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Omslag: Forskare på Chalmers har upptäckt att en viss typ av bäddmaterial,
järntitanoxiden ilmenit, ökar effektiviteten och sänker drifts- och underhållskostnaderna kraftigt vid förbränning av sopor och biomassa. Tillsammans med Eon
har de visat att konceptet fungerar i dagens kommersiella pannor.

CHALMERS 2015 I KORTHET
SIDAN 1

Chalmers för en
hållbar framtid
På Chalmers har vi länge haft en idé om att hållbar utveckling berör alla. Vår vision, för en hållbar
framtid, genomsyrar all verksamhet: grund- och forskarutbildning, forskning, innovation, samverkan,
campusutveckling och intern miljö. Inom åtta styrkeområden samlar vi kompetens och kraft för att
tillsammans med övriga aktörer ta oss an stora, komplexa samhällsutmaningar.

F

å institutioner i samhället har lika långa tidsperspektiv som universiteten. Det
ger oss möjlighet till både grundforskning, med chans till banbrytande upptäckter för framtiden, och mer tillämpad forskning i samverkan med andra aktörer.
Forskningen är samtidigt basen för en av våra andra viktiga uppgifter – att bidra till
samhällets långsiktiga kompetensförsörjning genom att utbilda studenter som har
förmågan att se hur teknik kan vara en möjliggörare, men också reflektera över samhällskonsekvenser och etiska frågor relaterade till teknikutveckling.

CIRKA

besökte ”The amazing week
at Chalmers” i maj 2015

Chalmers forskare publicerade under 2015 cirka 2 760 vetenskapliga
artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler.

EKONOMI

PERSONAL

Intäkter totalt
(inklusive finansiella)

Varav
Grundutbildning

Varav
Forskning och
forskarutbildning

3 597 mnkr

1 061 mnkr

2 536 mnkr

D

NOBELPRISTAGARE

2 800 vetenskapliga
publikationer

13 000
studenter läser på Chalmers
under ett kalenderår

13

e tre forskningsnyheter som hade störst mediegenomslag 2015 handlade
om användning av grafen för att kyla elektronik, cellulosa i 3D-skrivare och
att magbakterierna är avgörande för viktminskning. Forskare vid Chalmers har
utvecklat en effektiv metod för att kyla elektronik med en grafenbaserad film. Filmen
har över fyra gånger bättre värmeledningsförmåga än koppar och den fäster dessutom bra mot elektronikkomponenter av kisel. En annan forskargrupp vid Chalmers
blev först i världen med att lyckas skriva ut och torka tredimensionella objekt helt
av cellulosa med hjälp av en 3D-bioskrivare. Detta innebär att cellulosa och andra
träråvaror nu kan vara med och konkurrera med plaster och metaller i den pågående
revolutionen inom additiv tillverkning. Vi har även öppnat möjligheten för ”skräddarsydda” dietråd utifrån den individuella tarmfloran, till patienter som vill gå ned i vikt och
minska sjukdomsrisken. Detta sedan systembiologer vid Chalmers för första gången
lyckats kartlägga i detalj hur några av våra vanligaste tarmbakterier samverkar med
varandra vid ämnesomsättningen.

Chalmers har 3 065 anställda
(heltidstjänster)

andel kvinnor
37%
andel män
63%

INSTITUTIONER
& STYRKEOMRÅDEN
SIDAN 2

Framgångsrikt samspel mellan
institutioner och styrkeområden

C

halmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur. Chalmers har en omfattande grundläggande såväl som tillämpad forskning.
Arton institutioner utgör en konstant källa av expertis. Åtta
styrkeområden, organiserade som en matrisdimension med
breda teman, har som uppgift att integrera ämnena, att erbjuda
tydliga ingångar till Chalmers och att utgöra plattformar för

18

INSTITUTIONER

samarbete med aktörer omkring oss i syfte att nyttiggöra.
Samspelet mellan institutioner och styrkeområden är bidragande till Chalmers framgång. Chalmers har även en lång och
mycket framgångsrik tradition av entreprenörskap och innovation. EU:s största forskningssatsning någonsin, Graphene
flagship, koordineras av Chalmers.
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STYRKEOMRÅDEN

• Arkitektur

• Energi

• Biologi och bioteknik

• Informationsoch kommunikationsteknik

• Bygg- och miljöteknik
• Data- och informationsteknik

• Livsvetenskaper och teknik

• Energi och miljö

• Materialvetenskap

• Fundamental fysik

• Nanovetenskap och nanoteknik

• Kemi och kemiteknik

• Produktion

• Matematiska vetenskaper

• Samhällsbyggnad

• Material- och tillverkningsteknik

• Transport

• Mikroteknologi och nanovetenskap
• Produkt- och produktionsutveckling
• Rymd- och geovetenskap
• Signaler och system
• Sjöfart och marin teknik
• Teknikens ekonomi och organisation
• Teknisk fysik
• Tillämpad IT
• Tillämpad mekanik

S

tyrkeområden har valts där Chalmers kan ta ansvar
genom gränsöverskridande forskning, utbildning
och innovationskraft. Vårt mål är att inom alla våra
styrkeområden genom vetenskaplig excellens bidra till
vår gemensamma vision – en hållbar framtid. En hållbar
framtid tillsammans med innovation och entreprenörskap
är också Chalmers drivkraft. Detta är vår inspiration och
motivation till att utveckla forskning och utbildning för
framtiden.

REKTOR HAR ORDET
SIDAN 3

Rektor om året 2015
Universitet och högskolor befinner sig i en omvärld där förutsättningarna för verksamheten snabbt
förändras. Stora trender kopplade till bland annat globalisering och utveckling av den digitala tekniken
påverkar på ett genomgripande sätt universitet runt om i världen.

C

halmers har under ett antal år systematiskt byggt förmågan att både vidmakthålla och utveckla akademisk kvalitet och att tillsammans med andra universitet, näringsliv
och samhällets övriga aktörer kunna angripa komplexa frågeställningar – såväl sådana kopplade till samhällets och mänsklighetens utmaningar som mer generella frågor för en hållbar
utveckling. De viktigaste verktygen är Chalmers styrkeområden,
utvecklingen av lärandemiljöer, långsiktiga samarbetsavtal med
de viktigaste industriella partnerna och ett systematiskt arbete
för att utveckla den interna miljön. Arbetet i dessa riktningar har
med full kraft fortsatt under 2015.

som forskningen skapar. Alla studenter ska också på sikt kunna få
entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag
främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola.

Chalmers övergripande utveckling beskrivs i vårt visions- och
strategidokument. Där är visionen, Chalmers – för en hållbar
framtid, ledstjärnan för all verksamhet. Värdegrund, målbilder
och strategier ger stöd för planering och vägval. Under det
gångna året inleddes arbetet med att ta fram en ny version av
det långsiktiga visions- och strategidokumentet. Detta görs
genom strukturerade interna diskussioner med målet att det nya
dokumentet med målbild till 2022 och utblick till 2029 – då
Chalmers fyller 200 år – ska kunna fastställas av Chalmers
styrelse i juni 2016.

Chalmers har vuxit kraftigt under senare år. En mycket stor del av
denna tillväxt har skett genom vår förmåga att konkurrera om utlysta forskningsanslag. Framgången har lett till en finansiering av
forskningen och forskarutbildningen där så mycket som 60 procent
utgörs av konkurrensutsatta och ofta kortsiktiga medel. Eftersom
finansiärer ofta kräver olika former av medfinansiering binds en
stor del av basanslaget för forskning upp mot satsningar från olika
forskningsfinansiärer. En konsekvens är att lönerna även för fast
anställd lärar-/forskarpersonal som till exempel professorer till
stor del finansieras genom externa anslag. Detta motverkar långsiktighet och vilja till risktagande i akademin.

Hållbarhetsfrågor har länge varit ett självklart inslag i vår forskning och våra utbildningar – och så kommer det att förbli. Detta
förstärks i takt med att styrkeområdena utvecklas och nya inslag
tillkommer för att koppla omvärldens frågeställningar till våra utbildningar, till exempel genom Challenge lab. Vår årliga temadag
om hållbarhet, The Chalmers day for a sustainable future, hade
i år blicken riktad in i framtiden. Genom föreläsningar och
workshops på temat ”en resa i universum och genom kulturer”
fick deltagarna med sig många tankar och frågeställningar om
en hållbar framtid. Chalmers anslöt sig också under hösten
2015 som första universitet till initiativet Fossilfritt Sverige.
Chalmers har fortsatt att utvecklas som ett universitet med
ledande utbildning och forskning. Vårt arbete med nyttiggörande
av resultat är i många avseenden en föregångare som väcker stor
uppmärksamhet vid andra universitet. Under året har Chalmers,
med investeringsmedel tillskjutna från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola, förstärkt och skalat upp arbetet kring innovation och entreprenörskap genom att satsa närmare en halv
miljard kronor i ett nytt helägt dotterbolag, Chalmers ventures.
Därigenom professionaliserar vi stödet till forskare, lärare och
studenter ytterligare, och ökar vår förmåga att ta hand om de värden

Den goda utvecklingen till trots finns det som i alla verksamheter
skäl att studera risker. Tre områden som varit särskilt i fokus är
vetenskapligt genomslag i en alltmer konkurrensutsatt värld,
Chalmers relativt smala rekryteringsbas av studenter och jämställdhet i akademin. Diskussion kring dessa teman har startat
under 2015 och olika analyser har genomförts. Arbetet kommer
att fortsätta under de kommande åren.

Chalmers har därför beslutat att införa en ny fakultetmodell (se
sidan 34) där den fasta fakulteten – det vill säga lärare/forskare
med anställningar som professor, biträdande professor, docent,
universitetslektor, tekniklektor, universitetsadjunkt, konstnärlig
professor och konstnärlig universitetslektor – till riktvärdet 75
procent finansieras genom anslagsmedel för utbildning och/eller
forskning. Genom detta ges den fasta fakulteten långsiktiga och
kända förutsättningar för sin verksamhet, Chalmers uttalar samtidigt förväntan på att dessa lärare och forskare tar ett mycket stort
ansvar för den vetenskapliga och pedagogiska utvecklingen. Som
en konsekvens blir därför storleken på den fasta fakulteten kopplad till anslagsmedlens storlek och därmed till uppdraget från
regeringen och ytterst medborgarna. Vid sidan av den fasta fakulteten kommer det att finnas en stor grupp anställda på olika
typer av specialisttjänster. Vi skapar därför särskilda karriär vägar
för dessa medarbetare. Specialisterna kommer i första hand att
arbeta inom forskningsprojekt finansierade genom olika former
av externa forskningsanslag och industrikontrakt. Under året har
ett omfattande arbete gjorts för att skapa goda förutsättningar
för att införa den nya modellen, vilken kommer att etableras fullt
ut under en sexårsperiod med start 2016.
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”Chalmers utbildningar är
efterfrågade av studenter och
våra studenter efterfrågas
på arbetsmarknaden.”
Chalmers är organiserat med 18 institutioner direkt under rektor.
All akademisk personal är anställd vid Chalmers institutioner
och ansvarar för fullgörandet av den akademiska verksamheten.
Under 2015 har institutionen för biologi och bioteknik tillkommit för
att ytterligare stärka Chalmers position vad gäller medicinsk
forskning, utveckling av hälsosamma livsmedel och framtagning
av hållbara bränslen för framtiden. För att utveckla fysikområdet
vid Chalmers och stärka vår position inom fysik, både vad gäller
utbildning och forskning, har institutionerna för teknisk fysik och
fundamental fysik tillsammans bildat institutionen för fysik.
I syfte att utveckla förmågan inom utbildning och forskning att ta
sig an komplexa frågeställningar med en väl fungerande flervetenskaplig metodik har Chalmers sedan ett antal år definierat
åtta styrkeområden som utgör en matrisdimension till institutionerna. Styrkeområdena har uppdraget att integrera utbildning,
forskning och nyttiggörande, att integrera olika ämnesdiscipliner,
att skapa tydliga ingångar till Chalmers samt att utgöra plattformar för samarbete och samproduktion med andra universitet,
företag och offentliga aktörer. Arbetssättet utvecklas efter hand
och bidrar till att göra oss effektivare i att ta fram, förmedla och
nyttiggöra resultat av relevans för samhället. Något som också
stärks av den tidigare nämnda satsningen på arbetet kring innovation och entreprenörskap genom Chalmers ventures.
Chalmers målsättning är att vara ett tekniskt universitet i världsklass, som erbjuder högkvalitativa utbildningar som vilar på en
ämnesmässig och forskningsrelaterad bas och leds av pedagogiskt skickliga lärare och forskare inom naturvetenskap och
teknik. Chalmers utbildningar är efterfrågade av studenter och
våra studenter efterfrågas på arbetsmarknaden. Olika undersökningar visar att Sveriges ingenjörsutbildningar behöver öka i
volym de kommande åren. Estimat tyder på att Sverige redan
i början av 2020-talet kan sakna upp mot 50 000 ingenjörer. I EU
som helhet är motsvarande siffra en brist på 500 000 ingenjörer.
Särskilt problematisk är bristen på ingenjörer med bakgrund
inom olika delar av informations- och kommunikationsteknik.
Detta då den snabba digitala utvecklingen påverkar alla delar av
samhället såväl som näringslivet. Moocs (Massive open online
courses) är ett sätt att ge stora nya grupper av studenter tillgång
till kunskap och nya rön från Chalmers. Under 2015 startade vi
våra två första moocar som båda mötte stort intresse. Läs mer
om dessa under avsnittet om utbildning.
Chalmers har kommit mycket väl ut ur den utvärdering av alla
examina som genomförts av Universitetskanslersämbetet under

