
5 017
0

Övriga
anställda

4 477 1 237 077
(0)
1 587
10 202
(0)
1 140
6 834
(0)
1 776
4 783
(0)
0
0
0

0

8 980 1 258 896
(0)

noter med redovisningsprinciper

Not 3 PERSONAL forts.

Not 5 Immateriella tillgångar
1

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 2014

Uppsägn.
tid/antal
Grundlön
mån.
/styrelse- Förmå- Pensions avgångs
ner kostnad vederlag
arvode2

Chalmers tekniska högskola AB
Lena Treschow Torell, styrelsens ordf.
Torbjörn Holmström, styrelsens vice ordf.
Johan Andersson, styrelseledamot
Peter Andrekson, styrelseledamot
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Anna Johansson, styrelseledamot tom 141016
Eva Karlsson, styrelseledamot tom 140415
Magnus Kårestedt, styrelseledamot
Daniel Langkilde, styrelseledamot
Emilia Liljeström, styrelseledamot tom 140415
Jan Lindér, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Ann-Sofie Sandberg, styrelseledamot
Johanna Svensson, styrelseledamot from 140415
Kent Viitanen, styrelseledamot from 140415
Hans-Olof Andrén, styrelsesuppl tom 140415
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Philip Radtke, styrelsesuppl from 140415
Johanna Svensson, styrelsesuppl tom 140415
Rosavilla Valloyas, styrelsesuppleant
Cecilia Åberg, styrelsesuppl from 140415
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 tom 140701
Lisskulla Lindström, HR-chef from 140701
Tomas Nilsson, kommunikationschef tom 141016
Anna Näsbom, tf kommunikationschef from
141016

220
110
99
16
75
56
30
75
0
0
16
16
16
16
0
56
4
0
0
0
0
0
1 895
1 167
1 084
1 240
1 126
997
980
1 107
1 117
944
599
730

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
1
0
0
0
0
1
0
81
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
1 133
375
480
536
729
350
271
440
364
–5
189
187

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

138

0

21

6/0

Chalmersfastigheter AB
Sven-Erik Adolfsson, VD

1 379

22

436

6/18

Chalmers Professional Education AB
Mikael Weimarck, VD

1 026

47

275

6/6
6/18

AB Chalmersinvest
Ingvar Andersson, VD
Summa

1 189

53

248

17 523

559

6 229

1

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra
personer i ledningen. Det omfattar personer i ledningsgrupper eller liknande
organ eller chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.
I grundlön/styrelsearvode ingår utbetalda löner inkl. semestertillägg samt
utbetalda styrelsearvoden.
2 För fysiska personer redovisas bruttolön. I de fall ledamot har fakturerat arvode
från eget ägt bolag redovisas fakturerat belopp.

Not 4 Ersättning till revisorer
2014

2013

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

1 073
806
760
1 104

996
880
552
1 428

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

648
639
760
859

659
786
552
1 287

1

Huvudsakligen revision av EU-finansierade projekt

Koncernen
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014

2013

3 919
53
– 827

3 659
260
0

3 145

3 919

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificering

– 3 394
– 192
494

– 3 201
– 192
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 092

– 3 394

53

525

Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde

1 917

1 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 917

1 917

Ingående avskrivningar

– 1 917

– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

Utgående redovisat restvärde

Utgående redovisat restvärde

Not 6 Byggnader och mark
2014

2013

Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Avyttringar
Omklassificering

2 829 075
29 170
– 240
0

2 816 439
2 602
0
10 034

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 858 005

2 829 075

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar
Omklassificering

– 435 329
– 60 176
88
0

– 383 433
– 46 835
0
– 5 061

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 495 417

– 435 329

Utgående redovisat restvärde

2 362 588

2 393 746

Skattemässigt restvärde

1 654 087

1 721 311

Moderbolaget
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

24 720
10 875

24 720
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 595

24 720

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 17 939
– 1 160

– 16 801
– 1 138

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 19 099

– 17 939

16 496

6 781

2 901 000
3 080 500

2 801 000
2 901 000

Utgående redovisat restvärde
Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Ackumulerat verkligt värde
Vid årets början
Vid årets slut

Taxeringsvärden
Huvuddelen av koncernens fastigheter är taxerade som specialfastigheter
och har därmed inte åsatts några taxeringsvärden.
Fastighetsvärden
Newsec har per årsskiftet värderat koncernens hela fastighetsbestånd. Den
sammanvägda värdebedömningen baseras på marknadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt utförd avkastningsberäkning. Vid värderingen
används såväl nuvarande hyresnivåer och bedömda marknadsmässiga lokalhyror per lokaltyp i området samt ett inflationsantagande om 2 %. En
långsiktig vakansgrad har bedömts till 5 % efter att gällande kontrakt löpt ut.
Bedömda kostnader för drift och underhåll har skett utifrån byggnadens
allmänna skick. Vidare beräknas kostnader för drift och underhåll följa inflationen.
Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår till 3 080 (2 901) mnkr,
vilket överstiger bokfört värde med 717 (507) mnkr. Värdeförändringen 2014
uppgår till 6,1 % (3,5 %).
Med stabila kassaflöden är den största risken för värdeförändringar i
fastighetsbeståndet hänförlig till marknadens ändrade krav på avkastnings
nivåer. Avkastningsnivåerna är lägre än föregående år både på Johanneberg
och Lindholmen, och uppgår till 6,25 – 6,4 %.
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Not 10 Skatter

Not 7 Maskiner och inventarier
2014

2013

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 803 494
103 431
– 25 776

1 778 989
72 091
– 47 586

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 881 149

1 803 494

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 1 398 903 – 1 339 882
– 106 575
– 106 009
– 229
0
23 545
46 988

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 482 162 – 1 398 903

Utgående redovisat restvärde

398 987

404 591

Moderbolaget
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 725 030
75 657
– 24 920

1 700 364
70 316
– 45 650

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 775 767

1 725 030

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 1 330 548 – 1 272 366
–101 126
– 103 764
– 229
0
23 046
45 582

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 408 857 – 1 330 548

Utgående redovisat restvärde

366 910

394 482

Moderbolaget utgör inte ett skattesubjekt på grund
av karaktären av allmänt undervisningsverk.
2014

2013

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

– 1 711
– 6 448

– 53
– 18 166

Skatt på årets resultat

– 8 159

– 18 219

Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt temporära skillnader

2013

2014
Koncernen
Värde
bygg
nader
Obeskattade
reserver
Räntederivat

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

2 045 232 1 654 087
8 686

Temporär
skillnad

391 145 2 077 570 1 721 310 356 260

0

– 88 449

Redovisat
värde

Skattemässigt Temporär
värde
skillnad

8 686

0

0 – 88 449

– 49 281

0

0

0 –49 281

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

2013

2014
Koncernen

Uppskjuten
skattefordran

Värde byggnader
Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässigt
underskottsavdrag

Uppskjuten
Uppskjuten
skatteskuld skattefordran

– 86 052
– 1 911

– 78 376
0

19 458
0

Uppskjuten
skatteskuld

10 842
0

5 474

Not 8 pågående nyanläggningar

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggningar

2014

2013

61 938
214 060
– 61 938

5 816
60 810
– 4 688

214 060

61 938

Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Effekt av att moderbolaget ej är
skattesubjekt

101 180
22 %

Övriga ej avdragsgilla poster
Övriga ej skattepliktiga poster
2014

2013

Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt

– 22 260

22 222
22 %

– 4 889

20 406

– 10 156

– 15 119
9 592

– 6 489
2 685

– 992

– 16

20 084
2 304
30 840
2 577

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag

211

207

Justering avseende aktuell inkomstskatt från tidigare år

2

– 49

13 361

55 805

Skatt mottaget koncernbidrag

0

488

Moderbolaget
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

– 8 159

82 % – 18 219

10 875
1 238
783

20 084
2 129
1 689

Summa

12 896

23 902

50 932
141
59 512
38 879
45 804

52 464
318
41 375
0
41 906

195 268

136 063

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga

59 312
3
177

41 235
5
183

Summa

59 492

41 423

Koncernen
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Värdeförändring derivat
Ränteintäkter övriga

10 875
1 304
0
1 182

Summa

Redovisad effektiv skatt

Räntekostnader och liknande poster
Koncernen
Räntekostnader koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper
Räntedelen av årets pensionskostnad
Värdeförändring derivat
Räntekostnader övriga
Summa

72

2013

2014

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande poster

Avstämning effektiv skatt

8,2 %

noter med redovisningsprinciper

Intresseföretagens
organisationsnummer och säte

Not 11 Andelar i koncernföretag
2014

2013

Ingående bokfört värde
Inbetalt, ej registrerat, aktiekapital
Aktieägartillskott

48 750
500
1 400

48 750
0
0

Nedskrivning

– 2 130

0

Utgående bokfört värde

48 520

48 750

Eget
kapital

RöstÅrets Kapital- rättsresultat andel% andel%

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers Capital AB
781
64
Chalmers225 014 – 12 229
fastigheter AB 1
AB Chalmersska
Huset
Chalmers Professional Education AB
5 742 – 2 354
AB Chalmersinvest
91 248 14 784
Chalmers Intellectual
Property Rights AB
Encubator
Holding AB
Chalmers Venture
Creation AB
(under bildande)
500
0
IT-universitetet i
Göteborg AB
97
1

Antal Bokfört
andelar
värde

100

100

1 000

770

10

52,6

2 500

3 000

100

100

2 300

0

100
100

100
400 5 400
100 115 000 38 750

100

100

1 000

540

100

100

1 000

1 649

100

100

100

500

100

100

1 000

100

Summa

48 520

1 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 90 % av kapitalet och 47,4 % av rösterna
medan Chalmers tekniska högskola AB äger 10 % av kapitalet och 52,6 % av rösterna.

Chalmers Capital AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska Huset
Chalmers Professional Education AB
AB Chalmersinvest
Chalmers Intellectual Property Rights AB
Encubator Holding AB
Chalmers Venture Creation AB
(under bildande per 2014-12-31)
IT-universitetet i Göteborg AB

Org. nr

Säte

556570-6636
556487-9764
556547-8996
556634-5996
556275-3193
556661-9176
556512-5860
559001-3941

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

556605-9704

Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterbolag, då dotterdotter-dotterbolag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.
Not 12 Andelar i intresseföretag
Eget
Årets Kapital Rösträtts
kapital1 resultat1 andel % andel %

39

39

20

38 670 35 050

200

19,8

20
27 411

23,15
20,5
20
20
25
25
22
20
20
25
20
24

23,15
20,5
20
20
25
25
22
20
20
25
20
24

95 017
20 500
20 000
200
25 000
125
2 200
20 000
10 000
12 500
20 000
24 000

6 841
0
210
10
215
213
244
210
210
13
210
212

25,2

25,2

252

25

Summa
1 Uppgift

Antal Bokfört
andelar
värde

71 093

Org. nr

Säte

556802-4946
556658-6730
969704-9751
556790-4981
556719-4922
556899-1722
556967-1000
556899-2233
556956-9964
556956-5707
556902-4804
556949-1367
556986-1585
556899-2027
556966-1654

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

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2013

2014
Koncernen
Ingående värde
Omklassificering
Årets investering
Årets upp- och nedskrivning
Årets försäljning
Marknadsvärdering

82 269

35 118

1 017
1 084

– 1 110
23 370

– 141

– 4 832

– 12 900

– 8 175

13 818

37 902

Aktieägartillskott

0

65

Nyutlåning

0

461

– 49

– 379

Återbetalning av lån
Övriga poster

11

– 151

85 109

82 269

Moderbolaget
Ingående värde

4

4

Utgående värde

4

4

Utgående värde

Dotter- och dotterdotterbolagens
organisationsnummer och säte

Chalmers tekniska
högskola AB
AstaZero AB
78 799 – 549
Koncernen
Chalmersfastigheter
Johanneberg
617
62
Campusbo AB
Johanneberg
98 983 8 604
Campusbo KB
Koncernen
Chalmersinvest
4 517 – 2 400
Acosense AB
Ecoera AB
92
– 85
Edvirt AB
273
23
50
Delta T50
Eviwave AB
48
–2
Meviva AB
50
50
Monivent AB
257
7
Playback Energy AB
50
Simplex Motion AB
Swedish Algae Fact AB
50
Tenroc Techn. AB
176
– 74
Wyberry Techn. AB
50
Chalmers Capital AB
Industrial Path
1 372 1 055
Solutions AB

AstaZero AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Acosense AB
Ecoera AB
Edvirt AB
Delta T50
Eviwave AB
Meviva AB
Monivent AB
Playback Energy AB
Simplex Motion AB
Swedish Algae Factory AB
Tenroc Technologies AB
Wyberry Technologies AB

Marknadsvärdering
Aktier i onoterade bolag värderas enligt de principer som EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) förespråkar. Huvudprincipen för
innehav i tidig fas är senaste transaktionskurs som tredje part betalt gånger
antal aktier under förutsättning att inte alltför lång tid (maximalt ett år) gått
sedan sådan transaktion. I den mån preferensaktier finns i aktuellt bolag skall
hänsyn tas till aktuell preferensstruktur. Finns det anledning att ifrågasätta senaste transaktion (negativa händelser har inträffat i bolaget eller i omvärlden) kan
nedskrivning göras i 25 % intervall (25 %, 50 %, 75 % eller 100 %). Företrädes
emissioner med enbart befintliga ägare skall inte utgöra bas för värdering.
Om aktuellt bolag uppnått sådan mognad att det kan värderas med traditionella metoder (P/E, P/S, EV/EBITDA) skall så ske. Därvid skall lämpliga
jämförelsebolag identifieras, och dessas värdering verifieras.
Optioner och konvertibla förlagslån värderas på motsvarande sätt relaterat
till den underliggande aktien.
Fordringar värderas till nominellt belopp med avdrag för eventuell förlustrisk.
Aktier i noterade bolag värderas till medelvärde av betalkurs under lämplig tids
period före värderingstillfället. Tidsperioden skall vara så lång att åtminstone
tio transaktioner genomförts.
Upptagna (kapitalandels-) lån samt andra åtaganden, exempelvis skyldighet
att betala tilläggsköpeskilling skall värderas till det belopp som skulle betalas
om de tillgångar som skyldigheten relateras till avyttras för de marknadsvärden
som är aktuella vid varje tillfälle.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014

2013

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

293 044
47 163
13
32 350

278 083
47 909
16
32 445

Summa

372 570

358 453

Moderbolaget
Fordran på finansiärer
Övriga poster

293 044
28 567

278 083
23 754

Summa

321 611

301 837

om eget kapital och årets resultat avser år 2013.
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noter med redovisningsprinciper

Not 15 Kortfristiga placeringar

Not 18 AVsättningar för pensioner

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning

2014

2013

335 263
1 485 000
– 1 818 216

136 831
2 338 080
– 2 139 648

2 047

335 263

330 000
1 485 000
– 1 815 000

130 686
2 335 000
– 2 135 686

0

330 000

Utgående marknadsvärde
Moderbolaget
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde

NOT 16 EGET KAPITAL I INGÅNGSBALANSRÄKNINGEN
Övrigt Annat eget
tillkapital
Aktie- skjutet
inkl. årets
kapital kapital
resultat

Minoritetsintresse

Totalt

Koncernen
0

Effekter av byte redovisningsprincip (balansräkning)
Värdering derivat
Värdering finansiella
tillgångar

– 8 041 – 72 369 – 80 410
46 140

Värdering övriga fordringar
Uppskjuten skattefordran
0

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning
2013-12-31
Justering fastställt resultat
Effekter av byte redovisningsprincip (resultaträkning)
Lokalkostnader
Avskrivningar
Värdeändring derivat
Övriga externa kostnader
Effekt på uppskjuten skatt

1 362

47 502

608

608

1 315

1 315

1 769

Eget kapital i ingångsbalansräkning 2013-01-01 150 000

15 921

17 690

522 632 158 316 830 948

– 39 948
– 307

34 871

–5 077
– 307

535
4 811
5 346
– 506 – 4 555 – 5 061
3 084 27 756 30 840
– 14 595
– 293 – 14 888
– 685 – 6 163 – 6 848
150 000

0

470 210 214 744 834 954

NOT 17 EGET KAPITAL
Övrigt Annat eget
tillkapital
Aktie- skjutet
inkl. årets
kapital kapital
resultat

Minoritetsintresse

Totalt

Koncernen

Moderbolaget

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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2014

2013

Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 035 057
7 402
– 32 289

976 391
87 510
– 28 844

Skuld vid årets utgång

1 010 170

1 035 057

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader
i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 179 144
– 59 312

– 310 718
– 41 235

Summa

– 238 456

– 351 953

2014

2013

1 535 499

1 266 196

745 035

882 489

480 841 213 402 844 243

Värdering långfristig skuld
kreditinstitut

Belopp vid årets ingång
Förvärv av minoritet och
övrig justering
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Förändring i pensionsskulden

Not 19 långfristiga skulder

Enligt fastställd
balansräkning 2012-12-31 150 000

Eget kapital 2013-12-31

Nedan redovisas pensionsskuld avseende moderbolaget vilken hanteras i egen regi.
Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension.
Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers betalar en viss procentsats av den
anställdes lön till dennes framtida pension. Skuldberäkning för åtagandet är beräknad enligt
Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande
försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna innehåller ränteantagandet 0,5 % per år.

Koncernen
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen
Lån kreditinstitut och banker mm.
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen
Lån moderstiftelse
Lån kreditinstitut och banker mm.
Summa

470 210 214 744 834 954

150 000

595 – 1 225
–630
104 027 – 11 006 93 021
574 832 202 513 927 345

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

150 000

500

457 792
– 46 164

– 46 164
46 164
90 625
90 625

150 000

500

411 628

12 416

2 286 928

2 161 101

I moderbolaget finns inga långfristiga skulder.
I dotterbolaget Chalmersfastigheter AB sker finansieringen av verksamheten genom
bankupplåning, förlagslån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. För att uppnå önskad
ränteriskspridning enligt finanspolicyns mandat använder bolaget derivatinstrument i form av
ränteswappar. Finansieringen från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola sker genom förlagslånet om 725 mnkr med förfall 2024-12-31. Bolaget har kreditramavtal med bank om totalt
1 447 mnkr, varav outnyttjade kreditlöften och outnyttjad del av checkkrediten uppgår till 200
mnkr. I den totala skulden ingår per balansdagen ett undervärde i räntederivat om 88 (50) mnkr.
AB Chalmersinvest har kapitalandelslån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som
vid slutet av verksamhetsåret uppgår till 20 mnkr.
Övriga långfristiga skulder, 6 mnkr, avser skulder i dotterbolagskoncernen Chalmersinvest
och utgörs till stor del av lån kopplade till aktieinnehav i enskilda bolag eller i grupper av bolag.

Not 20 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

150 000

6 394

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

2014

2013

910 752
167 317
14 391
34 715
45 199
236 467

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

1 408 841

1 465 985

910 752
165 509
33 421
44 665
219 135

943 918
160 415
31 907
66 070
219 548

1 373 482

1 421 858

Not 21 Ställda panter
2014

2013

Koncernen
Fastighetsinteckningar

1 635 050

1 418 325

Summa

1 635 050

1 418 325

noter med redovisningsprinciper

Not 22 Ansvarsförbindelser

Not 23 Poster som ej ingår i kassaflödet
2013

2014

2014

2013

– 59 512
– 23 720

– 41 375
61 094

– 17 903
4 302

13 819
– 9 703

Summa

– 96 833

23 835

19 748
4 159
123 500
0

Moderbolaget
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster

– 59 312
– 23 382
255

– 41 235
60 264
– 478

147 407

Summa

– 82 439

18 551

Koncernen
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB
Stödbrev AstaZero AB
KTH Chalmers Capital Management AB

19 592
4 834
123 500
98 280
2

19 982
4 834
123 500
0
125

Summa

246 208

148 441

Moderbolaget
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB
Stödbrev AstaZero AB

19 365
4 159
123 500
98 280

Summa

245 304

Koncernen
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Övriga poster

Göteborg den 20 februari 2015

Lena Treschow Torell
Ordförande

Torbjörn Holmström
Vice ordförande

Johan Andersson

Peter Andrekson

Mikael Bäckström

Magnus Kårestedt

Daniel Langkilde

Jan Lindér

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Ann-Sofie Sandberg

Johanna Svensson

Kent Viitanen

Karin Markides
Rektor och verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2015
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

revisionsberättelse
Till årsstämman i Chalmers tekniska högskola AB.
Org.nr 556479-5598
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Chalmers tekniska högskola AB för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 59 – 75.
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 rätt
visande 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 oegentlig
heter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 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 direktören uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Chalmers tekniska högskola AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 20 februari 2015
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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stiftelsens styrelse

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

STIFTELSENS STYRELSE 2014
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har följande ledamöter:
UTSEDDA AV REGERINGEN

Kurt Eliasson, VD, ordförande
Stefan Johnsson, direktör, vice ordf
Christel Armstrong Darvik, VD
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

ÅRSREDOVISNING
stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen), org.nr:
855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning
för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2014.

Förvaltningsberättelse
STIFTELSEKONCERNEN
Ägarförhållanden
Stiftelsen är moderföretag i koncernen och
har till uppgift att vara ägare av stiftelsehög
skolan, där forskning och utbildning bedrivs
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
Chalmers.
Avtal med staten
Den del av verksamheten som är finansierad
av svenska staten är reglerad i ett långfristigt
ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen

78

och Chalmers och gäller till år 2024. Detta
avtal reglerar uppdraget att bedriva högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå,
forskarutbildning, forskning och dess nyttiggörande i samhället.

Science Park AB. Stiftelsen har även närstående organisationer, Stiftelsen Chalmers
Innovation och Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Koncernstruktur
Koncernen består av Stiftelsen, de helägda
dotterföretagen SSPA Sweden AB och
Chalmers med dotterföretag samt det med
Chalmers samägda fastighetsbolaget, Chal
mersfastigheter AB med dotterföretag.
Stiftelsen äger 90 % av kapitalet i Chalmers
fastigheter och 47 % av rösterna, medan
Chalmers äger övriga delar.
Stiftelsen är delägare i två intressebolag:
Johanneberg Science Park AB och Lindholmen

Verksamhet i dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
Året 2014 var ett händelserikt år som känne
tecknades av fortsatta strategiska satsningar
inom grundutbildning, forskning och nyttig
görande. Svårigheter med att rekrytera och
starta upp verksamheten i den takt som planerats, har lett till ett överskott i verksamheten. Samtliga överskottsmedel avses användas i verksamheten under kommande år.