de gångna åren. Under året har vi, tack vare de extra kvalitetsmedel detta medförde, kunnat bevilja medel till inte mindre än
125 kvalitetshöjande projekt framtagna av dem som arbetar med
utbildningen på grund- och avancerad nivå. Chalmers är det
svenska universitet som gått längst i att implementera Bolognamodellen. All utbildning på masternivån, med undantag av det
masterprogram som leder till både civilingenjörs- och lärarexamen, ges helt på engelska. Chalmers har cirka 30 procent
internationella studenter på masternivån och vi tror att detta på
ett mycket bra sätt förbereder våra studenter för ett arbetsliv i
en allt mer globaliserad värld.
Inom forskarutbildningen är vår ambition att erbjuda en kreativ
forskningsmiljö med möjlighet att delta i forskning vid den internationella forskningsfronten under engagerad handledning.
Doktoranderna ska också ges möjlighet att utveckla andra egenskaper och färdigheter, som kommunikation, nätverkande och
entreprenörskap. Under 2015 har vi satsat särskilt på aktiviteter
för att utveckla handledarna och på kurser inom området professionell och personlig utveckling – Generic and transferrable
skills – med fokus på populärvetenskapliga presentationer.
Arbetet med att utveckla kvaliteten i Chalmers utbildningar sker i
nära och uppskattat samarbete mellan universitetet och studentkåren. Samarbetet är avgörande för att nå framgång i arbetet.
Chalmers forskning har fortsatt att växa under 2015. Forskningen
spänner från mycket grundläggande och nyfikenhetsdriven forskning inom till exempel matematik, datalogi, fysik, kemi och astronomi, till forskning som är starkt behovsdriven och som sker i
nära samarbete och i samproduktion med företag. Inte sällan
genomförs flervetenskaplig forskning som drar nytta av det
verktyg som Chalmers styrkeområden utgör. En stor del av
forskningen har en stark internationell uppkoppling och många
projekt sker i direkt samverkan med grupper vid universitet i
utlandet. Vi är aktiva inom ett stort antal forskningsprojekt som
finansieras av olika EU-organ. Intäkterna till EU ökade under
2015 med 3 procent och Chalmers deltog i och Chalmers
deltog i totalt 173 EU-forskningsprojekt. Mest uppmärksammat
är Chalmers ansvar som koordinator för EU:s hittills största
forskningssatsning, Graphene fl agship, men vi deltar också
aktivt i fl era så kallade KIC:ar, Knowledge and innovation
communities, inom EU-organet European institute of technology.
Chalmers är medlem i Climate KIC och blev i slutet av 2015
också medlem EIT Raw materials.
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Chalmers var bland de mest framgångsrika universiteten att ta
hem de SFO-medel, särskilda fakultetsanslag, som regeringen
utlyste 2009. Satsningen på SFO-medel utvärderades under
2015 och de generella slutsatserna från utvärderingen är att
målen inte fullt har nåtts. Utvärderingen pekar dock ut Chalmers
som det enda lärosäte som fullt ut utnyttjat den möjlighet den nya
finansieringen utgör och som låtit den påverka hur universitetet
arbetar. Utvecklingen av styrkeområdena möjliggjordes genom
SFO-medlen och har bidragit till en fokusering av verksamheten
men allra främst till en mycket större förmåga att arbeta över olika
typer av gränser, vare sig dessa är gränser mellan ämnen eller
gränser till andra organisationer. Vinsterna är så stora att vi anser
att SFO-medlen bör permanentas.

Regional samverkan med Göteborgs universitet, näringsliv och
institut hade fortsatt fokus. I december 2015 invigdes det KAWfinansierade nanoSIMS-instrument som ingår i en göteborgsgemensam infrastruktur inom kemisk avbildning av mjuka och
hårda material och placeras på Astrazeneca. Ett annat exempel
är Revere, ett labb med testfordon som inrättas med stöd av både
Volvo cars och AB Volvo, och blir en viktig länk till Astazero.
Ett arbete har inletts för att samordna doktorandkurser med
Göteborgs universitet, med syfte att främja det fria utbudet av
doktorandkurser mellan lärosätena. Chalmers har också beslutat
att gå in i ett arbete med jämställdhetsintegrering tillsammans
med Göteborgs universitet. Arbetet påbörjades under hösten
2015 och kommer att pågå i fyra år.

Vi har under 2015 fortsatt att strukturera våra interna arbetssätt
vad gäller stora och dyrbara forskningsinfrastrukturer. Genom
begreppet chalmersinfrastruktur skapas en bättre helhetssyn
och öppenhet med ett effektivt utnyttjande av instrumenten för
hela Chalmers bästa. Chalmersinfrastrukturerna identifieras och
inrättas via ett arbete med en intern roadmap som har stora likheter med det arbete som Vetenskapsrådet leder på nationell
nivå. Vi kan också se hur det nära samarbetet med inte minst
företagen gör att en ny typ av infrastruktur växer fram. Detta är
infrastrukturer som fyller andra funktioner vid sidan av att vara
forskningsinfrastrukturer för våra forskare. Bra exempel är testbanan Astazero som Chalmers samäger med SP, projektet
Electricity som genomförs i nära samverkan med bland annat
Volvo group, Göteborg stad och Västtrafik samt HSB Living lab
– bostäder för studenter och gästforskare, som samtidigt blir
forskningslabb på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och
sociala samband.

Internationellt har Chalmers strategiska samarbete med ETH
Zürich, RWTH Aachen och TU Delft inom Idea league fått fastare former och omfattade under 2015 en sommarskola, en
forskarskola och utbytesmöjligheter för master- och forskarstuderanden. På motsvarande sätt utvecklas det strategiska
samarbetet i Norden inom Nordic fi ve tech.

Chalmers beslutade under 2015 att ta en aktiv roll i den vetenskapliga uppbyggnaden av röntgenkällan MAX IV och den sameuropeiska neutronkällan European spallation source (ESS) i
Lund. Detta sker genom stöd av Chalmers stiftelse som satsar
50 miljoner kronor över sex år, som en investering i och drift av
nya strålrör på MAX IV och utbildning av nästa generation
materialforskare.
Chalmers omfattande industrisamverkan definieras av ett mycket
stort antal kontakter, samarbeten och gemensamma intressen
mellan forskare vid Chalmers och utvecklingsingenjörer i industrin eller mellan våra utbildningar och HR-avdelningarna vid företagen. För att skapa långsiktiga förutsättningar för dessa samarbeten och för att fortsätta att utveckla dem har vi utvecklat en
modell för strategiska samverkansavtal, coinsavtal (Chalmers
open innovation network system), med näringslivet och andra
organisationer. Inom ramen för dessa långsiktiga avtal bedrivs
projekt, men också ett gemensamt strategiskt arbete som utgår
från företagens utvecklingsbehov och forskningens möjligheter.
Gemensamma agendor skapar förutsättningar för att identifiera
nya samverkansprojekt. Chalmers ledning träffar regelbundet
(1–2 ggr per år) högsta nivån i företagen, vilket bidrar till långsiktighet, tillit och förtroende. Vi har idag 12 långsiktiga avtal av denna typ och siktar långsiktigt på att ha 15–20 stycken. Industrisamarbetet genererar allt från kommersialiserbara resultat till nya
forskningsidéer. Ett antal mycket intressanta resultat har presenterats under 2015. Bland annat har chalmersforskare i samarbete
med Eon upptäckt och kunnat demonstrera ett revolutionerande
bäddmaterial för kraftvärmepannor.

Under de senaste åren har Chalmers tydligt ökat antalet
anställda, en trend som fortsatt under 2015. Varje år kommer
cirka 400 nyanställda medarbetare till oss. Behovet av rätt personal är beständigt och vi arbetar kontinuerligt för att vara en
attraktiv arbetsgivare och en stimulerande arbets- och studieplats för alla våra medarbetare och studenter. Vi arbetar aktivt
med att utveckla den interna miljön och har under 2015 intensifi erat utvecklingsarbetet kopplat till både ledarskap och
medarbetarskap. Inte minst införande av den nya fakultetsmodellen under de kommande åren kräver att vi fortsätter att
arbeta med att utveckla Chalmers som en väl fungerande och
utvecklande arbets plats. Vi har utmaningar i balansen mellan
antalet män och kvinnor på högre akademiska tjänster – denna
obalans är identifi erad som en stor risk för Chalmers och
kommer att vara i fokus under de kommande åren. Den årliga
medarbetarenkäten visar stabila och i huvudsak goda värden,
men det fi nns utmaningar både i vissa frågor och inom vissa
delar av Chalmers. Vi kommer ha fortsatt starkt fokus på att utveckla den interna miljön.
Chalmers verksamhet bedrivs på två campus, Johanneberg och
Lindholmen. Utöver detta finns verksamhet kopplat till den nationella anläggningen Onsala rymdobservatorium. Vi har under året
fattat beslut om att Chalmers verksamhet framöver ska växa
främst på Lindholmen för att skapa långsiktigt hållbara och stabila verksamheter på båda våra campus. Inriktningsbeslutet är
taget, men arbete återstår för att identifiera vilka verksamheter
som ska flytta från Johanneberg till Lindholmen, liksom hur den
tekniska realiseringen av lokaler med mera ska se ut. Vi strävar
efter att synliggöra forskningsverksamheten på campus samt
att använda campus som demonstratorer. Projektet Energi på
campus är ett bra exempel på detta.
För mig som från 1 augusti fått förtroende att som rektor och vd
leda Chalmers fortsatta utveckling är det med tillfredsställelse
jag blickar tillbaka på ett fantastiskt 2015. Jag ser fram emot ett
likaledes framgångsrikt 2016!

•
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Chalmers ledningsgrupp har i uppdrag att utveckla Chalmers enligt en gemensam långsiktig plan för hela organisationen. Från vänster: Fredrik Hörstedt, vicerektor
för nyttiggörande; Jonas Fogelberg, Chief Financial Officer; Veronika Aspvall ordförande, Chalmers Studentkår; Alf-Erik Almstedt, vicerektor för forskning och forskarutbildning; Lisskulla Lindström, HR-chef; Stefan Bengtsson, rektor och vd; Helene Bergsten, rektors rådgivare; Mats Viberg, prorektor och vice vd; Lars Börjesson,
vicerektor för styrkeområden; Rolf Almelund, Chief Process Officer och chef för Chalmers verksamhetsstöd; Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen.

Ledning och organisation

C

halmers tekniska högskola AB är sedan 1994 ett privat
universitet, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
som ägare. Verksamheten vid Chalmers tekniska högskola AB (nedan kallat Chalmers) regleras genom ett långsiktigt
avtal med staten, vilket kompletteras med årliga avtal. Stiftelsen
förvaltar stiftelsekapitalet, investerar avkastning i universitetets
verksamhet och utser Chalmers styrelse, som svarar för strategiska, övergripande beslut samt uppföljning av verksamheten.
Under Chalmers styrelse svarar rektor, tillika verkställande direktör, för den samlade operativa verksamheten. Chalmers ledningsgrupp med rektor som ordförande, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling
framåt liksom att Chalmers roll och bidrag i samhället hela tiden
utvecklas.
• Ämnesperspektivet; Chalmers arton institutioner ansvarar för
och utvecklar verksamheten i form av forskning, utbildning och
nyttiggörande.
• Chalmersperspektivet; de övergripande uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas genom gränsöverskridande verksamheter inom Chalmers åtta styrkeområden samt genom tre huvudprocesser.

Chalmers linjeorganisation:
Institutionerna, biblioteket och gemensamma
verksamhetsstödet
De arton institutionerna och Chalmers bibliotek utgör Chalmers
linjeorganisation tillsammans med det centrala verksamhetsstödet. Vid institutionerna är all akademisk personal samt personal i det lokala verksamhetsstödet anställda. Institutionerna
svarar för den ämnesdisciplinära utvecklingen, kompetensutveckling av personal samt planering, genomförande och uppföljning av verksamheten generellt. Här sker även ledning av
forskarskolor och utveckling av kurser i Chalmers utbildningar.
Vid Chalmers bibliotek finns böcker, tidskrifter och e-litteratur inom
Chalmers alla ämnesområden liksom databaser och bibliometri.
Biblioteket leds av en bibliotekschef. Chalmers gemensamma
verksamhetsstöd är organiserat i åtta avdelningar inom administration och service under chefen för det gemensamma verksamhetsstödet. Verksamhetsstödets uppgift är att stödja och förvalta
Chalmers verksamhet på ett effektivt och samordnat sätt.

vation och entreprenörskap. All verksamhet vilar också på, och
hämtar inspiration ur, Chalmers omfattande verksamhet inom de
grundläggande naturvetenskaperna och matematiken. Styrkeområdena är underställda vicerektor för styrkeområden. Centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer utgör dynamiska
mötesplatser och är därmed viktiga utvecklingsmiljöer i styrkeområdena.

Chalmers processer
Chalmers arbetar processorienterat genom en ledningsprocess,
tre huvudprocesser och sex stödprocesser. Målet är att processarbetet skall vara en tydlig del i Chalmers dagliga kvalitets- och
förändringsarbete och en underliggande bas för vårt utvecklingsarbete. Respektive huvudprocess – utbildning, forskning
och forskarutbildning samt nyttiggörande – leds av en pro- eller
vicerektor.
HUVUDPROCESSEN ATT UTBILDA

Chalmers fyra utbildningsområden är underställda vicerektor för
grundutbildning och svarar för Chalmers utbildningsprogram.
Varje utbildningsområde leds av en utbildningsområdesledare
som ansvarar för övergripande utveckling samt planering och
dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Utbildningen är nästan uteslutande organiserad i program.
HUVUDPROCESSEN ATT FORSKA OCH FORSKARUTBILDA

Vicerektor för forskning och forskarutbildning har ett övergripande
ansvar för området. Chalmers organiserar sin forskarutbildning
i forskarskolor. Examen avläggs i ett vetenskapligt ämne som
är knutet till någon av Chalmers institutioner och dess forskarskolor eller till nationella forskarskolor.
HUVUDPROCESSEN ATT NYTTIGGÖRA

Vicerektor för nyttiggörande har ett övergripande strategiskt ansvar att gynna nyttiggörandet i ett brett perspektiv såväl, internt
som externt. Målet är att stärka Chalmers attraktionskraft samt att
utveckla Chalmers förmåga att leverera ett starkare nyttiggörandebidrag till näringsliv och samhälle. Chalmers har under 2015 förenklat den tidigare komplicerade strukturen för att stötta nyttiggörande genom att omvandla ett antal organisationer inom den
tidigare strukturen till ett samordnat Chalmers Ventures AB.
FAKULTETSRÅDET

Chalmers styrkeområden
De åtta tematiska styrkeområdena svarar för ämnesövergripande
integration av Chalmers forskning, utbildning och samverkan.
Drivkrafter för Chalmers utveckling är hållbar utveckling, inno-

Fakultetsrådet är ett självständigt, representativt organ för fakulteten och behandlar verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett
akademiskt perspektiv. Fakultetsrådet är rådgivande till rektor.