stiftelsens förvaltningsberättelse

På grund av läsårsomläggning 2014,
där examination flyttats från december
2014 till januari 2015 har prestationsnivån
inom grundutbildningen varit något lägre
jämfört med tidigare år. Detta medför att
grundutbild
ningen drivits med underskott,
men att det är av engångskaraktär på grund
av omställningen. Chalmers har under året
erhållit 40 miljoner kronor i kvalitetsmedel
som ett resultat av den positiva utvärderingen av ingenjörs- och tekniska utbildningar
samt arkitekturutbildningar, som utfördes av
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2013.
Kvalitetsmedlen har fördelats till de program
som låg till grund för den tilldelning enligt
den princip som UKÄ tillämpade, samt till
kvalitetshöjande projekt inom grundutbildningen. Inför år 2015 kommer kvalitetsmedlen att öka till 51 miljoner kronor.
Nyttiggörande bedöms bli ett centralt
konkurrensmedel i universitetsvärlden varför
Chalmers har tagit beslutet att samordna
och accelererar sitt system för Venture
Creation i ett nybildat dotterbolag. Beslutet
innebär en ökad tydlighet mot Chalmers,
effektivare organisation, och möjliggörande
av utökade och långsiktiga satsningar, där
målsättningen är att det nya bolaget ska bli
en globalt ledande universitetsnära aktör för
innovations- och bolagsskapande.
Chalmers har under flera år expanderat kraftigt och har samtidigt haft en positiv ekono
misk utveckling. Den främsta orsaken till ökning

en är regeringens stora satsning på
strategisk forskning i den förra forskningspolitiska propositionen. Nu har expansionen
planat ut och det förväntas en mindre ökning
av antalet anställda under 2015 än under
senaste åren.
Den ursprungliga statliga femårssatsningen har förlängts med medel för ett extra år,
2015. Chalmers bedömer att verksamheten
inom de strategiska forskningsområdena
varit lyckosam och utvärderingen kommer
att avrapporteras under våren 2015. Vad
det innebär ekonomiskt har inte blivit tydligare av det parlamentariska läget. Chalmers
bedömning är dock att medlen även fortsättningsvis kommer att erhållas. Sammanvägt
bedöms den ekonomiska utvecklingen de
närmsta åren bli fortsatt stabil för Chalmers.
Chalmersfastigheter AB
Med campusmiljöer i världsklass bidrar
Chalmersfastigheter skapa förutsättningar
för Chalmers att vara ett internationellt
ledande tekniskt universitet. Verksamheten
består i att försörja Chalmers och övriga
hyresgäster inom campus med lokaler och
miljöer genom att förvärva, äga, förvalta och
utveckla fastigheter samt att hyra fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare.
Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer på Lindholmen och Johanneberg
samt vid Onsala Rymdobservatorium på Råö.
Chalmersfastigheter har under året
färdigs tällt projektet ”Naturvetargården”
och första etappen byggnation på södra Johanneberg kommer vara färdigställt
våren 2015. Andra etappen omfattar liknande byggnation och innehåll, samt ett nytt

parkeringshus med cirka 340 parkeringsplatser, vilka byggs av Akademiska Hus.
Byggnaderna kommer att i sin helhet hyras
av Chalmersfastigheter för vidare uthyrning
till verksamheter inom Johanneberg Science
Park, Chalmers och övriga som vill verka på
campus.
Institutionerna för Arkitektur respektive
Bygg- och Miljöteknik är sedan många år
inhysta i kvarter omfattande cirka 45 000
kvadratmeter längs Sven Hultins gata.
Lokalerna är i behov av ombyggnation och
renovering, både ur verksamhets- och fastighetsperspektiv. Chalmersfastigheter har de
senaste åren drivit ett programarbete för att
förändra och anpassa lokaler för Chalmers
verksamheter, genomförandet kan tidigast
påbörjas under senare halvan av 2015 och
beräknas pågå under två år.
ElectriCity är ett projekt med en elbusslinje mellan campus på Johanneberg och
Lindholmen, med bussar som rullar fram
ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp
passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el, det blir verklighet i en ultramodern
busslinje i Göteborg med start i juni 2015.
Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten,
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad,
Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen
Science Park och Johanneberg Science
Park. Chalmersfastigheter uppför på Lind
holmen en ny inomhushållplats med laddstation, en miljö som samtidigt utgör en
testbädd för forskning och utbildning.
Under 2014 har Chalmersfastigheter tagit
över drift och förvaltning av bolagets fastigheter från tidigare förvaltningsentreprenör.
I samband med övertaget har bolagets förvaltningsorganisation utökats med nya funktioner och nyanställd personal. Förändringen
medför ökad effektivitet och förbättrat hållbarhetsarbete tack vare tydligare och direkt
koppling mellan Chalmersfastigheter som
hyresvärd och hyresgästerna.
SSPA Sweden AB
SSPA är ett kunskapsföretag som arbetar
med utveckling av maritima farkoster, transportsystem och hamnar, inklusive kustzoner.
Genom målmedveten medverkan i europeiska och svenska forskningsprogram utvecklas kontinuerligt kunskapsbasen inom de tre
fokusområdena:
• agera bro mellan forskning och implementation i maritima näringen,
• trygga hållbar utveckling genom rätt riskhantering,
• optimera energieffektivitet genom att tänka
ekonomi, miljö, människa och teknik i symbios.
Företagets definierade vision är att vara den
erkänt mest givande partnern för innovativ
och hållbar maritim utveckling. 2014 var ett
år som bekräftade att genom samverkan
föds framgång.
I det av Chalmers initierade sportinitiativet
samverkar idrottsrörelse, näringsliv och högskolan för att skapa framgång för respektive
part, är SSPA engagerad med kompetens
och infrastruktur av relevans för området
segling.

Den av SSPA och Sveriges Redarefören
ing utvecklade samarbetsplattformen Zero
Vision Tool för säker, miljö- och energieffektiv sjöfart fortsätter att uppmärksammas
och utvecklas. Nya partners ansluts och
utvecklingsprojekt startas upp för att möta
nya krav för näringen på ett kostnadseffektivt
sätt. Tillsammans med kunder och partners
världen över arbetar SSPA engagerat för att
omvandla utmaningar till framtida hållbara
lösningar.
Verksamhet i intressebolag
Lindholmen Science Park AB
Lindholmen Science Park är en internationell
samverkansmiljö för forskning, innovation
och utbildning inom Transport, IKT och
Media & Design. I en unik och neutral utveck
lingsmiljö har forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter,
studenter, kreatörer, konstnärer, specialister,
entreprenörer och politiker samverkat under
snart 15 år. Lindholmen Science Park fungerar som en katalysator för att få ut forskningsresultat i industrin. Samtidigt bidrar
industrin med frågeställningar till forskningen så att den blir förankrad i verkliga behov.
Under 2014 har hållbara person- och
godstransporter varit i fokus. Bland samarbetsprojekten inom transportområdet handlade det mycket om att ta fram och demonstrera lösningar för person- och godstransporter. Projektet har även arbetat fram
en nationell färdplan för citylogistik – hur
framtidens städer ska försörjas med varor
och hantera avfall. När det gäller persontransporter ska ElectriCity skapa en hållbar och
attraktiv kollektivtrafik med den nya elbusslinjen som etableras i juni 2015.
En annan viktig utveckling är starten
av ett nytt samverkansprojekt PrehospITStroke, en satsning inom prehospital e-hälsa.
Pro
jektet skapar förutsättningar för bättre
användning av IT inom ambulanssjukvården.
Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt
sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet
av patienten, från larm till 112 till vård på
rätt sjukhus. PrehospIT-Stroke har utformats
inom Metis Forum, ett öppet samarbete och
samverkan, som samlar nationella aktörer
från sjukvård, akademi och näringsliv.
Johanneberg Science Park AB
Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer
på Chalmers område i centrala Göteborg.
Aktiviteterna koncentreras till områdena
Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nano
teknik. Johanneberg Science Park stöd
jer
fortsatt tillväxt och utveckling i regionens
etablerade framgångsrika små och medelstora företag. Genom utvecklingsprogram
till enskilda företag, medverkan i open arena
projekt, kunskapsspridning i workshops
och seminarier är målet att förstärka redan
framgångsrika, utvecklingsvilliga och etablerade medelstora företag (30–250 anställda).
Syftet är att stimulera företagens tillväxt för
att på så sätt skapa fler större företag (>250
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anställda) och därmed fler arbetstillfällen i
regionen. Med regionen avses här området
inom en radie på ca 20 mil runt Göteborg.
Under året har White arkitekter och Skanska
gått in som delägare i Johanneberg Science
Park. Det som lockar är möjligheter till en
bredare samverkan, att möta nya kunder,
företag och konkurrenter i nya sammanhang.
Johanneberg Science Parks utveckling drivs
av delägare och hyresgäster med drivkraft
att tillsammans ta sig an framtida utmaningar
inom samhällsbyggnad.
HSB Living Lab har initieras genom
sam
verkan mellan HSB och Chalmers
och Johanneberg Science Park. Det är en
flyttbar forsknings-, demonstrations- och
bostadsarena. De första ritningarna visades
i december och byggstart är i februari 2015.
Här kommer 30–35 studenter och gästforskarei alla åldrar och nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker,
dygnet runt. Genom att HSB Living Lab är
granne med Chalmers får vi en värdefull närhet till forskningen. Det är en av de viktigaste
nycklarna till att systematiskt utveckla det
goda boendet.
Göteborg och London blir testarenor för
innovationsprojektet som ska ge stadsmänniskan ro. Johanneberg Science Parks roll
är en del inom projektledning med samordning av stadens aktörer och demonstratorer.
Som testmiljö kommer hållplatsen för den
nya elbussen inom projektet ElectriCity att
användas. Internationalisering är också en
del, att hitta en marknad för konceptet utanför Sverige och Europa för en bred implementering. I länder med tätar stadsmiljö och
varmare klimat kan konceptet vara ännu mer
intressant både för parker och stråk.

Chalmers samt ge bidrag till verksamheten
som bedrivs vid högskolan.
Stiftelserna har totalt delat ut 7,8 mnkr
(6,9) till ändamål vid Chalmers. Stipendier
och bidrag under året som särskilt kan
lyftas fram är 2,4 mnkr (2,4) till studenter
vid Chalmers under benämningen donationsstipendier, till studenter vilka har gott
studie
resultat och god studietakt. Från
Chalmerska innovationsfonden har 1,8 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 1,2 mnkr
(0,6) delats ut som stöd till unga forskare,
framförallt till konferenser och forskarresor,
från Chalmersska forskningsfonden som bildades 1929 vid skolans hundraårsjubileum.
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. Dessutom att verka för
att koncernens resurser utnyttjas effektivt för
att uppnå detta ändamål, samt att finansiera
uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av
värde för verksamheten.

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen
för ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur
avveckling av löntagarfonderna och vid bildandet erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor,
varav 900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av stiftelsekapitalet
avser att finansiera särskilda strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnader
för bland annat Stiftelsens kansli och styrelse.
Stiftelsens satsningar
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
och samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen
finansierat riktade satsningar inom Chalmers
om 42 mnkr (38). Dessa avser projekt och
investeringar inom följande huvudområden:
Excellenssatsning på unga forskare,
16 mnkr (14)
Chalmers framtida styrka är avhängigt av
vilken fakultet (lärare/forskare) som finns
och att fakulteten erbjuds attraktiva villkor.
Redan vid rekrytering av personer som ska
meritera sig för en plats i fakulteten (forskar
assistenter) måste villkoren vara sådana
att Chalmers kan konkurrera framgångsrikt om de bästa unga forskarna i världen.
Dessa skall känna att Chalmers kan erbjuda

Koncernens resultat, ställning och nyckeltal
Årets redovisade resultat uppgår till 294 mnkr (153). Bundet eget kapital uppgår på
balansdagen till 902 mnkr (902) och fritt eget kapital uppgår till 1 963 mnkr (1 672), totalt
2 864 mnkr (2 575). Koncernens likvida medel uppgår vid årets slut till 827 mnkr (493).
Koncernens kassalikviditet uppgår till 74 % (86 %) och soliditeten uppgår till 38 % (37 %)

Verksamheten i närstående
organisationer
flerårsöversikt för koncernen
Stiftelsen Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är en till Chalmers knu- Belopp i mnkr
2014
2013
2012
2011
2010
ten företagsinkubator, som på ett modernt
Nettoomsättning
3 376
3 272
3 093
2 883
3 551
och effektivt sätt utvärderar idéer/projekt
(varav*)
3 356
3 176
3 080
2 921
2 738
för att låta dem ingå i en ”Start up camp”. Årets resultat
294
153
170
– 46
256
Ambitionen är att hålla två program per år, (varav*)
91
– 46
32
– 10
121
för att sålla fram bärkraftiga projekt som Eget kapital
2 864
2 575
2 436
2 272
2 346
fyller ett kommersiellt behov och kan drivas (varav*)
653
562
608
576
586
7 604
7 049
6 685
6 865
6 684
vidare i bolagsform. Under 2014 blev denna Balansomslutning
3 317
3 275
3 201
3 498
3 410
verksamhet utnämnd till nummer 3 i Europa (varav*)
3 051
2 938
2 824
2 696
2 513
och 7a i världen. Chalmers Innovation driver Antalet anställda
2 889
2 793
2 691
2 567
2 391
även en investeringsfond för groddföretag i (varav*)
vilken externa finansiärer är med som inves- * Chalmers tekniska högskola AB
terare. Stiftelsens och Chalmers styrelser
har under 2014 tagit beslut om att sam- Risker och styrning
ordna och kraftsamla runt innovation och Största monetära riskerna i koncernen finns i Stiftelsens kapitalförvaltning som bär risk mot
kommersialisering, där Chalmers Innovation fluktuationer på kapitalmarknaden. Den del av pensionsskulden som finns i egen räkning kan
är en väsentlig verksamhet. Stiftelsen är ge betydande resultatpåverkan vid ändrade livslängdsantagande och lägre diskonteringshuvudmanför Chalmers Innovation genom ränta. Det gångna årets riskarbete har omfattat en inventering av riktlinjer och rutiner avseatt utse Chalmers Innovations styrelse och ende förhindrande av korruption och oegentligheter. Otydlighet i den interna styrningen av
revisorer.
verksamheten har varit en risk som har åtgärdats under 2014 bland annat genom Stiftelsens
utfärdande av nya styrdokument för dotterbolagen. Även risker kopplade till informationsStiftelser med anknuten förvaltning till
säkerhet och IT-system har identifierats och stora insatser har genomförts under året. Bland
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
annat har en modell för förvaltningsstyrning införts.
Stiftelsen har 64 stycken stiftelser med
an
k nuten förvaltning vars huvudsakliga Händelser efter balansdagen
ändamål är att ge stipendier och forsk- I januari 2015 har ny VD/rektor för Chalmers tekniska högskola AB utsetts och kommer att
ningsbidrag till studerande och anställda vid tillträda senast 1:e juli 2015.
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en plattform för utveckling inom forskning,
utbildning och nyttiggörande. Varje sådan
rekrytering är en nyckelrekrytering och en
satsning på ett forskningsområde som ger
Chalmers möjligheter att ligga i forskningsfronten i framtiden.
Projektet har möjliggjorts av stiftelsesatsningarna Ung Excellens 1 och 2. De två
genomförda internationella rekryteringsomgångarna 2010 och 2012 har annonserats
i breda områden för att kunna hitta verklig
excellens. Utöver egen lön har satsningen omfattat medel till bl.a. en doktorand,
drift och resor. Dessutom har ett mentors-/
coachningspaket med möjlighet till hjälp vid
flyttning ingått. Två av de rekryterade har
under året befordrats och fortsätter nu som
docenter på Chalmers.
Stiftelsens stöd har varit avgörande
för att kunna göra denna satsning inom
”Grundläggande ve
ten
s kaper” och inom
de styrkeområden som idag inte har statliga strategiska medel, dvs. Life Science
Technology, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och Samhällsbyggnad. En
tredje satsning kommer att starta under
2015.
Satsning på Chalmers Innovationssystem,
8 mnkr (5)
Nyttiggörandet är idag ett tydligt konkur
rensmedel inom universitetsvärlden. Chal
mers har beslutat och etablerat en plan
för att konsolidera och accelerera sitt innovationssystem, med ett nybildat innovationsbolag som en nyckelaktör för ”Venture
Creation”. Stiftelsen har under 2014 finansierat en viktig del av driften av innovationsverksamheten inom Chalmers. 6,1 mnkr till
Stiftelsen Chalmers Innovation och 1,4 mnkr
till AB Chalmersinvest. Bidragen har betytt
mycket i strävan att nå målet att bli internationellt ledande inom området effektivt
nyttiggörande.
Rekrytering av internationella studenter,
7 mnkr (9)
Satsningen startade 2011 och riktar sig mot
rekrytering av internationella studenter utanför EU/EES. Hösten 2014 registrerades 221
(138) avgiftspliktiga studenter. Av dessa
har 34 (26) nya studenter fått Avancezstipendier samt tre tävlingsstipendier (Kina,
Indien och Brasilien). En rekryteringsgrupp
och en rekryteringsmodell har byggts
upp, med sikte på excellenta studenter.
Innehavarna av Avancez-stipendier erhåller
en välgrundad känsla av tillhörighetoch stolthet som Chalmerist och blir godaambassadörer i världen. Det statliga beslutet om krav
på studieavgifter skulle allvarligt påverkat
Chalmers studentsammansättning, men tack
vare stiftelsens satsning har Chalmers behållit sin internationella mastersmiljö.
Mooc – massive open online course,
5 mnkr (-)
Ett treårigt projekt har startats för att bygga
upp och utveckla distansutbildning över
internet. Detta är ett sätt för Chalmers att
synas i världen, att visa på styrkor och på sikt

förhoppningsvis även att attrahera studenter
till studier på campusförlagda utbildningar.
De två första mooc som Chalmers kommer
att lansera är Introduction to Graphene
Science and Technology och Sustainability
in Everyday Life. Kurserna är bland annat
valda för att lyfta fram profilområden på
Chalmers.
Som plattform för mooc har Chalmers
valt att investera i medlemskap i edX, ett
non-profit-konsortium grundat av Harvard
och MIT 2012. I november lanserades
ChalmersX på denna plattform. Genom
ChalmersX når vi de drygt 3 miljoner
användare som finns registrerade hos edX.
Kurserna på edX har i genomsnitt 30 000
deltagare. Kurserna är inte poänggivande
eller examinerande i traditionell bemärkelse.
Excellenssatsning på seniora forskare IT,
1 mnkr (2)
Projektet är inne på sitt fjärde år och löper
vidare ytterligare 3 år. Chalmers rekrytering
av professor Jan Bosch, ett världsnamn
inomSoftware Engineering, kunde ske tack
vare Stiftelsens startmedel. Jan Bosch är nu
ensam ledare för Software engineering och
satsningen har därmed fått en större bärkraft och en längre tidshorisont. Chalmers
långsiktiga strategiska avtal med Ericsson,
som tecknats under 2014 är ett samarbete
där Jan Bosch varit en viktig kugge.
Mikroteknologi, 2 mnkr (4)
Chalmers verksamhet inom området sker
huvudsakligen vid Institutionen för Mikro
teknologi och nanovetenskap (MC2) som har
en av Europas modernaste icke-kommersiella
renrumsmiljöer, nanotekniklaboratoriet (NFL).
NFL på Chalmers är värd för den nationella forskningsinfrastrukturen Myfab, där
de andra noderna är renrummen vid KTH
och Uppsala universitet. Vetenskapsrådet är
huvudfinansiär för Myfab med närmare 10
mnkr/år. För NFL utgör detta en viktig del,
men här är det Chalmers och Stiftelsens
finansiering som tillsammans utgör den viktiga basen för verksamheten. Stiftelsemedlen
användes under 2014 främst för uppbyggnad
och utveckling av NFL, vilket gör att 2015 blir
det år då finansieringen till fullo fasats över till
rektors fakultetsmedel. Totalt har Stiftelsen
hittills bidragit med nära 280 mnkr i investeringar inom Mikroteknologiområdet. En insats
som har givit området en fantastisk position
som annars ej hade varit möjlig.
Övriga satsningar, 3 mnkr (4)
Satsningar som är mindre till storleken och
som skapar tempo och effekt i organisation
en. Dessa medel har bland annat gått till
en Grafenutställning vid Universeum. Rekry
tering av en Varumärkes- och kommunika
tionsstrateg i ett tidigare skede än som
annars varit möjligt. Stöd till Molecular
Frontiers, en global verksamhet som försöker intressera barn och ungdomar för molekylära frågeställningar och som har ett antal
nobelpristagare på sina konferenser. Stöd
till invigningen av den med SP gemensamt
ägda ”state-of-art” test- och forskningsan-

läggningen AstaZero, för utveckling av framtidens aktiva trafiksäkerhetssystem.
Utdelningar utöver de riktade satsningarna
Utöver den strategiska satsningen inom
området Mikroteknologi har Stiftelsen under
verksamhetsåret enligt tidigare beslut lämnat
ett driftbidrag om 1,5 mnkr till institutionen
förMikroteknologi och nanovetenskap för att
täcka institutionens avskrivningskostnader för
våtrumsbänkar vid MC2 verksamhetsåret 2014.
År 2000 beslutade Stiftelsen avsätta 65
mnkr för delfinansiering av Chalmers kårhusprojekt. Under året har 6 mnkr lämnats
som bidrag till Chalmers för att täcka bolagets relaterade kostnader.
Stiftelsens pris
Stiftelsens pris 2014 tilldelas den kinesiske
studenten och Avancez-stipendiaten Li Wei
(MSc in Wireless, Photonics and Space
Engineering, 2013). Han får priset för excellenta studieresultat och för sin roll som
framgångsrik ambassadör för att uppmärksamma Chalmers masterprogram internationellt och därmed attrahera toppstudenter
till Chalmers från hela världen. Priset består
av en personlig belöning om 25 000 kronor
och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor, som kommer studentkårens internationella mottagningskommitté (CIRC) tillgodo.
Aktieägartillskott
Stiftelsen har lämnat ett aktieägartillskott om
2 mnkr (1) till Lindholmen Science Park och 2
mnkr (2) till Johanneberg Science Park.
Gåvomedel
Stiftelsen förvaltar 26 stycken gåvomedelsfonder, vilka är donationer med ett särskilt
ändamål. Från Stiftelsens gåvomedelsfonder har totalt 11 mnkr (10) lämnats som
bidrag till verksamheten vid Chalmerssfären
och som stipendier. Av dessa har 2,0 mnkr
gått till Rune Andersson stipendiater, där
chalmerister ges möjlighet att fördjupa sina
studier utomlands, 1,8 mnkr har gått till
Sievert Larsson stipendiater, där thailändska studenter ges möjlighet att läsa vid
Chalmers, och 1,7 mnkr har gått till stöd av
forskningsprojekt vid sektionen för maskinteknik finansierade av Ronny Ekman genom
familjen Ekmans stiftelse.
Sammanställning
Totalt har Stiftelsen och dess gåvomedel
delat ut 58 mnkr (55) under året, vilket
motsvarar 92 % (80 %) av föregående
års utdelningsbara medel, vilka består av
aktieutdelningar plus nettoavkastning från
ränteplaceringar och efter avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2010 till 2014 uppgår
de verkställda utdelningarna till 91 % av
årens utdelningsbara medel.
Stiftelsens utdelningar, satsningar och
ägartillskott 1994 – 2014 (mnkr)
Ägaråtaganden
1 004
Förnyelsesatsningar
1 915
Samverkansuppgiften
347
Totalt
3 266
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Erhållna donationer
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 6,4 mnkr (2,3).
Av dessa har 1,9 mnkr donerats av Sievert
Larsson och 1,5 mnkr donerats av Rune
Andersson för deras riktade stipendier.
Kapitalförvaltningen
Stiftelsens kapitalförvaltning sker i förhållan
de till ett av styrelsen fastställt placeringsreglemente, som styr vilka tillgångar som
är aktuella att placera kapitalet i och hur
allokering mellan dem skall ske. Där finns
även fastlagt ansvars- och rollfördelning
mellan styrelse, finansråd och tjänstemän
på kansliet. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under rullande femårsperioder 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 placerat i publika fonder. Aktieplaceringar finns både som
enskilda innehav (bolag noterade på
Stockholmsbörsen) och som fondplaceringar, fyra fonder med olika global/regional
inriktning. Ränteförvaltningen sker sedan
december 2014 helt i egen regi.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår till 303 mnkr (232) före kostnader,
aktieägartillskott och utdelade satsningar/
stipendier. Kostnader består av förvaltningskostnader, både egna och fondavgifter, samt
kostnader för administration. Nettoresultatet
för Stiftelsens kapitalförvaltning motsvarar
för 2014, en avkastning på eget kapital på
13,2 % (11,3). För perioden 2010 – 2014
blir den årliga avkastningen 8,4 % och det
jämförbara långsiktiga målet 3,8 % (3 %
plus årlig inflation).
Förvaltningen sker genom samförvaltning 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
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villkor vid uppsägning. För högre tjänstemän
tillämpas individuella avtal.
Personalkostnaderna har under året ökat
med ovan nämnda personalökning samt på
grund av överlappande kostnader för tillträdande och avgående VD. Andra kostnader
som är väsentligt högre i år än föregående
kan hänföras till redovisningsförändring (K3)
samt lokalkostnader, då Stiftelsens kansli
flyttat till mer ändamålsenliga lokaler.
Ersättning till styrelsen har utgått med
1063 tkr (953). Kostnadsersättning för resor
har utgått med 38 tkr (30). Inga andra
ersättningar eller förmåner har utgått till
styrelsen.

genom allokeringen till olika tillgångsslag
och följs upp genom volatilitetsmätningar
(standardavvikelse). Marknadsrisken påverkas bland annat genom begränsning av
maximal andel i respektive tillgångsslag.
Motpartsrisken begränsas genom krav på
specificerat kreditbetyg och begränsning av
placeringsbeloppet per emittent.
Den totala risken för Stiftelsens innehav
förväntas inte överstiga 10 % på årsbasis
(standardavvikelse). För 2014 uppgick standardavvikelsen på årsbasis till 2,9 % (3,5).
För Stiftelsens jämförelseindex uppgick
motsvarande tal till 3,0 % (4,3). Stiftelsens
risknivå för 2014 ligger väl inom de ramar
som fastställts i placeringsreglementet.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Stiftelsen har under året rekryterat en ny VD,
Stefan Johnsson. Stiftelsens kapitalförvaltning har efter styrelsens beslut påbörjat
an
passning till, att förutom det tidigare
gällande etiska selektering nu även valt, att
exkludera bolag med tillgångar i form av
”fossila bränslen för exploatering”.