•

HÅLLBAR UTVECKLING
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Rustade för en hållbar framtid
I de stora utmaningar världen står inför i dag har universiteten en viktig roll genom att agera nav i samarbeten mellan samhället, näringslivet och den akademiska världen, samt för att integrera ny kompetens
och kunskap. Chalmers bidrar till lösningar på samhällsutmaningar även på kort sikt samtidigt som vi
samtidigt som vi genom vår grundforskning ger utrymme för ett nyfikenhetsdrivet och långsiktigt risktagande. För att Chalmers ska stå väl rustat även i framtiden påminner vi oss ständigt om vår roll i
samhället – att agera med långsiktighet och oberoende; att våga ifrågasätta och utmana oss själva och
vår omgivning; att vara en aktiv del av samhällets omställning; att ta ansvar för vår kunskapsgenerering.
Vi som universitet har en viktig uppgift att bygga förmåga hos våra studenter och ge dem de bästa förutsättningarna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Nanobollar av kol för
hållbar energiförsörjning
Att minska energiförlusterna vid elkraftöverföring är en av de tre viktigaste
faktorerna för morgondagens energisystem, förutom utveckling av förnybara
energikällor och tekniker för att lagra energin. Framtidens effektivaste förnybara
energikällor befinner sig ofta långt borta från dagens slutanvändare som vindkraftverk långt ute till havs och solenergi från Nordafrika. Forskare vid Chalmers
har upptäckt att isoleringsplasten som används i högspänningskablar tål minst
26 procent högre spänning om man tillsätter nanometerstora kolbollar, vilket
skulle kunna ge enorma effektivitetsvinster i morgondagens elnät.

Mot en hållbar omställning
med hjälp av studenter
Kursen ”Leadership for sustainability transitions” tar
ansats i ett hållbart campus. I kursen har studenter i
Challenge lab lärt sig ledarskap men också fått möjlighet
att utveckla sina idéer, vilka sedan realiserats genom
fortsatt studentengagemang på olika sätt. Det har
resulterat i allt från dialog kring hur vi kan minska utsläpp
av växthusgaser från matkonsumtionen på campus, till
dagvattenhantering genom solrosor. Ett annat resultat är
en ”Green market” där utbytesstudenter efter sina studier
på Chalmers kan sälja eller skänka saker som kurslitteratur och husgeråd till nya studenter.

HÅLLBAR UTVECKLING
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Ny typ av sand sätter
turbo på kraftvärmeverk
Forskare på Chalmers har upptäckt att ett ilmenitbaserat
bäddmaterial ökar effektiviteten och kan sänka drifts- och
underhållskostnaderna kraftigt vid förbränning av sopor och
biomassa, sannolikt i de flesta av de tusentals kraftvärmeverk
som idag är i drift internationellt. Förbränningen blir jämnare
och effektivare, pannans verkningsgrad ökar och utsläppen av
kolmonoxid blir radikalt lägre. Högintressanta rön ekonomiskt och
klimatmässigt, där en av vinsterna är att kunna elda riktigt svåra
avfall.

Campus som testarena
för nya energilösningar
Energi på campus, Epoc, är ett initiativ med syfte att utveckla
Chalmers campus till en testarena för nya smarta energilösningar
i urban miljö – ett behov som identifierats som en nyckelfaktor
för samhällets energiomställning. Forskare, lärare och studenter
ska operativt kunna använda Chalmers campusområde, byggnader och infrastrukturer i sin undervisning och forskning. Även
näringsliv och offentlig sektor kommer att bjudas in till samarbete
för att tillsammans lösa de stora globala och lokala utmaningarna
kopplade till energi. Epoc ska också verka för att campus blir
mer energieffektivt och att innovativa hållbarhetslösningar kan
få slå rot och utvecklas.

CHALMERS

Nanofilm i kampen mot resistenta bakterier
Resistenta bakterier och användningen av antibiotika är ett växande problem i världen.
Forskare på Chalmers har hittat en möjlighet att utveckla en nanofilm som låter
infektionen själv portionera ut antibiotikan. Nanofilmen fungerar som en barriär mellan
bioaktiva substanser som läkemedel, och bakteriernas nedbrytningsenzymer, proteas.
När bakteriens proteaser bryter ner barriären exponeras bakterien för läkemedlet och
dör. Mängden läkemedel blir proportionerlig i förhållande till antalet bakterier som
orsakar infektion, vilket kan leda till minskad användning av antibiotika.

STYRKEOMRÅDEN
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Styrkeområden
Chalmers satsning på styrkeområden fick mycket beröm i den utvärdering som de statliga forskningsfinansiärerna gjorde på uppdrag av regeringen under 2015. Energi-, nano- och materialområdena fick
toppresultat, och man rekommenderade även en ökning av finansieringen till Chalmers. Under året har
Chalmers vidareutvecklat styrkeområdeskonceptet ytterligare, bland annat med policys för centrum,
forskningsinfrastrukturer och samverkansavtal med näringsliv och offentlig sektor.

C

halmers styrkeområden bidrar till att lösa framtidens samhällsutmaningar och verkar för ett hållbart samhälle. De
drivs av excellens i forskning, utbildning och nyttiggörande och ger mervärden genom integrering inom Chalmers
och nära samverkan med externa aktörer.
De åtta styrkeområden är: Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap
och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad samt Transport.
Inom styrkeområdena kraftsamlar och synliggör Chalmers sin
verksamhet inom kunskapstriangelns tre aspekter: forskning,
utbildning och nyttiggörande.
Fem av Chalmers styrkeområden (Energi, Material, Nano,
Produktion och Transport) utvärderades under året tillsammans
med övriga strategiska forskningsområden (SFO) i den nationella
satsning som sjösattes 2009. Utvärderingen utföll mycket positivt för Chalmers. Som ett kvitto på excellens och förmåga att
möta samhällets utmaningar fick Chalmers strategiska grepp
med styrkeområden högsta betyg.
Expertpanelerna som deltog i utvärderingen underströk att den
forskning som sker inom styrkeområdena befinner sig i den internationella frontlinjen. De lyfte även fram områdenas framgångsrika
byggande av broar – både tvärvetenskapligt och mellan industri,
samhällsaktörer och akademi.
Man rekommenderade en ökning av finansieringen till Chalmers.
Besked om fortsatt finansiering kommer i forskningspropositionen.

•

E

NERGI Styrkeområdet utvecklar nya tekniska lösningar för
omställning till hållbara energisystem. Här samlas industri,
myndigheter och akademi för att skapa samsyn kring långsiktiga framtidssatsningar.
Styrkeområde Energi har under 2015 skapat flera mötesarenor
mellan akademi, samhälle och industri med fokus på energiomställning. Energipolitiker har sammanförts med toppforskare och
näringslivsrepresentanter har samlats kring branschöverskridande
utmaningar. Diskussioner om det nya energilandskapet ledda av
Chalmers drog fullt hus i Almedalen.
Strategiska forskningssatsningar och industrisamarbeten har
resulterat i upptäckt och demonstration av ett revolutionerande
bäddmaterial för kraftvärmepannor. I projektet Solar initiative banar
framgångsrik forskning väg för betydligt effektivare solceller.

Chalmers initiative for innovation and sustainability transitions
– en kunskapsnod och samverkansarena kring innovation och
hållbarhetsomställning – har sjösatts för att påskynda och underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.
Styrkeområde Energi har under året utarbetat strategier och planer
för den kommande femårsperioden runt sex energiutmaningar:
Material för energitillämpningar, Hållbara fordonsteknologier, El i
samhällsutvecklingen, Energi i den urbana utvecklingen, Energi
i en cirkulär ekonomi och Vägval i energiomställningen.

•

I

NFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Styrkeområdet bidrar till ett smartare och säkrare samhälle.
Chalmers forskar här kring effektivare kommunikationsteknik,
styrning av komplexa tekniska system och hantering av enorma
datamängder, och samverkar nära med industri och samhälle.

Styrkeområdet har haft ett händelserikt år där bland annat
en ny styrkeområdesledare väsentligt bidragit till ökad aktivitet.
Flera stora satsningar drog igång under året. Mest framträdande
är Wasp (Wallenberg autonomous systems program), ett samarbete med KTH, Linköpings universitet och Lunds universitet
– och Sveriges största enskilda forskningsprogram. Wasp har en
total budget på 1,8 miljarder kronor fram till år 2025. De första
Wasp-rekryteringarna till Chalmers inleddes i november.
Styrkeområdet har identifierat fyra strategiska utmaningsområden: Hållbar digitalisering, Automatiserat samhälle, Sammankopplad värld, samt Big data, som samlar bred expertis från flera
institutioner och syftar till att främja nya innovativa tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Inom Big data-satsningen har det rekryterats en expertpool som utgör en resurs för forskningsprojekt
över hela Chalmers.
En nyrekryterad koordinator ansvarar för de strategiska kontakterna med industripartners. Årets utlysning av såddfinansiering
rönte stort intresse på Chalmers. I samarbete med styrkeområde
Transport utökades budgeten och 16 ansökningar beviljades.

•

L

IVSVETENSKAPER OCH TEKNIK Styrkeområdet utför
grundforskning och tillämpad forskning i syfte att utveckla
nya lösningar för Life science-sektorn, det vill säga hälsooch sjukvårdssektorn, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin,
bioteknikindustrin samt hållbar bioenergiproduktion.
Chalmers beslutade att etablera en ny institution från den 1 januari
2015: Institutionen för biologi och bioteknik. Institutionen har
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redan vuxit till mer än 160 anställda och utför forskning inom två
av styrkeområdets viktigaste strategiska områden: Biobaserad
ekonomi och Människors hälsa. I samband med etableringen av
den nya institutionen rekryterades två nya professorer och flera
forskarassistenter.
Även styrkeområdets tredje strategiska forskningsfokus, Medicinsk
teknik, har utvecklats under 2015, bland annat genom deltagande
i ett nytt nationellt strategiskt initiativ, Medtech 4 health, som finansieras av Vinnova och genom rekrytering av en ny professor.

•

M

ATERIALVETENSKAP Styrkeområdet utvecklar nya
material för nya hållbara teknologier och lösningar för
energi, hälsa, elektronik, byggande och transport samt
för förbättring av befintliga produkters prestanda.

Styrkeområdet har starkt synliggjort forskning, bland annat genom
en uppmärksammad utställning i samband med Volvo ocean race
målgång i Göteborg. Vid årets initiativseminarium besökte 1 200
skolelever Chalmers för att lyssna på föredrag och se på utställningen. Initiativet Chalmers sport & teknologi fortsätter att bygga
broar mellan Chalmers och idrottsvärlden, med såväl publika
seminarier som forskningsprojekt.
Chalmers beslutade 2015 att ta en aktiv roll i uppbyggnaden av
röntgenkällan MAX IV och den sameuropeiska neutronkällan European spallation source (ESS) i Lund. Detta sker genom stöd av
Chalmers stiftelse som satsar 50 miljoner kronor över sex år.
Samarbeten med partneruniversitet är fortsatt ett prioriterat
område. En forskare från Chalmers höll under 2015 en kurs i 3D
bioprinting på Stanford.

•

N

ANOTEKNIK OCH NANOVETENSKAP Styrkeområdet
undersöker och utnyttjar kemiska och fysikaliska fenomen
som uppträder vid mycket små dimensioner. Kunskapen
öppnar möjligheter för helt nya tekniker inom bland annat elektronik, bioteknik och energiteknik.

Styrkeområdets framgång har bekräftats under 2015 av prestigefulla publiceringar i tidskrifter som Nature och Advanced materials
och av stora anslag från såväl Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
som Europeiska forskningsrådet, ERC.
En grupp forskare inom fysik, kemi och biologi som har haft stöd
från styrkeområdet fick sitt projekt finansierat och kommer under
fem år att arbeta för att ta fram en ny typ av nanoreaktor där katalytiska processer på enskilda partiklar kan studeras. Projektidén,
som på sikt kan leda till mer miljövänlig katalys, föddes under en
nätverkskonferens arrangerad av styrkeområdet.

•

P

RODUKTION Styrkeområdet utvecklar nya resurseffektiva
produkt- och produktionsprocesser. Forskningen tar fram
kunskap och nya verktyg inom industriell simulering, automation och framtidens goda arbetsmiljöer i nära samverkan med
industrin.
Styrkeområdets initiativseminarium fokuserade på satsningen
Kontinuerlig produktion. Området omfattar tillverkning av exempelvis vätska, gas eller pulver för industrier som läkemedel, petrokemi,
papper och massaprodukter. I den nya forskningssatsningen
riktas fokus mot modellering, simulering och optimering i kombination med stöd för beslutsfattande.
Chalmers smart industry lab invigdes på campus Lindholmen.
Laboratoriet är utrustat med öppen robotmiljö, augmented reality-

montering och snabba kommunikationssystem, och fungerar som
demonstrator med praktiska testbäddar.
Tillsammans med Swerea och Högskolan väst har styrkeområdet
under 2015 skapat en nationell arena inom 3D-printing av metall.
Ett stort antal case som illustrerar styrkeområdets forskning på
hållbar utveckling samlades och gavs ut i bokform tillsammans
med filmer.
Publiceringen i vetenskapliga tidskrifter ökade. Artikeln Tolerance
optimisation considering economic and environmental sustainability tilldelades ”Best paper award” av den ledande tidskriften
Journal of engineering design.

•

S

AMHÄLLSBYGGNAD Styrkeområdet samlar forskning,
utbildning och innovation inom fyra tvärvetenskapliga fält:
Ansvarsfull resursanvändning, Hållbar stadsutveckling,
Hållbara infrastrukturer samt Avancerade beräkningsverktyg för
design och produktion. De byggda miljöerna sätter ramarna för
hur vi lever våra liv. Styrkeområdet syftar till att skapa goda livsmiljöer där klimatpåverkan och resurshushållning tas på största
allvar.
2015 var det byggstart för HSB Living lab på campus Johanneberg – bostäder för studenter och gästforskare, som samtidigt
blir forskningslabb för innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och
sociala samband.
Initiativseminariet Arkitektur lyfter den komplexa staden lockade
400 deltagare. Rikspolitiker och företrädare för olika aktörer
inom samhällsbyggnad deltog både som talare och som publik.
Forskare inom styrkeområdet redovisade i samarbete med
Chalmers grafenforskare ett genombrott inom betongområdet:
Hållfastheten hos grafenberikad betong ökar med 40–50 procent och cementhalten kan minskas avsevärt.
Mistra urban futures, ett centrum knutet till styrkeområdet, beviljades i september fortsatt finansiering från Mistra på 80 miljoner
kronor fram till 2019. Dessutom har Sida beslutat om bidrag till
aktiviteterna avseende Afrika och fattigdomsbekämpning.