Marknadsrisk
Den del av Stiftelsens portföljvärde som
vid utgången på året bär risk mot finansiella
marknader uppgår till 2 877 mnkr (2 462). Per
den sista december 2014 var fördelningen:
37,2 % (36,0) aktierelaterade placeringar
och 62,8 % (64,0) räntebärande tillgångar.
Kursrisken i aktieportföljen, per siste
december, uppgår till en resultatpåverkan
om -107 mnkr (-97) vid en kursnedgång på
RISKER OCH STYRNING
Identifierade risker för Stiftelsen hänför sig 10 % i samtliga underliggande aktiemark
väsentligen till kapitalförvaltningen. Stiftelsen nader, vilket motsvarar 5,2 % (5,2) av
har ett fullmakts/befogenhetssystem som byg- Stiftelsens egna kapital.
Ränterisken i ränteportföljen, per sista
ger på dualitetsprincipen och tillhörande process-beskrivningar. Förvaltningsuppdragen december, uppgår till en resultatpåverkan
följs upp löpande och för förvaltning i egen om -39 mnkr (-37) vid en ränteuppgång på
regi finns särskilda kontrollregler. I anslut- en procentenhet i samtliga löptider på ränning till årlig revision granskas styrande temarknaden, vilket motsvarar 2,2 % (2,2) av
Stiftelsens egna kapital.
dokument för internkontrollen.
Stiftelsens ränteportfölj skall ha en
genomsnittlig
återstående löptid som ligger
Riskhantering
Stiftelsens placeringsreglemente anger under sex år och låg vid utgången av 2014
ramar för hur olika typer av finansiella ris- på 2,3 år (2,8).
Av samtliga placeringar som är exponerad
ker skall hanteras och med vilken riskprofil
kapitalförvaltningen i Stiftelsen ska bedrivas. mot de finansiella marknaderna bär 15 %
Underlaget för Stiftelsens risktagande, som (14) valutaexponering, vilken uppkommer
sammanfattas i en normalportfölj, är att åter- genom placeringar i internationella aktier
kommande utföra analys över kommande samt saldo på valutakonto. Den uppkomna
förväntade åtagande och vilken tillgångs- valutaexponeringen är ett aktivt beslut inom
kapitalförvaltningen och är i egentlig mening
massa som finns att tillgå.
Finansiell risk identifieras och begränsas en del av marknadsrisken. Valutarisken i
genom det av styrelsen årligen fastställda absoluta tal ger, vid en förstärkning på 10 %
placeringsreglementet. Väsentligaste risker- av SEK mot alla övriga valutor, ett resultat på
na är marknadsrörelser och motpartsrisker. -44 mnkr (-34).
Vad gäller marknadsrisken styrs risknivån

Finansiell ställning och likviditet
Årets redovisade resultat uppgår till 248
mnkr (191) exklusive donerade gåvomedel
uppgår resultatet till 235 mnkr (182).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 900 mnkr (900) och fritt eget
kapital uppgår till 1149 mnkr (957), totalt
2049 mnkr (1 857). Stiftelsens utdelningar
avräknas från eget kapital med 58 mnkr
(55). Stiftelsens egna kapital har därmed
ökat med 192 mnkr (136). De likvida medlen
inklusive korta placeringar uppgick till 791
mnkr (474) vid årets slut.

Resultat
(varav Gåvomedel)
Utdelningar
(varav Gåvomedel)
Eget kapital
(varav Gåvomedel)
Balansomslutning

Kostnader
Stiftelsens personalstyrka har under året
utökats och består vid årets utgång av åtta
personer, fem män och tre kvinnor, jämfört
med sju personer föregående år. För de
anställda tillämpas koncernens kollektivavtal för löneförmåner, pensionsförmåner och

Stiftelsen har ett utfäst borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt, avseende pensionsåtagande om 968 mnkr (987) avseende Chalmers.
Dessutom finns en särskild förbindelse till följd av Riksgäldens borgen för pensionsåtagande på 39 mnkr (43). För Chalmersfastigheter finns en borgen avseende pension om
11 mnkr (12) och avseende krediter om 512 mnkr (0). Det finns också en ansvarsförbindelse
på 1 218 mnkr (0) i form av pantsatta tillgångar i värdepappersdepå. Lånet som depån har
lämnats i pant för uppgår till 813 mnkr (0) per 2014-12-31.

flerårsöversikt för Stiftelsen

Belopp i mnkr

2014

2013

2012

2011

2010

248
13
– 58
– 11
2 049
109
4 582

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

stiftelsens förvaltningsberättelse

FÖRFALLOSTRUKTUREN FÖR RÄNTEPORTFÖLJEN, MNKR.
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Motpartsrisk
I Stiftelsens placeringsreglemente anges
ramar för den risk som får tas mot enskilda
emittenter och grupper av emittenter inom
samma sektor. Samtliga exponeringar ligger väl inom de limiter som finns uppsatta i
reglementet.
Operativa risker
För Stiftelsen kan risker uppkomma runt
systemlösningar och IT-stöd, konsekvenser
av systemhaveri och dylikt bedöms vara
ringa i finansiella termer. Fel orsakade av
mänskliga faktorn har minimerats med hjälp
av processbeskrivningar och interna rutiner.
Styrelsen
Stiftelsens styrelse har ansvaret för Stiftel
sen enligt föreskrifter i stiftelselagen och
Stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2014
av totalt 11 ledamöter, varav en lärarrepresentant och en studeranderepresentant som
utsetts av sina respektive organisationer,
samt rektor vilken är självskriven ledamot
enligt stiftelsestadgarna. Resterande åtta
ledamöter, inklusive ordförande, är utsedda
av regeringen. Styrelsen antar årligen sin
arbetsordning och instruktioner för de organ
styrelsen inrättar.
Uppstår fråga om nominering av ledamöter överlämnas frågan till en för varje tillfälle
utsedd valberedning. Valberedningen skall
bestå av en representant vardera från de
fyra områdena; det offentliga, näringslivet,
fakulteten och studenterna. Valberedningen
nominerar styrelseledamöter och styrelseordföranden, vilket därefter skall föreslås
och beslutas av regeringen.

6–10 år

10 år >

2014

Inrättade organ
Styrelsens beredningsutskott utgörs av pre- följa upp de externa revisorernas gransksidiet. Detta består av styrelsens ordförande, ningar samt utvärdera deras arbete. Riskvice ordförande, rektor/VD vid Chalmers och revisionsutskottet består av två ledamösamt Stiftelsens VD.
ter från styrelsen samt internrevisorn.
För Stiftelsens placeringsverksamhet
finns ett finansutskott. Utskottet utvärderar
För verksamheter där Stiftelsen är huvudoch beslutar om förändringar inom kapi- man tar valberedningen fram förslag till
talförvaltningen och hantering av balans- nominering och arvodering. Valberedningen
räkningen samt följer upp efterlevnaden består av styrelsens fakultetsrepresentant,
av utfärdade instruktioner och föreslår vid
studentrepresentant och två styrelseledabehov ändringar i reglemente och ruti- möter vilka representerar det offentliga och
ner. Finansutskottet består av ordförande, näringslivet.
en ledamot med finanskompetens och
tre representanter från näringslivet med Revision
kompletterande kompetensprofil, samt För Stiftelsen och stiftelsekoncernen har
Stiftelsens VD och finanschef.
styrelsen utsett revisionsbolaget Ernst &
För Stiftelsens satsningar har styrelsen Young som revisorer. De har genomfört
inrättat ett satsningsutskott vilket har till löpande granskning och revision och har till
uppgift att bereda styrelsens beslut i frå- styrelsen avrapporterat iakttagelser.
gor kring satsningar som ankommer på
Stiftelsen att hantera enligt rollfördelningen Ägarpolicy
mellan Chalmers och Stiftelsen. Bland annat Stiftelsens har en ägarpolicy, vilken har
bereder satsningsutskottet beslut angående kompletterats med ägardirektiv. I policyn
Stiftelsens utvecklingsprojekt samt beslut behandlas principer för styrelsernas samför satsningar som sker på Stiftelsens eget mansättning och rekrytering av ledamöinitiativ. Satsningsutskottet fattar beslut i ter liksom riktlinjer för styrelsearvoden och
de ärenden som uppdragits av styrelsen. andra ersättningar. Styrelsernas arbete
Satsningsutskottet består av tre styrelse- utvärderas årligen enligt en gemensam
ledamöter, en tjänsteman från stiftelsens
modell.
kansli och en adjungerad tjänsteman från
Chalmers.
Under 2014 inrättade styrelsen ett riskoch revisionsutskott vars uppgift är att
säkerställa att bolaget har system för intern
kontroll. Utskottet skall med internrevisorn
diskutera revision och syn på Stiftelsen
Chalmers tekniska högskolas företags risker,

stiftelsens fem största innehav ( MNKR) och andel av tillgångsslaget

Aktieplaceringar

Ränteplaceringar

Hennes & Mauritz

61,3

5,8 %

Vasakronan

168,7

9,3 %

Nordea Bank

40,2

3,8 %

Hemsö fastighet

143,7

8,0 %

Ericsson

37,0

3,5 %

Swedavia

130,3

7,2 %

Handelsbanken

35,1

3,3 %

Landhypotek

122,9

6,8 %

SEB

35,1

3,3 %

Lejonfastigheter

118,8

6,6 %
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stiftelsens resultaträkning

Resultaträkning stiftelsekoncernen (TKR)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2014

2013

1, 2

3 551 341
73 011

3 377 918
50 824

3 624 352

3 428 742

3, 4 – 2 078 906
– 316 694
5 – 830 380

– 2 112 414
– 310 965
– 788 827

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

6, 7, 8, 9

Summa kostnader

– 171 398
– 1 948

– 161 752
0

– 3 399 326 – 3 373 958

Rörelseresultat

225 026

54 784

– 2 079
269 268
– 187 317

– 2 690
239 866
– 117 193

– 304 897

174 767

– 4 217
– 6 789

– 2 711
– 18 677

Årets resultat

293 892

153 378

Hänförligt till moderbolaget
Hänförligt till minoritetsintresse

293 892
0

152 189
1 189

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

10
10
10

Resultat efter finansiella poster
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
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Resultaträkning stiftelsen (TKR)

23
23

Not

2014

2013

10
10
2
10

11 591
111 031
3 758
197 506
0

12 683
73 890
2 903
172 105
0

323 885

261 582

– 11 386
– 1 034
– 4 399
– 2 540
–0
– 11 011
– 41 881
– 4 000

– 7 422
– 498
– 3 762
– 2 326
–0
– 20 180
– 33 492
– 3 000

Summa kostnader

– 76 252

– 70 681

Årets resultat

247 632

190 901

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Erhållna gåvor och donationer
Kapitalvinster
Övriga intäkter
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av anläggningstillgångar
Räntekostnader
Kapitalförluster
Nedskrivning av andelar i intresseföretag

3, 4
5
8
10

stiftelsens balansräkning

Balansräkning Stiftelsekoncernen (tkr)