•

T

RANSPORT Styrkeområdet forskning handlar om mobilitet för människor och gods i ett hållbart samhälle. Automatiserade transportsystem och fordon ger möjlighet till minskad miljöpåverkan och högre transporteffektivitet och säkerhet,
men ställer samtidigt nya krav – inte minst inom trafiksäkerhetsområdet. Chalmers blev sommaren 2015 medlem i Driveme – ett
pilotprojekt med 100 självkörande bilar som år 2017 kommer att
trafikera vissa vägar i Göteborg.
Under året har projektet Electricity börjat köra elbussar i linjetrafik
mellan Chalmers campusområden. I mars arrangerades en internationell konferens om stadens godstransporter och i november
invigdes Revere – Chalmers forskningslabb för fullskaliga fordon.
En databas med verkliga bilrörelsedata har också färdigställts
under året, vilket kommer att komma många olika forskargrupper
tillgodo.
Vidare visar testlabbresultat från det gångna året att bränslet
oktanol fungerar utmärkt för användning i dieselmotorer.
Samverkansprojektet Dencity startades i slutet av året. Projektet
kommer att pågå till 2018 och handlar om att utveckla lösningar
för hållbara och integrerade person- och godstransporter i stadsdelar med begränsat utrymme för fordon.

•
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Utbildning på grund- och
avancerad nivå
”Våra studenter ska vara motiverade, väl förberedda och med olika bakgrunder, och vårt mål är att kunna
erbjuda dem utbildningar i världsklass, som ger de bästa förutsättningarna för att kunna skapa hållbara,
tekniska lösningar som verkligen kan göra skillnad – i Sverige och globalt”.

C

halmers målsättning är att vara ett tekniskt universitet i
världsklass, som erbjuder utbildningar med mycket hög
kvalitet, en ämnesmässig och forskningsrelaterad bas,
och med pedagogiskt skickliga och framstående lärare och forskare inom naturvetenskap och teknik. Chalmers utbildningsverksamhet på grund- och avancerad nivå representerar många olika
områden och perspektiv, från tekniskt basår till 27 olika grundprogram och ett 40-tal internationella masterprogram med studenter från hela världen. Söktrycket på Chalmers utbildningar är
fortsatt stabilt på flertalet utbildningar, och även i år ökar antalet
betalande studenter som har medborgarskap utanför EU.
Det finns god efterfrågan på Chalmers ingenjörer, arkitekter och
sjöbefäl. En undersökning som gjordes 2015 bland alumner tre år
efter deras examen, visar att 82 procent av civilingenjörerna och
65 procent av högskoleingenjörerna fått arbete som är relevant
för deras utbildning inom två månader efter examen. Utbildningsvolymen är 9 100 helårsstudenter, med möjlighet att öka antalet
utbildningsplatser utifrån en förväntad fortsatt god efterfrågan på
ingenjörer och arkitekter, såväl nationellt som internationellt.
Chalmers har haft goda möjligheter till utvecklingsinsatser inom
kurser och utbildningsprogram genom de extra kvalitetsmedel
om drygt 90 miljoner kronor som Chalmers tilldelades under
2014 och 2015, baserade på resultatet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering. Medlen utlystes för alla aktiva
inom utbildningen på grund- och avancerad nivå att söka. Totalt
lämnades 189 ansökningar in 2015 och bland dessa beviljades
medel till 125 kvalitetshöjande projekt. Medlen har använts till
kurs- och programutveckling, modernisering av laboratorieutrustning samt anpassning och modernisering av våra lärandemiljöer.
Chalmers utbildningsprogram har fortsatt god balans i fördelningen av studenter mellan program på grundläggande och avancerad nivå. Årligen görs en översyn över dimensioneringen på
såväl grund- som masterprogram så att detta skall upprätthållas.
Under 2015 har ledningen för utbildning på grund- och avancerad
nivå påbörjat ett arbete med att ta fram tydliga mål och hand-

CHALMERS FYRA UTBILDNINGSOMRÅDEN:
Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Elektroteknik, datateknik, IT samt översyn av samhällsbyggnadsteknik
Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
Maskinteknik, mekatronik och automatisering, design samt sjöfart
och marin teknik

lingsplaner inom ett antal viktiga områden – däribland breddad
och ökad rekrytering, förnyelse av utbildningsutbud och moderna
lärandemiljöer – för att vidareutveckla Chalmers mot att vara ett
tekniskt universitet i världsklass.
En handlingsplan har arbetats fram under 2015 för att utveckla
strategier för att alla studenter skall utvecklas inom entreprenörskap under utbildningstiden. Inom ett av Chalmers utbildningsområden har man påbörjat en inventering över hur områdena
Data science, Big data och digitalisering av produktion och
produkter kan komma in i utbildningen. Chalmers har också tagit
fram en rapport med syftet att ta reda på hur Chalmers kan bidra
till samhällets behov av kompetensväxling och utveckling för
personer med utländsk teknisk utbildning, såsom inom gruppen
av nyanlända flyktingar.
Chalmers har under året startat en kompletterande pedagogisk
utbildning för personer som har läst 120 högskolepoäng inom ett
av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik.
För att ytterligare systematisera kvalitetsarbetet, fortsatte även under
2015 arbetet med att ta fram en beskrivning av hur kvalitetsarbetet
utförs inom utbildningsverksamheten. Detta kommer att dokumenteras med en omfattande kvalitetshandbok som slutprodukt.
Under våren 2015 färdigställdes en rapport i syfte att visa och i
detalj beskriva ett antal inspirerande lärandemiljöer som passar
framtida, modern pedagogik. Kvalitetsmedlen har också medfört
ett antal förbättringar inom infrastrukturen på båda campusområdena. En generell kartläggning av utbildningslokalerna har
gjorts under 2015 för att ta fram en plan för höjd standard på
samtliga utbildningslokaler.
Införandet av ny fakultetsmodell på Chalmers har för utbildning på
grund- och avancerad nivå inneburit ett arbete med att bidra till en
jämnare fördelning av undervisningsuppdraget mellan våra olika
institutioner. Utbildningsområdesledarna har också mer systematiskt än tidigare kunnat bidra med utbildningsperspektiv i diskussionen kring kommande rekryteringar till nyinrättade tjänster.
Inom processarbetet sker verksamhetsutveckling avseende olika
processer inom utbildningsverksamheten. Chalmers kursvärderingsprocess har under 2015 utvärderats och förbättrats. Även
den årliga processen med överenskommelser mellan grundutbildningsorganisationen och institutionerna har setts över och ytterligare förtydligats. Ett projekt har startas för att ta ställning till eventuell implementering av digital examination i större skala.

•
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Pedagogiskt utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet under året har präglats av informations- och
kommunikationsteknikens (IKTs) genombrott i undervisningen.
Chalmers lanserade sina två första massive open online courses,
mooc, och många lärare började tillämpa en flipped classroom
metod i sina ordinarie kurser.
STÖD FÖR BLENDED LEARNING

Av de projekt som stöddes av kvalitetsmedel 2015 handlade hela
43 om att inkludera blended learning i någon form. Blended learning är flexibla lärandeformer i campusbaserad undervisning
med hög grad av användning av digitalisering i lärandet och undervisning online. Efter bedömningen att implementering av IKT
(informations- och kommunikationstekniker) i undervisningen
kommer att behöva stödjas fortvarigt, inrättade vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå en permanent stödfunktion
för blended learning, placerad vid Biblioteket och med uppgift att
samverka med Ingenjörsutbildningsvetenskap (EER) och Lärandecentrum för att säkra att teknik och pedagogik samverkar.

studenters lärande inom området. Patric Wallin disputerade under
året med sin avhandling From Tissue Engineering to Engineering
Education Research: Designing in vitro cell microenvironments
and undergraduate research experiences. Detta blir den femte
”tvärdoktoranden” på Chalmers sedan 2002. Efter inrättandet av
ingenjörsvetenskap som ett forskarutbildningsämne 2010 har förutsättningarna för denna typ av avhandling stärkts avsevärt.
PEDAGOGISK MERITERING

Den formella möjligheten för forskare/lärare att befordras till lektor
respektive biträdande professor på huvudsakligen pedagogiska
meriter har funnits sedan 1994. Hittills har totalt nio personer
befordrats till biträdande professor på denna grund, varav fem
under de tre senaste åren. Ännu har ingen befordrats till universitetslektor på huvudsakligen pedagogiska meriter.
Anvisningarna om hur man beskriver sina pedagogiska meriter i en
pedagogisk portfölj har uppdaterats och under året har Lärandecentrum och Ingenjörsutbildningsvetenskap ordnat tre workshopar
till stöd för lärare som vill utveckla sina pedagogiska portföljer.

•

FLIPPED CLASSROOM OCH MOOCS

I ett samarbete mellan de pedagogiska utvecklingsenheterna
inom Nordic five tech ordnades en uppskattad och välbesökt
workshopturné i mars om aktivt lärande med Mark Decker från
University of Minnesota. Detta följdes upp av individuella samtal
med kursansvariga som avsåg använda kvalitetsmedel till att
”flippa” sin undervisning och därmed frigöra tid till mer studentaktiverande undervisning, och i juni av ett halvdagsseminarium
kring tidiga erfarenheter av det flippade klassrummet.
Chalmers första två moocar, Introduction to graphene, science
and technology och Sustainability in everyday life, startade under
2015. Den första handlade om att föra ut spetsforskning och den
andra rörde Chalmers övergripande målsättning för en hållbar
framtid. Detta speglar den bredd i användningen som moocar
står för. Båda rönte stort intresse, med 9 599 respektive 8 977
deltagare anmälda till respektive moocar.
KONFERENS OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE, (KUL)

Årets interna pedagogiska konferens, som hölls i januari, fokuserade intresset för IKT i undervisningen. Huvudtalare var Stefan
Hrastinski, KTH, som talade under rubriken Moocs, flippade klassrum och andra trender: hur effektivt är egentligen e-lärande?
PEDAGOGISKT PRIS

I år belönades fyra lärare: Julie Gold, institutionen för teknisk fysik;
Martin Larsson och Johan Magnusson, båda från institutionen för
sjöfart och marin teknik, samt Lennart Svensson, institutionen
för signaler och system. Den gemensamma nämnaren för årets
pristagare är att de beforskar sin egen undervisning i syfte att
förbättra den samt sprida erfarenheter – det som kallas ett akademiskt lärarskap, eller scholarship of teaching and learning, är en
prioriterad utvecklingsriktning på Chalmers.
PUBLIKATIONER

Chalmerslärare fortsätter att publicera inom området pedagogisk utveckling och uppvisar därmed ett akademiskt lärarskap.
Drygt ett hundra nya publikationer har registrerats i Chalmers
publikationsdatabas, CPL i år, vilket är en fördubbling jämfört
med 2014. Ingenjörsutbildningsvetenskap (EER), som fick sin
första professur under 2014, har under året kommit igång med
att systematiskt sampublicera med chalmerslärare till konferenser, tidskrifter och böcker.
TVÄRVETENSKAPLIG AVHANDLING TEKNIK – PEDAGOGIK

Ytterligare en doktorand har disputerat på en avhandling som
kombinerar forskning inom ett teknikämne med forskning om

TOTALT ANTAL DELTAGARE (EJ UNIKA INDIVIDER)
I HÖGSKOLEPEDAGOGISKA KURSER
2015 2014 2013
Doktorander

592

490

Övriga anställda (tekniklektorer, doktorer etcetera)

173

129

176

Totalt

765

619

610

29

16

22

Utfärdade högskolepedagogiska diplom

434

Studentrekrytering
NATIONELL STUDENTREKRYTERING

Genom Chalmers nationella studentrekrytering får presumtiva
studenter information och vägledning inför deras val till högskolan,
både genom personliga möten och i digitala kanaler. Med hjälp
av programkatalog och webbinformation ges fördjupad information, som kompletterats av personliga möten med studentambassadörer och studievägledare på olika aktiviteter. Chalmers deltar
årligen i utbildningsmässor och skolbesök, och bjuder in till egna
arrangemang på båda campus. Chalmers största nationella studentrekryteringsaktivitet är Chalmersdagen, som årligen lockar runt
2 000 gymnasielever. Den bärande delen i 2015 års nationella
kampanj var Chalmerskompassen, en digital guide som på ett
lekfullt sätt hjälper presumtiva studenter att hitta rätt i Chalmers
utbildningsutbud. Dessutom har Chalmers löpande under året
fortsatt bedriva en rad satsningar som syftar till att inspirera och
intressera ungdomar för teknik och naturvetenskap på längre
sikt, till exempel tekniktävlingarna Rädda ägget och Teknikåttan,
medverkan i Vetenskapsfestivalen, och drop-in läxhjälp i matematik.
INTERNATIONELL STUDENTREKRYTERING

Chalmers har under 2015 fortsatt att sträva mot att våra inkommande studenter kommer från olika delar av världen för att säkerställa en internationell studiemiljö. Internationella rekryteringsinsatser på plats i världen har dock fokuserats på ett fåtal utvalda
länder, vilket senare avspeglats i söktryck och registrering. Chalmers har under 2015 sett att det finns ett växande intresse för
masterprogrammen, och att Sverige och Chalmers börjar bli alltmer välkänt som studiedestination. Efter flera år av utveckling är
nu många aktiviteter permanentade, från stipendietävlingar, telefonsamtal till antagna från en chalmerist från samma land, studentalumni evenemang i Indien och Kina, och studentambassadörer
som bloggar och använder Instagram, till att svara på frågor från
presumtiva studenter.
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BREDDAD REKRYTERING

Chalmers har under 2015 lyft fram och tydliggjort behovet av att
rekrytera studenter med en större socioekonomisk bredd. Under
2015 har en inventering av nuläget gjorts, vilket skall leda till projekt
och insatser. Ett antal projekt har pågått under 2015, som till exempel läxhjälp för gymnasieelever i Chalmers bibliotek. Dessutom
samverkar Chalmers med grundskolor och föreningar i områden
med hög andel elever med utländsk bakgrund för att bedriva studiestöd. Cirka 20 studenter, flertalet internationella masterstudenter, hjälper till att bedriva verksamheten. Chalmers har också gjort
en satsning på att synliggöra den tekniska forskning som görs
inom hästsport, för att kunna nå presumtiva studenter där. För att
gynna bredare rekrytering har några utbildningsprogram sedan ett
antal år tillbaka använt sig av möjligheten till alternativa urvalsmetoder. Chalmers erbjuder platser via matematik- och fysikprovet,
arkitektprovet samt garantiplatser efter avklarat tekniskt basår.

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten

2015 2014 2013 2012 2011

Nybörjarprogram
Arkitekt

483

Civilingenjör 1)

609

545

617

588

2 957 2 710 2 969 2 550 2 547

Högskoleingenjör

717

821

848

727

Kandidat

110

94

94

82

801
94

Sjöfartsutbildningar 2)

298

377

420

381

486

16

–

–

–

–

Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk
utbildning, KPU
Masterprogram

6 860 6 039 4 990 4 972 3 490

varav internationella studenter

4 599 3 858 2 943 3 130 2 272

Förutbildning
Tekniskt basår

939 1 007 1 074

906

•

866

Antagning

Antagna 3)

ANTAGNING TILL GRUNDNIVÅ

Nybörjarprogram
Arkitekt

92

Civilingenjör 1)

88

90

104

Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat utbildningsutbud.
Inför höstterminen 2015 hade Chalmers 5 369 (5 823) anmälningar
i första hand, varav 31 (31) procent var kvinnor. Från och med
hösten 2015 erbjuder Chalmers kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom teknik, fysik, kemi och matematik, som leder
till ämneslärarexamen. Till denna utbildning antogs fem personer.

75

1 204 1 239 1 369 1 314 1 103

Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2)

454

466

508

480

44

39

39

37

412
37

178

209

210

224

184

5

–

–

–

–

Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk
utbildning, KPU
Masterprogram

Antalet förstahandsanmälningar var stabilt jämfört med 2014
(5 823), men utbildningarna inom sjöfart hade färre sökande och
lägre meritvärde krävdes för antagning. Det är svårt att se en
trend för meritvärdet för sist antagen, eftersom det varierar
mellan utbildningarna.

1 746 1 690 1 615 1 371 1 366

varav internationella studenter

496

491

402

313

334

265

275

291

291

227

Förutbildning
Tekniskt basår
1)

Utbildningarna tekniskt basår (939), industriell ekonomi (557)
och arkitektur (483) hade flest antal sökande i första hand, dock
något färre sökande än 2014. Det utbildningsprogram som hade
allra flest sökande i första hand per utbildningsplats, var kombinationsutbildningen arkitektur och teknik (civilingenjörs-/arkitektexamen) med 9,4 sökande per plats. Alla program hade minst en
förstahandssökande per utbildningsplats.

Inkl Arkitektur och teknik.

2)

Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.

3)

Registrerade nybörjare HT15 inklusive antagna till senare del av
program på grundnivå.

ANTAGNING PÅ BETYG TILL NYBÖRJARPROGRAM
utbildningar 300 hp

ANTAGNING PÅ BETYG TILL NYBÖRJARPROGRAM
utbildningar 180 hp

Registrerade studenters
medianvärde

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2

Registrerade studenters
medianvärde

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2

2015 (2014)

2015 (2014)

2015 (2014)

2015 (2014)

A

Arkitektur

21,84 (21,92)

21,50 (21,60)

At

Arkitektur och teknik

21,91 (22,50)

21,72 (22,10)

Ae Affärsutveckling och
entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik

19,70

(–)

18,90 (18,70)

Bt

Bioteknik, civilingenjör

21,70 (21,12)

20,90 (20,30)

Di

18,90 (17,92)

17,10 (17,30)

D

Datateknik, civilingenjör

20,30 (19,28)

19,06 (18,40)

E

Elektroteknik, civilingenjör

19,62 (20,70)

18,39 (19,50)

De Design och produktutveckling,
högskoleingenjör

20,90 (21,25)

20,58 (20,90)

Elektroteknik, högskoleingenjör

16,82 (18,03)

16,40 (16,99)

Datateknik, högskoleingenjör

F

Teknisk fysik, civilingenjör

22,20 (22,10)

21,51 (21,30)

Ei

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

22,10 (22,10)

21,57 (21,65)

Ep Ekonomi och produktionsteknik,
högskoleingenjör

20,50 (20,00)

20,30 (19,50)

It

Informationsteknik, civilingenjör

19,40 (21,17)

18,70 (19,70)

Ki

17,12 (17,97)

16,80 (17,30)

K

Kemiteknik, civilingenjör

20,65 (20,00)

19,30 (19,50)

Me Mekatronik, högskoleingenjör

17,08 (18,40)

16,60 (17,00)

Kf

Kemiteknik med fysik,
civilingenjör

20,75 (20,00)

18,44 (18,80)

Mi

19,21 (19,50)

18,30 (18,20)

Maskinteknik, civilingenjör

20,91 (21,00)

19,50 (20,15)

Sh Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

18,80

18,26

19,22

Sjöingenjör

16,25 (16,65)

12,15 (13,90)

M

Kemiteknik, högskoleingenjör

Maskinteknik, högskoleingenjör

(–)

(–)

Sc Samhällsbyggnadsteknik,
civilingenjör

20,50

(–)

Si

Td

21,95 (22,12)

21,40 (21,90)

Sk

Sjökaptensprogram

16,15 (16,90)

14,95 (14,00)

22,02 (21,30)

21,20 (20,90)

Sl

Sjöfart och logistik

18,30 (18,30)

15,38 (16,20)

20,64 (21,10)

19,33 (19,10)

Teknisk design, civilingenjör

Tm Teknisk matematik, civilingenjör
Z

Automation och mekatronik,
civilingenjör

(–)

Antagningspoängen avser sökande som söker på sitt gymnasiebetyg,
utan kompletteringar (BI-gruppen). Maximal poäng: Betyg 22,50.
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MASTERPROGRAM, 120 HP
Applied Mechanics

Electric Power Engineering

Lärande och ledarskap

Production Engineering

Applied Physics

Embedded Electronic System Design

Architecture and Urban Design

Engineering Mathematics and
Computational Science

Management and Economics
of Innovation

Quality and Operations
Management

Maritime Management
(nytt 2013)

Software Engineering

Industrial Design Engineering

Materials Chemistry and
Nanotechnology

Structural Engineering and
Building Technology

Industrial Ecology

Materials Engineering

Supply Chain Management

Infrastructure and Environmental
Engineering

Nanotechnology

Sustainable Energy Systems

Naval Architecture and
Ocean Engineering

Systems, Control and Mechatronics

Automotive 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

Entrepreneurship and
Business Design

Innovative and Sustainable
Chemical Engineering

Nuclear Engineering

Interaction Design and Technologies

Physics and Astronomy

International Project Management

Product Development

Under höstterminen 2015 fanns totalt 2 188 (2 288) studenter
registrerade på de 1 988 (1 988) tillgängliga platserna. 33 (32)
procent var kvinnor. Reserver fanns till nästan alla utbildningar
men endast fem reserver antogs. Under 2015 har liksom tidigare år
en stor restriktivitet tillämpats avseende antagning till fristående
kurs mot bakgrund av att Chalmers riskerar att överskrida tilldelat takbelopp. Den kompletterar verksamheten vid Chalmers
Professional Education som erbjuder uppdragsutbildningar.
Chalmers har möjligheten för studenter som redan är antagna
till ett program att söka till senare del av ett annat utbildningsprogram, och 35 studenter har antagits till detta under 2015.

Sound and Vibration

Technology, Society and the
Environment
Wireless, Photonics and
Space Engineering

matematik- och fysikprovet jämfört med 53 för 2014. 28 studenter antogs till arkitektutbildningen genom Arkitektprovet jämfört
med 41 året innan.
Chalmers tekniska basår är en mycket efterfrågad förutbildning
och studenterna klarar sina efterföljande studier på ingenjörsprogram mycket väl. 2015 registrerades något färre studenter än
tidigare, 265 (275), 179 av dessa fullföljde programmet och av
dessa erbjöds alla som sökte en antagning till något av Chalmers
ingenjörsprogram (högskole- eller civilingenjör). 126 antogs via
garantiplats.
ANTAGNING TILL AVANCERAD NIVÅ

ALTERNATIVA URVALSMETODER OCH TEKNISKT BASÅR

Chalmers erbjuder som alternativa urvalsmetoder matematikoch fysikprov, arkitektprov samt garantiplatser för studenter
med avklarat tekniskt basår. Totalt antogs 41 studenter genom

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

Intresset för Chalmers masterprogram ökade inför hösten 2015.
Till masterprogrammen antogs studenter från arkitekt-, civilingenjörs-, kandidat- och högskoleingenjörsprogrammens tredje årskurs, studenter från andra svenska lärosäten, och sökande från
utländska universitet, från såväl Europa som övriga världen.
Det fanns 5 325 (4 552) externa sökande i första hand, från 147
länder, varav 4 599 (3 858) hade förutbildning från ett annat land
än Sverige. Dessutom sökte 1 535 (1 461) chalmerister till ett
masterprogram. Hösten 2015 påbörjade 1 746 (1 690) personer
första terminen på något av Chalmers masterprogram, varav
1 169 (1 079) var chalmerister som fortsatte sin utbildning på
avancerad nivå. Totalt registrerades 577 (611) externa masterstudenter, varav 81 (120) studenter med behörighet från ett
annat svenskt lärosäte.

At

Arkitektur och teknik

64

A

Arkitektur

60

De

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

59

Ae

Affärsutveckling och entreprenörskap
inom samhällsbyggnadsteknik

55

Td

Teknisk design, civilingenjör

53

Bt

Bioteknik, civilingenjör

52

Sc

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

50

Ep

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

49

K

Kemiteknik, civilingenjör

48

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

40

Andel i procent

2015

2014

2013

2012

2011

Sh

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

39

Civilingenjör/arkitekt

34

33

34

31

30

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

39

Högskoleingenjör

27

29

28

26

26

Sl

Sjöfart och logistik

35

Master

29

30

30

31

30

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

34

Sjöfart

16

22

16

16

16

M

Maskinteknik, civilingenjör

31

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

25

F

Teknisk fysik, civilingenjör

25

It

Informationsteknik, civilingenjör

23

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

23

Z

Automation och mekatronik, civilingenjör

18

Si

Sjöingenjör

16

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

14

E

Elektroteknik, civilingenjör

13

D

Datateknik, civilingenjör

12

Di

Datateknik, högskoleingenjör

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

5

Sk

Sjökaptensprogram

4

8

ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT

STUDIEAVGIFTER OCH STIPENDIER

Antalet avgiftsskyldiga studenter har fortsatt att öka, om än mer
måttligt. Under 2015 påbörjade 237 avgiftsskyldiga studenter
studier på Chalmers, vilket ger en ökning med 7 procent. Chalmers hade 2015 en avgiftsskyldig student på ett högskoleingenjörsprogram.
Antalet studenter som registrerades med Svenska institutets (SI)
stipendium på Chalmers 2015 minskade från 52 till 5, på grund av
att utdelning inom SIs största stipendieprogram, Study Scholarships, uteblev. Chalmers stiftelse mötte dock upp detta frånfall
genom att instifta William Chalmersstipendiet, en extra satsning
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på stipendier för avgiftsskyldiga excellenta studenter. Därutöver
instiftades stipendieprogrammet Avancez+ för att kunna erbjuda
ett mer attraktivt stipendiealternativ som täcker 100 procent av
studieavgiften till sökande som tillhör underrepresenterade
studentgrupper på Chalmers. Satsningen uppgick sammanlagt
till 16 miljoner kronor.
Chalmers beviljades ytterligare avgiftsreduktion på terminsavgiften 2015, med sammanlagt 85 procent av studieavgiften till
16 Avancez/IPOET-stipendiater, det vill säga studenter som
presterat särskilt excellenta resultat under första läsåret. Därutöver tilldelades 20 avgiftsskyldiga studenter Adlerbert 60th
Anniversary Scholarship för excellenta studieresultat under
första året på masterprogrammet.

•

ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
2015
VT

HT

VT

Double Master Degree

16

19

14

24

Erasmus +

81

153

62

157

2

2

1

4

UNITECH

4

11

5

10

World Wide
Totalt

Inresande utbytesstudenter
Double Master Degree

Antal

Stipendieprogram

Avancez

43

IPOET

Avancez+

10

Antal

73

78

58

77

176

263

140

272

VT

HT

VT

HT

14

13

15

14

214

352

259

313

Norden

6

10

9

13

UNITECH

2

10

3

9

37

51

42

44

273

436

328

393

World Wide
Stipendieprogram

HT

Norden

Erasmus +

REGISTRERADE AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HT2015

2014

Utresande utbytesstudenter

Totalt

14

IPOET+

4

Challenge Your Perspectives

1

Volvo Car Corporation

2

Korea Talent Race

1

Volvo Group

4

William Chalmers

22

Sievert Larsson

3

Svenska Institutet

5

Chalmers MasterCard

1

Internationalisering
ÖKAD INTERNATIONALISERING

Chalmers arbetar kontinuerligt med att utveckla internationella
samarbeten, bland annat genom student- och lärarutbyten.
Chalmers deltog under året i programmet Erasmus+ för utomeuropeisk mobilitet gällande student- och lärarutbyte med tre
universitet i Indonesien. Chalmers deltog också i Universitetsoch högskolerådets resa för kontaktseminarier i Colombia och
Peru för att undersöka möjligheter för akademiskt samarbete
med dessa länder, som haft god tillväxt under senare år.
Chalmers har under året samarbetat med KTH och universiteten
i Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala i ett konsortium,
Swedish Academic Collaboration Forum (SACF), för att stärka
internationell samverkan inom forskning och utbildning. Under
2015 har seminarier i Korea, Singapore och Kina ägt rum inom
ramen för SACF-projektet. De svenska delegationerna har bestått
av omkring 65 forskare och representanter för bland annat
universitetsledningar, forskningsfinansiärer och studentrekryterare. Utöver diskussionerna om forskarsamverkan tecknas även
avtal om studentutbyte.
SAMARBETSAVTAL

Chalmers hade under året 198 Erasmusavtal, 30 avtal inom
World Wide-utbytet och fyra Terzio-avtal. De två senare gäller för
utbyte utanför EU.
Chalmers internationella närvaro var 2015 fortfarande störst i
Europa, men Sydostasien är den region där samarbetet ökat
mest. Chalmers har inte inrättat några ytterligare nya avtal inom
Erasmus under det gångna året. Bilaterala avtal har under året
skapats med Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember och Universitas Gadjah Mada i Indonesien
inom områdena elektroteknik, industriell ekonomi, kemiteknik,
sjöfart och marinteknik samt samhällsbyggnadsteknik. Chalmers
har även fortsatt sitt deltagande i det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser (Science without Borders).