Balansräkning Stiftelsen (tkr)

Not 31.12.2014 31.12.2013
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

6

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning

7
8
9

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

13
14

Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Förskott till leverantör

2 298

2 042

2 298

2 042

2 366 764
415 444
214 304

2 398 160
415 581
68 215

2 996 512

2 881 956

72 392
1 692 519
1 070 721
85 109

67 744
1 221 896
896 171
82 269

19 535
72 207

10 842
70 968

3 012 483

2 349 890

6 011 293

5 233 888

Not 31.12.2014
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

8

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

11
12
13
14
15
16

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

31.12.2013

0

0

0

0

199 100
1 150
1 692 519
1 070 721
745 035
69 905

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

3 778 430

3 270 657

3 778 430

3 270 657

230
0

110
0

230

110

313
2 478

308
628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

12 758

18 133

2 791

936

Kortfristiga räntebärande placeringar

18

102 784

327 008

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

109 243
–
45 305
103 627

91 145
–
64 630
105 788

Kassa och bank

688 168

146 580

Summa omsättningstillgångar

803 941

491 831

4 582 372

3 762 488

Summa kortfristiga fordringar

258 176

261 563

387 633
117 311
826 978

379 571
679 815
493 299

900 000

900 000

Summa omsättningstillgångar

1 592 890

1 815 184

900 000

900 000

Summa tillgångar

7 604 183

7 049 072

1 148 702

956 696

1 148 702

956 696

2 048 702

1 856 696

2 611

2 694

1 678
20 2 228 484
21
272 042
24 441

212
1 656 354
244 652
295

2 526 644

1 901 513

Summa varulager och pågående arbeten

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Reservfond

17
18

19

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

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet Stiftelsekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa fritt eget kapital

900 000
1 550

900 000
1 550

Summa eget kapital

901 550

901 550

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

1 668 911
293 892

1 518 522
153 378

1 962 803

1 671 900

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterföretag
Skuld till intresseföretag
Övriga skulder

0

1 189

Summa eget kapital

2 864 353

2 574 639

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

1 024 141
93 373
9 232

1 049 449
77 894
7 727

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 126 746

1 135 070

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

1 453 444
88 449

1 229 042
49 570

1 541 893

1 278 612

165 326
272 042
1 714
209 817

172 648
244 923
325
165 840

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Låneskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till intresseföretag
Skatteskuld
Övriga skulder

21

Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24
25

19

648 898

583 736

1 422 294

1 477 015

7 604 183

7 049 072

2 452 100
1 264 801

1 422 325
1 190 449

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

4 414

1 585

4 582 372

3 762 488

24 1 217 617
25 1 530 593

Inga
1 042 008

22
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stiftelsens kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Stiftelsekoncernen (tkr)
2014
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
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intresseföretag
Uttag intresseföretag
Sålda intresseföretag
Placeringar finansiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
Minskning/ökning kortfristiga finansiella
placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödesanalys Stiftelsen (tkr)
2013

225 027
171 398
– 260 248
73 144
– 88 926
– 3 610

53 595
161 753
398
53 091
– 78 986
– 3 432

116 784

186 419

– 1 855
– 19 403
– 128 727
– 4 279
284 256

– 637
13 355
– 44 473
16 996
96 837

246 776

268 497

– 370
– 2 101
– 288 556 – 144 947
2 320
730
– 1 748
– 20 530
– 3 746
1 851
624
30
– 989 638 – 1 594 963
719 996 1 352 854
228 487

267 140

– 332 631

– 139 936

1 447 050
– 1 360 102
0
– 630
– 5063

1 200
– 14 095
0
0
– 4 099

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

81 255

– 16 994

Årets kassaflöde

– 4 600

111 567

846 106
841 506

734 539
846 106

1I

1

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

2014

2013

251 632
0
– 163 415
– 4 000
– 58 225

193 901
0
– 42 774
– 3 000
– 55 320

25 992

92 807

6 458
60 082
– 449 931 –1 021 013
678 418 1 116 806
626 757
69 146
887 695

317 829

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

137 400 – 19 746
– 849 052 – 935 808
406 947
754 311
– 137 200 – 632 176
95 800 590 037

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 346 106 – 243 381

Årets kassaflöde

541 589

74 448

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

146 580
688 168

72 132
146 580

1

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

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1
Lämnade aktieägartillskott
Utdelning

I posten "Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet" ingår: orealiserade värdeförändringar och avsättningar för pensioner.

stiftelsens noter med redovisningsprinciper

noter med redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med organisationsnummer 855100-5799 är en
stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet beskrivs i
förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning. Stiftelsen är moderföretag för koncernen.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för
första året också enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga
poster med nedan angivna undantag i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. Nedanstående poster
har inte räknats om då det varit praktiskt ogenomförbart:
• Omräkning av uppgifter i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen för åren
innan 2013.
• Omräkning av anskaffningsvärden för indirekta tillverkningsutgifter för tillgångar som anskaffats före övergången.
• Rörelseförvärv som genomförts före övergången har inte räknats om.
Effekter av övergången till K3, Koncernen
Effekt av övergången till K3 på ingångsbalansräkningen redovisas i tabell nedan.
Effekt av övergången till k3 på ingångsbalansräkningen
koncernen
Balansräkning (TKr)
Tillgångar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Skattefordran
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar

UB 2012 enligt
fastställd BR

Effekt av
ändrad princip

IB 2013
enligt K3

449 966
5 902
47 888

86
– 86
1 520

450 052
5 816
49 408

1 903 811
0
64 527
71 536
563 880

45 982
17 690
1 419
– 103
5

1 949 793
17 690
65 946
71 433
563 885

Summa
EGET KAPITAL & SKULDER
Annat eget kapital inklusive
årets resultat
Minoritetsintresse
Låneskulder
Pågående arbete för
annans räkning
Övriga långfristiga skulder
Övriga skulder✻

66 511

1 534 671
1 052
1 238 254

– 14 652
1 361
– 608

1 520 019
2 413
1 237 646

0
0
135 842

6 225
80 410
– 6 225

6 225
80 410
129 617

Summa

66 511

effekt av övergången till k3 på jämförelseårets siffror
koncernen
Balansräkning (TKr)
Tillgångar
Byggnader och mark
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Övriga fordringar

UB 2013 enligt
fastställd BR

Effekt av
ändrad princip

UB 2013
enligt K3

2 397 875
66 554

285
1 190

2 398 160
67 744

44 685
0
105 542

37 584
10 842
246

82 269
10 842
105 788

Summa
EGET KAPITAL & SKULDER1
Balanserat eget kapital
inklusive årts resultat
Minoritetsintresse
Andra långfristiga skulder
till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Skatteskulder
Summa
1Effekterna

50 147

effekt av övergången till k3 på resultaträkningen
koncernen
Resultaträkning (TKr)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för annans räkn.
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av anl. tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Ränteintäkter & likn. poster
Räntekostnader & likn. poster
Resultat före skatt
Minoritetsandel i resultat
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2013 enligt
fastställd BR

Effekt av
ändrad princip

2013
enligt K3

3 372 458
5 460
– 316 311
– 768 860
– 156 691
– 1 214
208 222
– 116 875
157 658
– 897
– 11 829
– 2 720

3 619
– 3 619
5 346
– 16 906
– 5 061
1 214
31 644
– 318
15 919
– 292
– 6 848
9

3 376 077
1 841
– 310 965
– 785 766
– 161 752
0
239 866
– 117 193
173 577
– 1 189
– 18 677
– 2 711

144 006

9 327

153 378

Effekter av förändrade redovisningsprinciper, resultaträkning
Lokalkostnader och avskrivningar				
Underhållskostnader redovisas, efter övergången till K3, till stor del som aktiverade förbättringsarbeten på förvaltningsfastigheter. Underhållsarbeten, där
väsentligt utbyte skett av befintlig komponent, investeringsförs på fastigheten.
Underhållskostnaderna har därför minskat med 5 346 tkr. Effekten på avskrivningar enligt plan från övergången till komponentavskrivning motsvarar en
ökning på 5 061 tkr			
Övriga externa kostnader				
Omvärdering av resultat från engagemangsföretag från anskaffningsvärde till
verkligt värde har medfört en omräkningseffekt på totalt -14 888 tkr
Värdering derivat				
Omvärdering derivat från anskaffningsvärde till verkligt värde har medfört en
omräkningseffekt på totalt 30 840 tkr			
Balansräkning
Andra långfristiga värdepappersinnehav				
Omvärdering av andra långfristiga värdepappersinnehav från anskaffningsvärde
till verkligt värde ha medfört en omräkningseffekt på totalt 37 584 tkr
Uppskjuten skatt				
Omvärdering derivat från anskaffningsvärde till verkligt värde har medfört en
omräkningseffekt på uppskjuten skatt på totalt 10 842 tkr		
Långfristiga skulder
Värdering till verkligt värde av derivat för säkring av ränteflöden har medfört en
omräkningseffekt där skulderna har ökat med 49 570 tkr.
Stiftelsen
Effekten av övergången till K3 har inte haft någon inverkan på Stiftelsens ingående balansräkning se tabell nedan.
Effekt av övergången till k3 på ingångsbalansräkningen
Ingångsbalansräkning (TKr)
Eget kapital

UB 2012 enligt
fastställd BR

Effekt av
ändrad princip

IB 2013
enligt K3

1 721 115

0

1 721 115

effekt av övergången till k3 på jämförelseårets siffror

1 676 066
154

– 4 166
1 035

1 671 900
1 189

1 225 359
0
334

3 683
49 570
–9

1 229 042
49 570
325

Balansräkning (TKr)
Eget kapital

Effekt av
ändrad princip

UB 2013
enligt K3

1 856 696

0

1 856 696

effekter av övergången till k3 på resultaträkningen
2013 enligt
fastställd BR

Effekt av
ändrad princip

2013
enligt K3

Förvaltningskostnader
Kapitalvinster

– 2 958
171 301

– 8042
804

– 3 762
172 105

Årets resultat

190 901

0

190 901
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av ändrade redovisningsprinciper på det egna kapitalet framgår
av not 19.
2 I stiftelsens resultaträkning har courtage tagits upp som kostnad på 804 Tkr

UB 2013 enligt
fastställd BR
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Ändrade redovisningsprinciper
I och med övergången till K3 har följande redovisningsprinciper ändrats:
• Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
betydande komponenter när komponenterna har
väsentligt olika nyttjandeperioder. Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen
eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp
räknas in i anskaffningsvärdet.
• Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats
i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel
12 i BFNAR 2012.1.
• Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger
till grund för hur de finansiella instrumenten ska
värderas och för hur de finansiella instrumenten
ska redovisas.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget
och dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt, har ett
bestämmande inflyttande. Intresseföretag ingår i koncernen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag
räknas företag i vilka moderföretaget har ett betydande
men ej bestämmande inflytande.
Eliminering av transaktioner mellan
koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag
elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det
inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Intäkter och kostnader
Det inflöde av ekonomiska fördelar som verksamheten
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för rabatter.
För pågående projekt tillämpas successiv avräkning
som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar
en intäkt som motsvarar nedlagda utgifter i projektet.
Pågående projekt periodiseras via balansräkningens
fordrings- och skuldkonton. Erhållna medel för förvärv av
anläggningstillgångar skuldföres i balansräkningen. Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna
på tillgången ifråga.
Tjänsteuppdrag- fast pris
Koncernen redovisar pågående tjänsteuppdrag till
successiv vinstavräkning. Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas därmed
som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden
fastställs normalt utifrån förhållandet mellan bokförda
kostnader på balansdagen och beräknade totala kostnader. En befarad förlust redovisas som kostnad när det
är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att
överstiga den totala uppdragsinkomsten.
Tjänsteuppdrag- löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras
eller förbrukas
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed
som förutbetalda hyresintäkter.
Leasing
Alla leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är för-
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knippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs
från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid
det första redovisningstillfället värderas tillgången och
skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet
läggs till det belopp som redovisas som tillgång. Efter det
första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna
på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det
räkenskapsår de uppkommit. Den leasade tillgången
skrivs av över leasingperioden.
Operationella leasingavtal
Redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Koncernen har redovisat samtliga leasingavtal som
operationella.
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs eller till terminkurs om sådan tecknats.
Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering
eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är
redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Utgifter för utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången så att den kan användas eller
säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den
immateriella anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja den immateriella tillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknande
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter när två krav är uppfyllda:
• Väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioden är väsentligt olika.
• Komponenterna är betydande och betydande i
relation till den aktuella anläggningen.
Pågående arbeten
Direkt nedlagda utgifter för pågående till- och ombyggnader aktiveras i de fall investeringen anses värdehöjande.