Under året har 246 studenter på masternivå deltagit i någon form
av utbytesstudier innevarande termin inom ramen för samarbetsavtal. Detta är en ökning jämfört med föregående år (153). En
genomgång av utbytesavtal och en genomarbetad och ökad
satsning på information och evenemang för utresande har vänt
trenden positivt avseende ökad balans för in- och utresande. Det
nya samarbetet inom Idea league har inneburit att ett projekt
startats under 2015 för att se hur Chalmers kan bidra till samarbetet, skapa mobilitet och utbyte av lärande i utbildningsfrågor.

•

Studenternas miljö, studiesituation och
jämställdhet
Studiesocial arbetsmiljörond genomförs årligen programvis.
Studenterna beskrev under 2015 genomgående sin studiemiljö
som trivsam, och upplever att både medstudenter och lärare
generellt sett är hjälpsamma. Utbildningen upplevs meningsfull,
men med krävande studier som kan bidra till stress, och då har
uppgifter som innehåller skapande eller gestaltande lyfts fram.
Vid årets mottagning av nya studenter visades en kortfilm om
Chalmers mångfalds- och likabehandlingsarbete. Filmen är ett
led i en strategi för att systematiskt synliggöra och medvetandegöra mångfaldsfrågor i utbildningen och i det studiesociala livet.
Student- och utbildningsavdelningen genomförde också en uppskattad tretimmars workshop med alla mottagningskommittéer
på temat mångfald och likabehandling.
Under 2015 har 300 (220) studenter fått särskilt stöd genom
Chalmers Funka-verksamhet. Detta är en ökning, vilket är en trend
som även gäller andra lärosäten. Ökningen är mest omfattande
avseende neuropsykiatriska och psykiska diagnoser, och den
stödinsats som ökat mest är mentorsstöd. Genom mentorsstöd
får studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar stöd i planering och struktur. Verksamheten har på
många sätt blivit mer synlig under 2015 och samtliga nya studenter
har under året fått en broschyr om Funka-verksamhet. Fler lärare
hör av sig för specialpedagogisk rådgivning och önskar fortbildning.
STUDENTINFLYTANDE

Chalmers studentkår tar ett stort ansvar i att driva utbildningsfrågor, bland annat genom sina representanter i grundutbildningens
ledningsgrupp, grundutbildningens processteam och programråd.
Studentkåren har under 2015 tillsammans med Chalmers gemensamt utvärderat den omläggning av läsårsindelning som genomfördes under 2014/2015, för att lyfta fram studenternas syn på
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effekterna av omläggningen och bidra till förbättringar. Vidare har
studentkåren varit delaktiga i tillsättning av ny rektor, Chalmers
pedagogiska pris och framtagandet av ny departementsmedelsfördelningsmodell. I Riktlinjer för studentinflytande står beskrivet
hur studentinflytandet på Chalmers bedrivs och i vilka grupperingar som studentkåren är representerad, och detta dokument
reviderades och uppdaterades i år gemensamt av Chalmers och
Chalmers studentkår.

M

Maskinteknik, civilingenjör

165

F

Teknisk fysik, civilingenjör

136

Sc

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

120

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

118

Sh

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

100

Samverkan med omvärlden

It

Informationsteknik, civilingenjör

D

Datateknik, civilingenjör

93

A

Arkitektur

91

Z

Automation och mekatronik, civilingenjör

88

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

79

Sk

Sjökaptensprogram

76

Bt

Bioteknik, civilingenjör

66

E

Elektroteknik, civilingenjör

63

K

Kemiteknik, civilingenjör

61

Di

Datateknik, högskoleingenjör

59

•

UTVECKLING AV ARBETSLIVSSAMVERKAN

Det utvecklingsarbete som gjorts inom arbetslivssamverkan under
2015 grundar sig till största del på den tidigare gjorda kartläggningen av samverkan mellan utbildningen på grund- och avancerad
nivå och externa parter. Syftet har fortsatt att vara att skapa olika
arenor för dialog och erfarenhetsutbyte mellan lärare och representanter om arbetslivssamverkan. En verktygslåda för arbetslivsanknytning i utbildningen är framtagen, som ska vara till stöd
för lärare som vill utöka samverkansinslagen i utbildningen och
leta kontakter att samverka med.

ANTAL REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS ETT
Antal

98

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

57

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

56

Under hösten hölls ett dialogcafé om samverkan, där lärare tillsammans med externa representanter träffades för att diskutera hur
arbetslivsamverkan kan öka och utvecklas. Ytterligare en workshop
med arbetslivssamverkansfokus hölls i slutet av året med inbjudna
externa parter, bland annat Borealis, Ascom, Skanska och Volvo
cars. Andra goda exempel är när institutioner har bjudit in till
exjobbskvällar och studenter har fått möta arbetsgivare inom verksamhetsområden aktuella för specifika masterprogram.

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

51

Sl

Sjöfart och logistik

51

Si

Sjöingenjör

45

Td

Teknisk design, civilingenjör

45

Ae

Affärsutveckling och entreprenörskap
inom samhällsbyggnadsteknik

44

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

43

Ep

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

37

At

Arkitektur och teknik

36

I olika projektkurser har inslagen av industrinära projekt fortsatt
att öka 2015, som till exempel i Challenge lab som bygger på att
studenter gör sina masterexamensarbeten med en utmaningsdriven ansats för ett hållbart samhälle. Frågeställningarna är
gränsöverskridande och formuleras av studenterna i samverkan
med aktörer från olika delar av samhället, som till exempel industriföretag, kommuner och andra aktörer.

De

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

32

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

31

SÄRSKILDA UPPDRAG

För 2015 har institutionen för sjöfart och marin teknik tilldelats
3 912 tkr i särskilt utrustningsanslag. Dessa medel används till
största delen för att täcka kostnader i simulatorerna inom navigation, maskin, radio och last. Även kostnader för utrustning som
används i sjukvårds- och säkerhetsutbildningarna har täckts till
viss del av dessa medel liksom delar av kostnaderna för motorlaboratorier samt kostnader för praktik i sjöbefälsutbildningen i
form av resekostnader i samband med på- och avmönstring på
utlandsflaggade fartyg.

•

Registreringar, prestationer, examina
och intäkter
REGISTRERINGAR OCH PRESTATIONER

Antalet helårsstudenter år 2015 uppgick till 9107 (9105) och antalet helårsprestationer till 8045 (6680), vilket motsvarar en prestationsgrad om 88 procent jämfört med 73 procent föregående
år. Med prestationsgrad menas i vilken omfattning som studenterna klarar kurser som de varit registrerade på. Inför antagningen till hösten 2015 minskades antalet utbildningsplatser något,
men prestationsgraden har ökat markant jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att antalet helårsprestationer var
betydligt lägre 2014 på grund av effekter av den förändrade läsårsomläggningen 2014/2015, där tentamensperiod två flyttades
från december till januari.
Antalet avgiftsskyldiga studenter år 2015 uppgick till 413 (313)
och antalet helårsprestationer till 378 (211), vilket motsvarar en

prestationsgrad om 91 (67) procent. Den lägre prestationsgraden förklaras även här av läsårsomläggningen 2014/2015.
INTÄKTER TILL UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Intäkter till grundutbildning uppgick till 1 061 miljoner kronor, en
ökning med 88 miljoner kronor (9 procent) jämfört med år 2014.
Omläggning av läsårsindelningen 2014/2015, som bland annat
innebar att tentamina i läsperiod två flyttades från december till
januari förklarar ungefär 48 miljoner kronor av intäktsförändringen.
Som ett resultat av den nationella kvalitetsutvärderingen av utbildningsprogram erhöll Chalmers under året 51 (40) miljoner
kronor från Utbildningsdepartementet. Intäkter av studieavgifter
har ökat med 16 miljoner kronor. Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 86 procent av intäkterna, vilket är
oförändrat jämfört med föregående år.

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN

Intäkter (mnkr)
Utbildningsdepartementsmedel

Andel i
procent
2015

2015 2014 2013 2012 2011

84

893

828

790

784

802

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

2

16

13

1

2

6

Bidrag och uppdrag från
företag m fl

2

21

19

13

10

14
10

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

2

25

22

17

11

Studieavgifter

6

61

45

37

28

9

Övrigt

4

45

43

37

14

32

Finansiella intäkter
Summa intäkter

0

0

3

6

12

16

100

1 061

973

901

861

889

UTBILDNING
SIDAN 19

PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Exklusive betalande studenter
Helårsstudenter 1)
2015

2014

Civilingenjörer och
arkitekter

3 499

Masterprogram

2 692

Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 3)

Helårsprestationer 2)

2013

2015

2014

2013

2015

3 508

3 379

2 632

2 530

3 269

2 673

3 073

2 254

1 865

2 174

1 188

1 220

497

517

1 231

1 045

889

533

445

388

Tekniskt basår

247

257

273

208

Övriga program

113

107

103

Fristående kurs

871

864

9 107

9 105

Helårsstudenter 4) Helårsprestationer 2)

2014

2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

4 991

4 997

4 894

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4 142

3 993

3 900

409

306

240

374

207

212

638

493

376

1 084

1 699

1 737

1 778

–

–

–

–

–

–

–

–

–

467

886

931

954

–

–

–

–

–

–

–

–

–

176

230

501

517

550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

107

97

94

156

149

142

–

–

–

–

–

–

–

–

–

896

717

592

716

3 415

3 149

3 169

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

7

3

4

4

3

9

14

6

8 945

8 045

6 680

7 838 13 020 12 724 12 621

413

313

243

378

211

215

647

507

382

Science without Borders
Totalt

Individer bland
helårsstudenter

1)

Av helårsstudenter 2015 är 31 procent kvinnor (2014, 31 procent kvinnor).

3)

En individ kan förekomma inom mer än en kategori.

2)

Tentamensperiod 2 flyttades 2014 från höstterminen till vårterminen på grund
av förändrad läsårsindelning. Detta minskade antalet helårsprestationer 2014.

4)

Av helårsstudenter 2015 är 25 procent kvinnor (2014, 26 procent kvinnor).

UTFÄRDADE EXAMINA 2015

Under 2015 utfärdades totalt 3 057 (3 323) examina inom grundutbildningen vilket är en minskning jämfört med föregående år
med 266 examina. En orsak till minskningen är att färre studenter
antogs i de kullar som nu examineras. Antalet civilingenjörsexamina
uppgick totalt till 669 (720) vilket är en minskning. Antalet arkitektexamina som utfärdats under året har ökat något och är totalt
96 (80). Antalet högskoleingenjörsexamina har minskat något
och under året har det utfärdats 266 (276) examina. Examina

ANTAL EXAMINERADE PER PROGRAM 2015
Antal
totalt

Därav
antal
kvinnor

Därav
antal
män

M

Maskinteknik, civilingenjör

120

33

87

A

Arkitektur

82

52

30

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

80

37

43

V

Väg- och vattenbyggnad, civilingenjör

74

20

54

Bi

Byggteknik, högskoleingenjör

71

25

46

E

Elektroteknik, civilingenjör

66

6

60

F

Teknisk fysik, civilingenjör

60

8

52

Z

Automation och mekatronik,
civilingenjör

60

10

50

Sk

Sjökaptensprogram

48

8

40

D

Datateknik, civilingenjör

47

2

45

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

47

9

38

Si

Sjöingenjör

44

4

40

Sl

Sjöfart och logistik

42

12

30

K

Kemiteknik, civilingenjör

41

17

24

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

38

4

34

Bt

Bioteknik, civilingenjör

31

22

9

It

Informationsteknik, civilingenjör

31

9

22

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

27

9

18

Au

Affärsutveckling

26

15

11

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

24

16

8

At

Arkitektur och teknik

22

14

8

Di

Datateknik, högskoleingenjör

22

2

20

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

22

1

21

De

Design och produktutveckling,
högskoleingenjör

21

13

8

från sjöfartsutbildningarna har minskat något och det har utfärdats 48 (56) sjökaptensexamina och 44 (46) sjöingenjörsexamina.
Sedan omläggningen av utbildningens struktur till Bolognamodellen utgör kandidat- och masterexamen en stor del av utfärdade examina. Totalt utfärdades 763 (924) kandidatexamina och
1 156 (1 193) masterexamina under året.
EJ AKTIVT STUDERANDE STUDENTER

Chalmers ska enligt regleringsbrevet från Utbildningsdepartementet redovisa studenter som inte tar poäng. En uppföljning av resultat
under perioden 2014-07-01 – 2015-09-01 avseende helårsstudenter som varit registrerade på kurser under höstterminen 2014,
visade att Chalmers hade 579 helårsstudenter som inte presterat
godkänt resultat på någon kurs. Med en alternativ beräkning där
även underkänt resultat räknas som aktivitet hade Chalmers 333
helårsstudenter utan prestation. I slutet av varje termin görs en
utsökning av de studenter som varit registrerade på kurser motsvarande heltid och som inte har presterat något resultat, och studenterna kontaktas för att orsaken till varför ska kunna utredas. I de fall
studenterna då har haft felaktiga registreringar och inte varit aktiva,
tas registreringen bort. Har studenten varit registrerad och inte
fullföljt kursen, men läst minst tre veckor, registreras ett avbrott på
kursen. Även studenter som har resultat men som har få poäng
söks ut och följs upp.

•

UTFÄRDADE EXAMINA
2015 2014 2013 2012 2011
Civilingenjör 180 p

70

27

29

51

80

599

693

670

593

586

Arkitektexamen 180 p

34

10

8

9

11

Arkitektexamen 300 hp

62

70

43

46

50

Civilingenjör 300 hp

Internationella masterprogram 60 p
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen

6

4

4

5

16

763

924

842

796

826

7

18

15

17

24

1 156 1 193 1 202 1 134 1 199
649

751

723

639

636

266

276

293

254

252

Sjökapten

48

56

54

70

62

Sjöingenjör

44

46

41

45

43

Högskoleingenjör

Ep

Ekonomi och produktionsteknik,
högskoleingenjör

21

12

9

Ämneslärarexamen

–

1

2

–

–

Td

Teknisk design, civilingenjör

14

9

5

Övriga examina

2

5

3

4

2

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

10

4

6

Totalt

3 057 3 323 3 206 3 024 3 151

FORSKNING
SIDAN 20

FORSKNING
SIDAN 21

Forskning och forskarutbildning
Forskning och forskarutbildning på Chalmers utförs av människor med en obändig lust att lära, skapa
och förändra, inte minst genom att ta sig an svåra problemställningar. Målet är excellent forskning, både
på djupet och bredden, driven av nyfikenhet, idéer och hypoteser, eller av utmaningar och lösningar för
en bättre värld. Chalmers forskare arbetar nära samhällets övriga aktörer med att formulera de relevanta
forskningsfrågorna samt samproducera kunskap för en hållbar framtid.