Indirekta tillverkningsutgifter
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen
och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats
in i anskaffningsvärdet. Avsättning för beräknade utgifter
för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats
har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter
Låneutgifter som kan hänföras till större till- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan
de kan tas i bruk inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas
följande nyttjandeperioder:
Byggnader
Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet och kyl
Styr och övervakning
Övrig restpost
Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och inventarier
Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
40 år
20 år
10 år
5 - 10 år
3 år
5 - 10 år
5 - 10 år
5 - 15 år
5 år

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpande underhåll och reparationer redovisas som
kostnader när de uppkommer.
Nedskrivningar – materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Om det finns interna eller externa indikationer på att en
tillgångs värde har sjunkit skall en tillgång eller grupp
av tillgångar testas för nedskrivning. Om ett test visar
att värdet har sjunkit skall en nedskrivning redovisas i
resultaträkningen. En tillgång eller en grupp av tillgångar
skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det
redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland
annat av anledning att det för den aktuella tillgången
inte kan identifiera något kassaflöde fördelas tillgången
till en grupp av tillgångar, så kallad kassagenererande
enhet, för vilken det är möjligt att identifiera ett separat
framtida kassaflöde.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 12 (Finansiella instrument värderade enligt 4 kap.
14 a – 14 e §§ ÅRL) i BFNAR 2012:1
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort ifrån
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
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Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika
värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR
2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier
ligger till grund för hur de finansiella instrumenten ska
värderas och för hur de finansiella instrumenten ska
redovisas.
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt
värde och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar
som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller
fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till
förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som har fastställda eller fastställbara betalningar men
som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till
det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för
osäkra fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår
finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan
kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt
valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och
andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresse
företag eller gemensamt styrda företag redovisas här.
Tillgångar i denna kategori redovisas löpande till verkligt
värde. Periodens förändring av verkligt värde redovisas
i resultaträkningen.
Finansiella skulder som innehas för handel
Finansiella skulder som innehas för handel utgörs av
räntebärande skulder och derivat som inte används
för säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas
till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i
resultaträkningen.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till
upplupet anskaffningsvärde.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt först in- först ut- principen i enlighet med
4 kap 9§ ÅRL.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i resul
tat
räkningen. Förmånsbestämda pensionsplaner
finansieras i egen regi och pensionsskulden redovisas
till det belopp som erhålls från SPV. Chalmers tryggar
utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande
till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. (Tryggandelagen). Chalmers
har fram till och med 2010-12-31 tryggat den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet genom att skuld
föra i egen balansräkning, samt genom att kreditförsäkra
pensionsskulden hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med tjänstepensionsförsäkring
i Skandia Liv. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har
ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt, avseende pensionsåtagandet, vilket är en förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti för
Chalmers pensionsåtagande avseende pensioner med
en begynnelsetidpunkt före 1994-07-01. Från och
med 2011-01-01 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden enligt pensionsplanen PA 03 genom avgifter
till SPV. Under 2012 genomfördes en inlösen av den
upparbetade skulden per 2010-12-31 i PA 03. .
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller annan förpliktelse
att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande eller
b) lämna ersättningar vi uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast
när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att
annullera planen.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse
uppstår och det sannolikt att ett utflöde av resurser krävs
för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället
värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av

det belopp som kommer krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där tilldelade medel i sin
helhet har förbrukats förlustavräknas projektet för den
del som inte kan finansieras.
Reserv för förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som beräknas erhållas från
ett kontrakt lägre än de oundvikliga utgifter för att infria
åtagandena enligt kontraktet.
Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det finns:
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av
inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom
verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av
aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas
för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten
att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i
koncernredovisningen utom i nedstående fall.
Skatt
Moderföretaget är inte skattesubjekt och redovisar
därmed ej skatt.
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not 4:2 Löner och andra ersättningar fördelad
mellan styrelseledamöter och anställda

Not 1 Köp och försäljning inom koncernen
Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett till ett värde
om 66 (72) mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag har under
året skett till ett värde om 51 (52) mnkr. Av transaktioner från Stiftelsen utgör
54 (51) mnkr forskningsbidrag.
Not 2 Erhållna gåvor och donationer
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag uppgående
till 6,4 (2,9) mnkr. Av årets belopp har 3,5 mnkr lämnats till Chalmers Vänner,
som är en s.k. annual fund som årligen fördelar medel till angelägna delar av
Chalmers verksamhet.
Not 3 Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2013

2014
Antal
Varav
anställda kvinnor

Antal
anställda

Varav
kvinnor

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional Education AB
Koncernen Chalmersinvest

8
4
104
22
2 889 1 055
25
14
19
12
6
3

6
96
2 793
20
16
7

3
19
1 003
11
10
3

Koncernen totalt

3 051

2 938

1 049

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2013

2014
Koncernen
Styrelsen
Ledningen

Total

Varav
kvinnor

Total

Varav
kvinnor

84
54

28
19

86
53

29
20

Not 4:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner
och andra
ersättningar

SSPA Sweden AB

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

9 231

4 3741

5 715

2 970
(1 143)

55 708

24 6642
(6 527)

50 290

22 956
(5 903)

Chalmers tekniska högskola AB 1 308 354

574 0783 1 241 554 678 263
(179 144)
(304 868)

15 218

7 3394
(2 067)

11 789

7 425
(2 892)

Chalmers Professional
Education AB

9 197

4 6185
(1 660)

7 974

5 227
(2 323)

Koncernen Chalmersinvest

7 156

2 6456
(714)

6 559

2 433
(635)

0

0

0

0

0

0

0

Koncernen Chalmersfastigheter

Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB
Koncernen totalt

0
1 404 864

617 718 1 323 881 718 931
(317 764)
(191 632)

1 Pensionsförmåner

för bolagets VD följer samma pensionsplan som för övriga anställda,
men för VD finns en extra premie för den kompletterande ålderspensionen. Vid
uppsägning 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.
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Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmersinvest
Chalmers Capital AB
IT-universitetet i Göteborg AB

4 807

4 234

2 660

Övriga
anställda
2 954

1 437
54 271
(108)
3 548 1 304 806
1 834
13 384
1 166
8 031

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

2 139
0
0

5 017

1 776

4 783

0
0

0
0

0
0

14 931 1 389 743
(108)

13 084 1 310 696
(118)

Not 5 ersättning till Revisorer
2014

2013

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

1 294
882
764
1 750

1 335
948
579
1 726

Totalt revisionsarvoden

4 690

4 588

Stiftelsen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

144
0
628

229
0
278

Totalt revisionsarvoden

772

507

2013

2014

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB

Koncernen totalt

1 110

2013

2014
Styrelsen
Styrelsen
och vd
och vd
(varav
Övriga
(varav
tantiem) anställda tantiem)

4

För VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VDs anställnings
avtal 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.

Not 6 Immateriella tillgångar
2014

2013

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Nedskrivning

5 760
1 160
– 827
0

3 659
2 101
0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 093

5 760

Ingående avskrivningar
Utrangering
Omklassificering
Årets avskrivningar

– 3 718
0
494
– 571

– 3 201
–1
0
– 516

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 795

– 3 718

2 298

2 042

2014

2013

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Omklassificeringar

2 848 823
29 170
– 240

2 836 156
2 633
10 034

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 877 753

2 848 823

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

– 450 663
88
0
– 60 415

– 398 528
0
– 5 059
– 47 076

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 510 990

– 450 663

Utgående redovisat restvärde
Skattemässigt restvärde

2 366 764
1 654 087

2 398 160
1 721 311

Utgående redovisat restvärde

Not 7 Byggnader och mark
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Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER

Not 11 Andelar i koncernföretag
2014

2013

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

1 875 721
106 230
– 25 776
6 277

1 852 826
75 227
– 52 332
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 962 452

1 875 721

Ingående avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Nedskrivning
Årets avskrivningar

– 1 460 140 – 1 402 774
23 545
51 734
– 229
0
– 110 183 – 109 100

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 547 007 – 1 460 140

Utgående redovisat restvärde

415 445

415 581

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

0

392

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

0

392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0
0

– 392
0
– 392

Utgående redovisat restvärde

0

0

Utgående pågående nyanläggning

Rösträtts
andel

Årets Kapital
resultat andel

Antal Bokfört
andelar
värde

Dotterföretag
Chalmers tekniska
652 753 90 625 100 % 100 % 150 000 145 100
högskola AB
Chalmersfastigheter AB 225 014 – 12 229 90 % 47 %
2 500 27 000
SSPA Sweden AB
68 225
8 120 100 % 100 % 160 000 27 000
Summa

199 100

Dotterföretagens organisationsnummer och säte:
Chalmers tekniska
högskola AB

556479-5598

Göteborg

Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg

Not 12 Andelar i intresseföretag
Eget
kapital

Stiftelsen
Johanneberg
Science Park
Lindholmen
Science Park

9 561
5 897

Årets
resultat

Kapital
andel

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

– 344 38,9 %

48,6 %

1 000

1 000

41,5 %

912

– 7 895

16,4 %

150

Summa

Not 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering

Eget
kapital

2014

2013

68 215
214 304
– 68 215

5 902
67 087
– 4 774

214 304

68 215

Not 10 Ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter

1 150

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

Göteborg
Göteborg

Not 13 Långfristiga räntebärande placeringar1
2014

2013

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning

1 221 896
849 052
– 406 947

1 062 696
935 808
– 754 311

Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

1 692 519
28 518

1 221 896
– 22 297

2014

2013

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

– 2 079
8 391
197 637
63 240

– 2 690
9 983
172 151
57 732

Summa

267 189

237 176

59 648
42 835
84 834

41 471
33 492
42 230

Summa

187 317

117 193

1 Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos

Stiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

11 591
197 506
111 031

12 683
171 301
73 890

Not 15 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Summa

320 128

257 874

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

136
41 881
10 875
4 000

109
33 492
20 084
3 000

Summa

56 892

56 684

Not 14 Aktier och aktierelaterade placeringar1
Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

2014

2013

896 172
137 200
– 95 800

803 997
632 506
– 589 564

1 070 721
133 149

896 172
49 233

Stiftelsens kansli

2014

2013

Stiftelsen
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån Chalmersinvest AB

725 000
20 035

859 143
– 22 229

Summa

745 035

881 372

Not 16 Andra långfristiga fordringar
2014

2013

Stiftelsen
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovations
centrum1
Lån till Emils Kårhus AB

14 355
55 550

14 355
56 613

Summa

69 905

70 968

1

Lånet har tidigare nuvärdeberäknats, men upptas numera till ursprungligt
fordringsbelopp.
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Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014

2013

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

293 044
47 163
11 381
36 046

278 083
47 909
16 938
36 641

Summa

387 633

379 571

Stiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

11 069
1 690

16 643
1 490

Summa

12 758

18 133

Not 18 Kortfristiga räntebärande placeringar
Placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år.

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning

2014

2013

679 815
1 934 931
– 2 501 638

563 880
3 371 656
– 3 264 661

117 311
4 203

679 815
8 940

327 008
449 931
– 678 418

413 906
1 021 013
– 1 116 806

102 784
4 263

327 008
8 895

Utgående marknadsvärde
Värdeförändring
Stiftelsen1
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring
1

Koncernen

Stiftelsekapital

Re- Balanserat
server
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
enligt fastställd BR 2013

900 000

1 550 1 532 060

144 006

Effekt av övergång till K3
Ökning byggnader och mark

285

Värdeförändring finansiella
innehav och säkringsinstrument
Värdeförändring övriga fordringar och skulder
Uppskjuten skattefordran
Minoritetsintresse
Övriga justeringar
Ingående balans 2014-01-01 i
enlighet med K31

1

900 0001

1 550

– 26 748

15 952

– 3 437
17 690
– 225
371

–6 848
345
– 362

1 519 711

153 378

Utgående balans

avdelningen redovisningsprinciper för mer information

INGÅENDE BALANS 140101 ENLIGT K3
Koncernen

StiftelseRe- Balanserat
kapital server
resultat

Årets
resultat

Summa
EK

Belopp vid årets ingång 900 000 1 550 1 519 711 153 378 2 574 639
Omföring årets resultat
153 378 – 153 378
Gåvor och bidrag
Stiftelsen
2 599
2 599
Satsning flyttad från
2013 till 2014
– 1 100
– 1 100
Återföring skuld till
marknadsvärde
– 1 117
– 1 117
Externa donationer
– 3 963
– 3 963
Förvärv av minoritet
594
594
Årets resultat
293 891 293 891
Utgående balans
900 000 1 550 1 668 914 293 891 2 864 353

900 0001

Balanserat
resultat
765 795

Årets
resultat Summa EK
190 901

190 901 – 190 901
2 599
– 58 225
901 070 2

1 856 696

247 632

2 599
– 58 225
247 632

247 632

2 048 702

1 I det bundna kapitalet redovisas endast det ursprungliga bundna kapitalet, vilket inte
får förbrukas. Tidigare år har även indexuppräknat kapital redovisats som bundet vilket
numera redovisas som fritt eget kapital.
2 I balanserat resultat utgörs 109,2 mnkr (101,6) av ett ändamålsbestämt medel
benämnt gåvomedelsfonderna. Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka
lämnats till Stiftelsen och vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer
ett villkor i samband med dessa gåvor formulerat så att Stiftelsen ska använda medlen
till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.

Not 20 Skuld till KONCERNföretag
2014

2013

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset

2 169 914
54 209
4 025

1 655 753
600
0

Summa

2 228 147

1 656 353

Not 21 Skuld till intresseföretag
2014

2013

Stiftelsen
Anknutna stiftelser

272 042

244 652

Summa

272 042

244 652

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014

2013

910 752
170 133
14 396
38 253
288 760

943 918
164 579
15 625
36 186
316 707

1 422 294

1 477 015

Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

475
397
3 542

285
317
983

Summa

4 414

1 585

Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

1 Stiftelsen hade förändringen i K3 ingen effekt på ingångsbalans 2014-01-01. Se

Stiftelsekapital

Belopp vid årets ingång
enligt K3
900 000
Omföring av förra
årets resultat
Gåvor och bidrag
Utdelningar och donationer
Årets resultat

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Not 19 Eget kapital
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NOT 23 SKATTER

Avstämning effektiv skatt1

Chalmers tekniska högskola AB utgör inte ett skattesubjekt på grund av
karaktären av allmänt undervisningsverk. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad, vilken motsvarar 22 %, i enlighet
med gällande skattesats från 1 januari 2013, av bland annat årets förbrukade
underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar.

Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag
Justering avseende aktuell inkomstskatt
från tidigare år
Skatt mottaget koncernbidrag
Schablonintäkt IB periodiseringsfond
Återföring av obeskattade reserver
Redovisad effektiv skatt

Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2014

2013

4 217
– 6 789

– 2 711
– 18 677

– 11 006

– 21 388

– 16

211

207

2
0
– 57
– 418
– 11 006

– 49
488
– 35
– 511
– 21 388

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är inte skattesubjekt och är inte med i denna
uppställning. I Chalmers ABs koncern ingår dock bolag som är skattesubjekt.

NOT 24 Ställda säkerheter

Uppskjuten skatt temporära skillnader
2014
Redovisat
resultat

1

– 992

2013

Skattemässigt Temporär Redovisat
värde skillnad
resultat

Skattemässigt Temporär
värde skillnad

2014

2013

Koncernen
Pantsättning av depå för lån1
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

1 217 617
1 637 050
2 000

Inga
1 420 325
2 000

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut

Koncernen
Valutatermer

– 292

0

– 292

0

0

0

Summa

2 856 667

1 422 325

Obligationer

12 480

12 540

– 60

17 544

17 544

0

Säkerheter ställda till förmån för koncernbolag
Stiftelsen
Pantsättning1

1 217 617

Inga

Summa

1 217 617

Inga

Byggnader

2 045 232 1 654 087 391 145 2 077 570 1 721 310 356 260

Ob. reserver

8 686

0

Räntederivat – 88 449
Summa

8 686

0

0

0 – 88 449 – 49 281

0

0 – 49 281

1 977 657 1 666 627 311 030 2 045 833 1 738 854 306 979

Uppskjuten
skattefordran
Koncernen
Valutatermer

64

Obligationer

13
– 86 052

Värde byggnader
Obeskattade
reserver
Räntederivat

Uppskjuten
skattefordran

2013
Uppskjuten
skatteskuld

– 78 376

– 1 911

0

19 458

Skattemässigt
underskottsavdrag

0

10 842
0

Lånet som depån har lämnats i pant för uppgår till 813 050 per 2014-12-31

Not 25 Ansvarsförbindelser

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
2014
Uppskjuten
skatteskuld

1

5 474

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

Avstämning effektiv skatt1

Koncernen
Skatt enligt gällande skattesats
Effekt av att Chalmers AB ej är
skatteobjekt
Övriga ej avdragsgilla poster
Övriga ej skattepliktiga poster

2014

2013

– 24 503

– 7 540

20 408

– 10 158

– 15 249

– 6 459

9 592

2 685

Stiftelsen
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt avseende:
Chalmersfastigheter AB:s pensionsåtagande
Chalmers tekniska högskola AB:s pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande
Borgensåtagande för lån till Chalmersfastigheter AB
Summa

2014

2013

19 592

19 982

11 360

11 699

968 251

987 404

38 982
98 280
123 500
4 834
2

42 905
0
123 500
4 834
125

1 264 801

1 190 449

11 360
968 251

11 698
987 404

38 982
512 000

42 905
0

1 530 593

1 042 008

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2014.
Göteborg 23.2.2015

Kurt Eliasson
Ordförande

Marianne Stenius
Vice ordförande

Christel Armstrong Darvik

Mats Hermansson

Olle Larkö

Torbjörn Lundh

Karin Markides

Helene Odenjung

M Johan Widerberg

Anna Yström

Stefan Johnsson
Verkställande Direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 februari 2015
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

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 Chalmers
tekniska högskola för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna
78 – 93.
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 årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning
enoch koncernredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller

på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2014 och av dess finansi
ella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftel
seförordnandet.
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
förvaltningen har vi utöver vår revision av års
redovisningen och koncernredovisninge n
granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot är ersättningsskyl
dig 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
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Göteborg den 23 februari 2015
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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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 2014.
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väsentliga uppgifter

väsentliga uppgifter
Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.
2014

2013

2012

2011

2010

9 105
31 %
69 %
95

8 945
30 %
70 %
97

8 565
28 %
72 %
97

8 746
28 %
72 %
99

9 441
27 %
73 %
87

6 680 6
31 %
69 %
130 6
313
26 %
74 %

7 838
30 %
70 %
111
243
28 %
72 %

7 736
29 %
71 %
108
185
28 %
72 %

7 798
28 %
72 %
111
67
28 %
72 %

8 319
28 %
72 %
98
–
–
–

Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander 2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med
doktorandanställning (årsarbetskrafter)
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)

187
34 %
66 %
1 140
31 %
69 %

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 %

828
34 %
66 %
–

829
33 %
67 %
–

813
32 %
68 %
–

774
30 %
70 %
–

707
30 %
70 %
–

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
kvinnor
män
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
kvinnor
män

2,5 år
2,6 år
2,4 år
4,1 år
4,1 år
4,1 år

2,6 år
2,5 år
2,7 år
4,1 år
4 år
4,1 år

2,6 år
2,6 år
2,5 år
4,0 år
4,1 år
4 år

2,5 år
2,5 år
2,5 år
4,1 år
4 år
4,1 år

2,4 år
2,6 år
2,4 år
4,2 år
4,2 år
4,2 år

171
29 %
71 %
178
27 %
73 %
(1 684)
(1 429)

163
26 %
74 %
171
32 %
68 %
1 667
1 424

172
28 %
72 %
152
28 %
72 %
1 402
1 621

138
32 %
68 %
166
31 %
69 %
1 262
1 702

121
30 %
70 %
122
21 %
79 %
1 239
1 484

Personal
Antal anställda (årsarb.)
andel kvinnor
andel män
Medelantalet anställda
andel kvinnor
andel män

2 928
37 %
63 %
2 889
37 %
63 %

2 838
37 %
63 %
2 793
36 %
64 %

2 744
35 %
65 %
2 691
36 %
64 %

2 650
36 %
64 %
2 567
35 %
65 %

2 493
35 %
65 %
2 391
35 %
65 %

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

741
20 %
80 %
662
21 %
79 %
189
11 %
89 %

743
20 %
80 %
659
20 %
80 %
183
10 %
90 %

724
19 %
81 %
638
19 %
81 %
177
8%
92 %

693
18 %
82 %
612
18 %
82 %
178
8%
92 %

664
18 %
82 %
583
18 %
82 %
180
9%
91 %

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

3 411
973
85 %
15 %
2 438
34 %
66 %
3 320
58 %
14 %
1 883
3 317
911
91
502

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

Utbildning och forskning
Antal helårsstudenter 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsstudent (tkr)
Antal helårsprestationer1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsprestation (tkr)
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
andel kvinnor
andel män

Antal doktorsexamina
andel kvinnor
andel män
Antal licentiatexamina
andel kvinnor
andel män
Antal refereegranskade vetenskapliga artiklar 5
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr) 5

1

Exkl uppdragsutbildning, beställd utbildning samt studieavgiftsskyldiga
studenter.
2 Med aktiva doktorander avses doktorander med en aktivitetsgrad om minst
1% under höstterminen.
3	Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent,
universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
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4

Enligt resultaträkningen.
Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2014 visas inom
parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir
komplett under början av år 2015.
6 Antalet helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning,
där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
5 

Chalmers i siffror

chalmers i siffror – 10 år
2014 6

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

7146
1 7376
1 2776
378 6

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

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

1 3276
3 508 6
2 673 6
800 6
46

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

Masterutbildning 3
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå

1 690 6

1 615

1 371

1 366

1 501

1 723

1 657

1 333

2 6326
313 6
1 865 6
2116
1 193 6

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

7516

723

639

636

562

311

100

15

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 228 6
865 6

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

Forskarutbildning
Forskarstuderande 5
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
    licentiatexamina

1 140 6
1876
349 6
1716
178 6

1 162
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

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 073 6
8556

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

Totalt

2 928 6

2 838

2 744

2 650

2 493

2 292

2 137

2 137

2 167

2 245

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

973 6
2 438 6
1 604 6

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
1003

768
1 399
978

756
1 357
947

Intäkter totalt

3 4116

3 239

3 173

3 028

2 801

2 671

2 369

2 222

2 167

2 113

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 088 6

1 031

1 010

972

907

885

792

750

757

750

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

916

– 46

32

–10

121

130

46 7

87

29

–10

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

58 6
146
23 6
36
26

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

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

Helårsstudenter 4
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 4
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen

1

1

 r o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
F
2006 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 Från 2005 redovisas antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under höstterminen.
2 

6

Antalet helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning, där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.

7

 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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Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas genom sjutton
ämnesinstitutioner och deras samverkan inom åtta styrkeområden: Energi,
Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Material
vetenskap, nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, samhällsbyggnad och
Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen – hållbarhet, innovation och enteprenörsskap är viktiga drivkrafter.

CHALMERS

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.

Chalmers har omkring 10 300 studenter och 3 100 anställda. Utveckling och
förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt grundaren
William Chalmers motto: Avancez!

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

HÅLLBARHETSREDOVISNING, ÅRSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2014

Chalmers satsning på sportteknologi har blivit
mycket framgångsrik och rönt stor uppmärksamhet.
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ge Chalmers,
tillsammans med Göteborgs universitet, möjlighet
att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet
från och med hösten 2015.
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2014