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

EU-FINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgår till 2 536 miljoner kronor, en ökning med 98 miljoner (4 procent) jämfört med
år 2014. Statliga intäkter har ökat med 30 miljoner (2 procent),
där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet har ökat med
7 miljoner. För övriga statliga finansiärer har intäkterna ökat från
Energimyndigheten med 14 miljoner, Vetenskapsrådet med 13
miljoner samt universitet och högskolor med 7 miljoner. Intäkterna har minskat från Formas med 9 miljoner och Trafikverket med
6 miljoner. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata
stiftelser och andra organisationer har ökat sammantaget med
41 miljoner (11 procent). Wallenbergstiftelserna har ökat med
17 miljoner, företag med 11 miljoner, övriga stiftelser med 6 miljoner
samt branschorganisationer med 3 miljoner. Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har ökat med 7 miljoner (8 procent),
varav Stiftelsen för strategisk forskning har ökat med 16 miljoner
och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning har minskat med 8 miljoner. Bidrag från EU har ökat med 5 miljoner (3 procent), varav
Horisont 2020 ökar med 24 miljoner och European institute of
innovation and technology med 7 miljoner. Sjunde ramprogrammet
har minskat med 24 miljoner. Intäkter från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola har ökat med 22 miljoner. Chalmers tio största
forskningsfinansiärer svarade för 78 (78) procent av intäkterna
till forskning och forskarutbildning.

Under 2015 deltog Chalmers i totalt 173 EU-forskningsprojekt,
varav 119 ingår i det sjuåriga Sjunde ramprogrammet (7RP) och
44 i det nya ramprogrammet Horisont 2020 (H2020). Till detta
kom tio projekt inom andra EU-baserade tematiska program (olika Joint technology initiatives, Research fund for coal and steel
etcetera). Chalmers blev också medlem (Core partner) i Climate
KIC inom European institute of innovation and technology (EIT).
Läs mer nedan i avsnittet Övrig internationalisering.

Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras med
bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2015 till 67 (66) procent av intäkterna. Andelen intäkter direkt
från Utbildningsdepartementet uppgår till 33 (34) procent.

Intäkter (mnkr)

2015 2014 2013 2012 2011

33

841

834

785

777

682

Övriga statliga bidrag och
uppdrag

32

808

785

763

725

677

Bidrag och uppdrag från
företag m fl

16

398

357

351

333

325

Offentliga stiftelsebidrag

4

96

89

104

106

92

EU-bidrag

8

198

193

158

150

132

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

2

55

33

34

37

55

Övrigt

5

140

137

125

143

125

0

10

18

41

51

Summa intäkter

Sjunde ramprogrammet, som formellt avslutades 2013-12-31, var
under 2015 projektmässigt fortfarande i en aktiv fas. I 7RP är
Chalmers partner i totalt 269 godkända projekt, med ett sammanlagt bidrag till Chalmers på 121 miljoner euro. Projekt inom programmet kommer att pågå till och med 2019.
Det nya ramprogrammet (Horisont 2020) hade sina första ansökningsomgångar under 2014, och de första 44 projekten startade
under 2015. Chalmers är med i totalt 61 godkända projekt i H2020,
med ett sammantaget bidrag till Chalmers på 38 miljoner euro.
Chalmers är koordinator för Graphene – graphene-based revolutions in ICT and beyond, ett av två så kallade flaggskeppsprojekt,
vars första del finansieras av 7RP. Under 2015 har nästa projektdel förberetts – den del som kommer att finansieras inom H2020.

Flaggskeppet grafen
MOT HORISONT 2020

Utbildningsdepartementsmedel

Finansiella intäkter

Europeiska forskningsråde (ERC), som ger stöd för risktagning
och högkvalitativ forskning och främjar forskning i världsklass, introducerades i 7RP och fortsätter som aktivitet i H2020. Chalmers har
fått totalt 23 ERC-anslag beviljade, varav 15 var aktiva under 2015.

•

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING
Andel i
procent
2015

Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers under
2015 haft sin största aktivitet inom delprogrammen Transport
(29 projekt), IKT (26), Nano, Material och Produktion, NMP (14)
och Euratom (9).

0
100

2 536 2 438 2 338 2 312 2 139

2015 har varit ett år med många vetenskapliga och teknologiska
höjdpunkter för EU:s forskningsflaggskepp, Graphene flagship.
En höjdpunkt var en grafenbaserad magnetfältsensor som är
100 gånger känsligare än nuvarande sensorer. Sensorn är utvecklad av Bosch i samarbete med Max-Planck institutet. En andra höjdpunkt är fotodetektorer på mer än 50 GB/s, utvecklat av
Alcatel Lucent tillsammans med AMO GmbH, med egenskaper
som konkurrerar med både dyrare och större fotodetektorer.
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Revere, ett labb med testfordon som inrättas med stöd av både
Volvo Cars och AB Volvo, och som blir en viktig länk till Astazero.

ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
Anslag (mnkr)

2015 2014 2013 2012 2011

Tematiskt inriktad forskning,
till exempel Transport, IKT, NMP
Forskarrörlighet och infrastruktur
till exempel Infrastructure, Marie Curie

115

116

151

148

136

43

35

33

23

11

European Research Council Starting/
Consolidator/Advanced Grant
7/2/6 6/1/7 6/–/8 4/–/7 3/–/4
Totalt antal projekt

173

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

165

198

182

154

44

36

42

34

20

198

193

158

150

132

CHALMERS 10 STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRER
Intäkter (mnkr)

2015 2014 2013 2012 2011

Utbildningsdepartementet

841

834

785

777

682

Vetenskapsrådet

280

267

274

264

252

EU

198

193

158

150

132

Vinnova

177

179

186

179

162

Energimyndigheten

176

162

126

112

123

Wallenbergstiftelserna

81

64

48

38

45

Stiftelsen för strategisk forskning

74

58

69

71

65

Formas

73

82

66

65

50

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

55

33

34

37

55

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

21

29

32

30

17

Året kom även att innefatta många framgångsrika evenemang.
Under våren arrangerade flaggskeppet EU-parlamentets workshop Science and Technology Options Assessment och under
hösten var Chalmers värd för två EU-kommissionärer under ICT
(Innovate, Connect, Transform) 2015 i Lissabon.
Under året har stora förberedelser gjorts inför övergången till
Horisont 2020, då flaggskeppet kommer att öka i budget och
fortsatt öka fokus på olika tillämpningsområden. Det senaste steget i ledet har varit rekryteringen av ny Head of innovation med
start under januari 2016.

Under året har det tillkommit fem nya chalmersinfrastrukturer,
vilket gör att det nu finns totalt 12 stycken:
• Nanotekniklaboratoriet – nod i nationell infrastruktur Myfab för
tillverkning på mikro- och nanoskala där Chalmers är värd
• Onsala rymdobservatorium – även plattform för svenskt deltagande i internationella projekt såsom SKA (Square kilometer
array), APEX (Atacama pathfinder experiment) och ALMA (Atacama large millimeter/submillimeter array)
• C3SE – nod i nationell infrastruktur SNIC (Swedish national
infrastructure for computing)
• Chalmers materialanalyslaboratorium
• Chalmers terahertzlaboratorium
• Chalmers kraftcentral – samarbete med Göteborg energi,
Akademiska hus med flera
• Chalmers simulatorcentrum – i samverkan med Sjöfartsverket
• Infrastruktur för kemisk avbildning – i samverkan med Göteborgs
universitet och Astrazeneca
• Chalmers infrastruktur för masspektrometri – i samarbete med
Swedish metabolomics centre i Umeå
• Beräkningsinfrastruktur för systembiologi – nod i nationell
distribuerad infrastruktur BILS/NBIS samt i Scilifelab
• HSB living labs – i samarbete med HSB
• Revere – fordonsinfrastruktur med koppling till Astazero
Alla chalmersinfrastrukturer har omfattande nätverk och samarbeten – utöver de som nämns här ovan – med andra infrastrukturer och organisationer: regionalt, nationellt och internationellt.
SPRIDNING VIA CHALMERS PUBLICATION LIBRARY

Spridning via Chalmers Publication Library Chalmers publicerade
forskningsresultat registreras i Chalmers Publication Library (CPL).
Via CPL sprids information om publiceringarna med god synlighet
till bland annat Google. Det är även via Google som de flesta hittar
fram till dessa publikationer, men källorna är många. Användningen
av CPL är global och Chalmers Open Access Policy möjliggör
sedan 2015 fri tillgång för alla oavsett var man befinner sig. Den
största användningen 2015 finns i Sverige (88 116) följt av USA
(16 970) och Storbritannien (9 238).
VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Chalmers grafencentrum har vidareutvecklats som ett sammanfogande centrum för vår växande forskning i området samt som
en plattform för innovation och kommersialisering av resultat ur
grafenforskningen.
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Året har präglats av Vetenskapsrådets nya hantering av nationell
infrastruktur och Chalmers egna interna årscykel som nu är fullt
implementerad och kopplad till Chalmers övergripande planeringsrutiner. Syftet med båda dessa cykler är att systematiskt
identifiera forskningens behov av olika verktyg och möjliggöra
långsiktig strategisk planering för att tillgodose dessa.
Vetenskapsrådets nya hantering inleddes under våren med en
inventering av behov av nya nationella infrastrukturer. Chalmers
har föreslagit följande: Testinfrastruktur för kommunikation med
optisk fiber; Visualiseringsinfrastruktur; Kärnkemilaboratorium;
Sjösimulator; Infrastruktur för kvantteknologi; Astazero testmiljö
för trafiksäkerhet.
Regionalt fortsatte fokus på samverkan med Göteborgs universitet, näringsliv och institut. I december 2015 invigdes det KAW-finansierade nanosimsinstrument som ingår i en göteborgsgemensam infrastruktur inom kemisk avbildning av mjuka och hårda
material och som placeras på Astrazeneca. Ett annat exempel är

Chalmers forskare publicerade, enligt CPL, 2015 cirka 2 760
vetenskapliga artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler. Det är 5,5 procent mer än 2014
(jämfört med motsvarande tid för avläsning förra året). I den viktiga databasen Web of science återfanns 1 542 artiklar, en ökning
med 9 procent från samma tid förra året och med 53 procent
över de senaste fem åren. För att följa upp publikationernas synlighet och genomslag på den internationella arenan använder
Chalmers måttet ämnesnormerade citeringar per publikation (Cf).
För att jämna ut slumpeffekter räknar man över en rullande fyraårsperiod. Chalmers Cf för artiklar från 2010 till 2013 är 1,08.
Det innebär att chalmersforskare i genomsnitt citeras åtta procent mer än andra forskare inom samma ämnesområde. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år.

REFEREEGRANSKADE PUBLIKATIONER
2015 2014 2013 2012 2011
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar 1)

1 864 1 757 1 667 1 402 1 262

Refereegranskade konferensbidrag 1)
Totalt
1)

896 1 202 1 056 1 106

991

2 760 2 959 2 723 2 508 2 253

Preliminärt för 2015 avläst 2016-01-28
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INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Forskarutbildning

Via den nylanserade tjänsten research.chalmers.se är det sedan
2015 möjligt att få mer information om de offentligt finansierade
forskningsprojekten vid Chalmers. För de registrerade projekten
är det möjligt att söka fram beskrivningar, partnerinstitutioner,
personer och finansiärer. För de projekt som registrerats sedan
2012 är det tydligt att Chalmers huvudsakliga projektsamarbeten
finns i Norden och Västeuropa. I arbetet med att fortsätta att göra
Chalmers offentliga forskningsinformation tillgänglig kommer
research.chalmers.se att bli en källa för att på bred front sprida
information om forskningsprojekt, publikationer och de personer
som är involverade.

•

Internationalisering inom forskning och
forskarutbildning
ÖVRIG INTERNATIONALISERING

Chalmers är sedan 2014 medlem (Core partner) i Climate KIC
som under 2015 har genomgått en omstrukturering. I slutet av
2015 blev Chalmers också medlem i EIT Raw Materials (associerad
medlem). För Chalmers medverkan har en intern struktur för
medverkan i den här typen av större satsningar skapats. Chalmers
strategiska samarbete med ETH Zürich, RWTH Aachen och TU
Delft inom Idea league har fått fastare former och omfattade
under året en sommarskola, en forskarskola samt utbytesmöjligheter för master- och forskarstuderanden. Idea league Challange
program, ett projekt som ger studenter från de fyra universiteten
möjlighet att utveckla sitt ledarskap, har inletts. På motsvarande
sätt utvecklas det strategiska samarbetet i Norden inom Nordic
five tech genom att de gemensamma aktiviteterna tydliggjorts.
Chalmers bidrog till att definiera alliansens profil och göra webbsidan och annan information bättre så att verksamheten effektiviseras. Chalmers lämnade över ordförandeskapet av Nordic five
tech till norska NTNU i april 2015.
Arbetet med att stärka samarbeten med universitet, institut och
andra organisationer i USA fortsatte. Ett uppmärksammat seminarium i House of Sweden i Washington utgjorde en viktig milstolpe.
Chalmers har, utöver andra studentarbeten, ett allt mer etablerat
system med utbyten som syftar till dubbla examina i forskarutbildningen. Dessa utbyten är baserade på noggrant framtagna avtal
som för närvarande finns med:
•
•
•
•
•
•

Vrije Universiteit Brussel, Belgien
RWTH Aachen, Tyskland
Curtin University, Australien
Southeast University, Kina
Central South University, Kina
Fudan University, Kina

MOBILITET
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Forskarstuderande
Forskare/lärare

Inresande

Från (land)

Utresande

Till (land)

87 (28)

EU, Kina,
Ryssland,
USA, m.fl.

66 (21)

EU, USA,
m.fl.

139 (24)

EU, Kina,
USA, m.fl.

83 (24)

EU, Kina,
USA, m.fl.

Internationell mobilitet 2015: avser internationellt utbyte där Chalmers är värd
för internationella besökare längre än en vecka eller där Chalmers personal
har vistats utomlands längre än en vecka.

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 hållbart
samhälle.
I Chalmers ledning har vicerektor för forskning och forskarutbildningen ansvaret för forskarutbildningen. Arbetet med vidareutveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker i nära
samarbete med doktorandsektionen och med forskarutbildningsnämnden (FUN) som rådgivande församling.
Chalmers utbildningsmål för doktorander är kopplad till avtalet
med staten inom forskarutbildning. Målet är att den som examinerats
från forskarutbildningen på Chalmers bland annat ska kunna formulera vetenskapliga frågeställningar, tillämpa vetenskaplig
forskningsmetodik och sätta in resultaten i ett vidare sammanhang. Doktoranden ska kunna kritiskt värdera egen och andras
forskning, samverka i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett
öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden och kunna
förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt.
Chalmers skall nå målen genom att erbjuda doktorander en kreativ forskningsmiljö med möjlighet att delta i forskning vid den
internationella forskningsfronten, engagerad handledning av hög
kvalitet samt förutsättningar att utveckla sin pedagogiska kompetens genom till exempel presentationer av forskningsresultat,
både för personer utan eller med annan akademisk bakgrund.
För att nå målen i forskarutbildningen har 2015 inneburit att
särskilt fokus lagts på att arbeta med och vidareutveckla:
• Handledarutbildning och annan relevant utveckling
• Kurser inom området för professionell och personlig utveckling
(Generic and transferable skills) med fokus på populärvetenskapliga presentationer
UTVECKLINGSINSATSER/SATSNINGAR OCH DERAS RESULTAT

Under 2015 har forskarutbildningsnämnden (FUN) bland annat
hanterat frågor som rör utveckling av utbildningsblocket Populärvetenskapliga presentationer inom området professionell och personlig utveckling – Generic and transferable skills – samt utformning av fortsatt handledarutveckling. Ett arbete har inletts med
Göteborgs universitet för att samordna doktorandkurser, med syfte att främja det fria utbudet av doktorandkurser mellan lärosätena.
POPULÄRVETENSKAPLIGA PRESENTATIONER INOM
PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING

Chalmers forskarutbildning uppmuntrar till samhällsengagemang.
Forskarutbildningen på Chalmers utvecklar därför färdigheter i
forskning, men också färdigheter i kommunikation, nätverkande
och entreprenörskap etcetera, vilka stödjer förmågan att samverka
med samhället i stort för en hållbar framtid. Det är viktigt för Chalmers att sprida doktorandernas forskning, men också Chalmers
förhållningssätt till forskarutbildning och Chalmers roll i samhället.
Genom populärvetenskapliga presentationer får doktoranden en
möjlighet att ge uttryck för sin forskning och hur forskningen relaterar till det omgivandet samhället för målgrupper som gymnasieelever, industri eller allmänhet. De obligatoriska populärvetenskapliga presentationerna representerar därmed ett utmärkt moment i
forskarutbildningen där doktoranden övar och får återkoppling på
sin förmåga till publikorienterad presentation, liksom ett moment
där doktoranden kan synliggöra sig själv, sin utveckling och forskningen på Chalmers för omvärlden. Arbetet med att genomföra och
skapa presentationsplattformar för doktoranderna startade upp
under 2015 och är under utveckling. Antalet obligatoriska populärvetenskapliga presentationer gjorda av doktorander beräknas vara
mellan 150 – 200 per år från och med hösten 2016.
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HANDLEDARUTVECKLING

NYA DOKTORANDER

Handledning är en av de viktiga bitar som behöver fungera väl för
att erbjuda en god forskarutbildningsmiljö. Under 2015 förnyades
det tidigare beslutet om årlig handledarutveckling till att Chalmers
huvudhandledare förväntas genomföra någon typ av utvecklingsaktivitet vart tredje år, kopplat till handledarrollen. Planering och
uppföljning av huvudhandledares utvecklingsaktiviteter görs av
linjechef i anslutning till medarbetarsamtalet. Tre utvecklingsaktiviteter för huvudhandledare har tagits fram internt på Chalmers och
har genomförts och utvärderats en första omgång med mycket
gott resultat. De olika aktiviteterna har fokus på handledning ur
olika perspektiv. Handledarforum II har fokus på att reflektera
kring utmaningar tillsammans med kollegor i syfte att stödja varandra, bygga nätverk och hitta möjliga vägar att utvecklas i rollen.
Coachande handledarskap handlar om att förstå och leda individer igenom utvecklingsprocessen till doktor. Många praktiska
verktyg presenteras och tränas på i syfte att bygga tillit, öppenhet
och god kommunikation. Jag som (hand)-ledare lägger fokus på
handledaren som ledare i syfte att i högre grad förstå och leda sig
själv. Alla aktiviteter har sitt ursprung från de utvecklingsbehov
som har kommit fram under Handledarforum tidigare år.

År 2015 har visat på en ökning av nyantagna forskarstuderande.
Under 2015 antogs 230 (187) nya forskarstuderande, varav 65
kvinnor (63), vilket motsvarar 28 procent (34 procent). Uppgifter
inom parantes avser föregående år. Sett över en sexårsperiod
ligger medelvärdet på kvinnliga nyantagna på knappt 30 procent.

Under 2015 har handboken Guidande principer för gott handledarskap lanserats. Dessa principer är framtagna av handledare och
studierektorer på Chalmers, med syfte att stödja och inspirera
god handledning.

Könsfördelningen för nyantagna varierar avsevärt mellan olika
forskarskolor. Exempel på denna variation är inom områdena
data- och informationsteknik (21 procent kvinnor) och signaler
och system (17 procent kvinnor). Andra områden har en jämnare
könsfördelning eller till och med högre andel kvinnliga nyantagna.
Exempelvis inom biologi- och bioteknik (44 procent kvinnor) eller
energi och miljö (56 procent kvinnor). Att försöka förstå och motverka den könsmärkning som styr hur kvinnor och män väljer att
gå in i forskarstudier är en viktig uppgift för en framtida jämställd
högskola.
EXAMINA

Under året examinerades 167 (171) doktorer och 139 (178) licentiater. Av doktorerna hade 131 (132) tidigare avlagt licentiatexamen. Av de examinerade doktorerna var 32 procent (29) kvinnor
och för licentiaterna var motsvarande andel 34 procent (27).
Troligtvis finns ett samband mellan det minskade antalet examinerade 2015 och det lägre antalet nyantagna tidigare år. Antal kvinnor som examinerats är nästan oförändrat (licentiater) eller har
ökat (doktorer).

STUDIEFINANSIERING
Antal personer med > = 1 procent aktivitet som vid något tillfälle under höstterminen
2016 innehaft studiefinansiering. Därav antal kvinnor inom parentes. En person kan
ha flera finansieringsformer, dvs. förekomma på flera rader i tabellen.
Doktorandtjänst vid Chalmers

Humaniora
14

(10)

Naturvetenskap
230

(67)

Teknik

Totalt

669 (218)

912

(295)

Doktorandtjänst vid annan högskola

0

2

(0)

8

(1)

10

(1)

Stipendium

0

1

(1)

7

(1)

8

(2)

Industridoktorand

3

(0)

17

(2)

154

(41)

174

(43)

Annan anställning inom högskola

1

(0)

3

(0)

15

(4)

19

(4)

Anställning utanför högskola

0

0

22

(5)

22

(5)

Övrigt

0

3

17

(7)

20

(7)

(0)

ANTAL EXAMINERADE

ANTAL NYANTAGNA TILL FORSKARUTBILDNING

2015

2014

2013

2012

2011

Examinerade licentiater, män

92

130

116

110

115

Examinerade licentiater, kvinnor

47

48

55

42

51

Examinerade licentiater, totalt

139

178

171

152

166

Examinerade doktorer, män

94

200

150

100

50

0
2011

Nyantagna män
Nyantagna kvinnor

2012

2013

2014

2015

114

122

121

124

Examinerade doktorer, kvinnor

53

49

42

48

44

Examinerade doktorer, totalt

167

171

163

172

138
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STUDIETID

alla former av diskriminering och trakasserier på Chalmers, samt
hur de ska agera om de utsätts för sådana beteenden.

Medianstudietiden har de senaste åren varit relativt konstant. För
licentiatexamen är nettostudietiden 2,6 (2,5) år. Nettostudietid för
doktorsexamen är oförändrad och ligger på 4,1 år.

Årets medarbetarenkät visar att 85 procent av doktoranderna
uppfattar Chalmers som en jämlik arbetsplats. (För övrig personal
är den siffran också 85 procent.) De doktorander som upplever
brister anger främst kön och etnicitet som utvecklingsområden.
Tio doktorander uppger att de utsatts för diskriminering på grund
av kön. De är samtliga kvinnor. Fyra procent (26 personer) av de
svarande doktoranderna skriver att de varit utsatta för någon form
av negativ behandling som beror på bristande jämlikhet. Doktorandsektionens företrädare har deltagit i analys av resultatet av medarbetarenkäten samt presenterat resultatet för sina medlemmar.

Flertal doktorander undervisar eller utför annat institutionsarbete
upp till 20 procent. När detta inkluderas med eventuella tjänstledigheter blir medianstudietid för licentiatexamen 3,0 (2,9) år
och för doktorsexamen 5,2 (5,2) år.
MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE
2015

2014

2013

2012

Medianstudietid för licentiatexamen netto

2,6

2,5

2,6

2,6

Medianstudietid för doktorsexamen netto

4,1

4,1

4,1

4,0

Några doktorandgrupper har på eget initiativ under året bjudit in
externa föreläsare samt jämställdhetssamordnaren för att hålla
workshops om härskartekniker och jämställdhet.

På grund av ett beräkningsfel har medianstudietiden för licentiatexamen
tidigare redovisat missvisande uppgifter. Tabellen visar justerade värden för
samtliga år, 2012 – 2015.

FORSKARSKOLOR VID CHALMERS

Forskarutbildningen är organiserad i forskarskolor som finns vid en
eller flera av Chalmers 18 institutioner. Under 2015 har nya forskarskolor i tillämpad matematik samt matematisk statistik inrättats.

JÄMLIKHET/JÄMSTÄLLDHET

Alla nyantagna doktorander får i samband med den obligatoriska
introduktionsdagen information om att det råder nolltolerans mot

•

FORSKARUTBILDNING

FORSKARSKOLOR
2015

Forskarstuderande 1)

2013

2012

Forskarskolor som motsvaras av ett forskarutbildningsämne
och som inrättats av vicerektor:

2011

1 162 1 140 1 162 1 150 1 147

varav nyantagna

Arkitektur

Mikroteknologi och nanovetenskap

Avancerad teknisk matematik

Miljövetenskap (tvärvetenskaplig)

304

Biovetenskap (tvärinstitutionell)

Människa – datorinteraktion

172

138

Bygg- och miljöteknik

152

166

Data- och informationsteknik

Människa – Teknik – Design
(tvärinstitutionell)

Energi och miljö

Nukleär teknik

Fundamental fysik

Produkt- och produktionsutveckling

Fysik

Radio- och rymdvetenskap

Högspänningsteknik

Signaler och system

Ingenjörsutbildningsvetenskap

Sjöfart och marin teknik

Kemi

Solid- och strukturmekanik

Kemiteknik

Teknikens ekonomi och organisation

Komplexa system

Teknisk akustik

Maskin- och fordonssystem

Termo- och fluiddynamik

230

187

172

211

232

306

349

334

324

varav doktorsexamina

167

171

163

varav licentiatexamina

139

178

171

Forskarexamina

1)

2014

Från 2005 redovisas antalet forskarstuderande med aktivitet om minst
1 procent under höstterminen.

FORSKARSTUDERANDE
2015

2014

2013

2012

2011

912

879

872

827

801

Matematik

Tillverkningsteknik

169

Matematisk statistik

Tillämpad informationsteknologi

Materialvetenskap
(tvärinstitutionell)

Tillämpad matematik och matematisk
statistik

Doktorandtjänst
Industridoktorand

174

Doktorand vid annan högskola

10

17

8
58

Stipendium
Övriga
Totalt

166

182

169

22

41

45

11

24

34

48

67

62

79

84

Chalmers har ett huvudansvar också för de nationella
forskarskolorna Biosum och Soft Matter.

1 162 1 140 1 162 1 150 1 147

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Påbörjat forskarutbildning 2015
totalt

Humaniora

därav
till lic 1)

2

(1)

0

(0)

52

(12)

1

Teknik

176

(52)

Totalt

230 (65)

Naturvetenskap

Påbörjat forskarutbildning 2014

Examina 2015
därav lic 2)

Dr
3

Lic

(2)

1

(1)

(0)

34 (15)

28

(13)

9

(5)

130 (36)

102

(29)

95

10

(5)

167

131

(43)

139

(53)

1)

Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen.

2)

Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

2

Examina 2014

därav
till lic 1)

totalt

därav lic 2)

Dr

Lic

(2)

6

(5)

2

(2)

2

(1)

1

(0)

2

(1)

42 (18)

35

(8)

2

(1)

32

(10)

24

(9)

50

(13)

(27)

146

(50)

9

(1)

137

(38)

107

(28)

126

(34)

(47)

187

(63)

13

(4)

171

(49)

132

(37)

178

(48)
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Nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap
Ett av universitetets huvuduppdrag är att den forsknings- och utbildningsverksamhet som förvaltas och
utvecklas ger påvisbar nytta i samhället. Chalmers har därför utformat organisation och arbetssätt för att i
samverkan kunna nyttiggöra sin kunskap som forsknings-, kompetens- och teknologipartner till offentliga
och privata aktörer i samhället. En av flera centrala utgångspunkter är att forskare och lärare erbjuds stöd
för att deras resultat och kunskap skall skapa än större nytta och genomslag.

N

yttiggörande av forskningsbaserad kunskap sker på många
sätt, så även under 2015, till exempel genom samverkansforskning, kommunikation och publikationer, publika aktiviteter, utbildning och genom venture creation, det vill säga genom
att skapa och utveckla nya teknikbaserade tillväxtföretag. Ett
effektivt nyttiggörande förutsätter därför många olika former av
verksamheter och kompetenser. Chalmers ansats bygger på att
forskarna genererar nya resultat och att lärosätet skall sträva
efter att erbjuda forskare och lärare stöd för att resultat och
kunskap skall skapa större nytta i samhället.
Några av stödverksamheterna för nyttiggörande är en del av
Chalmers tekniska högskola och dess koncern, medan andra
samägs eller drivs i samverkan med externa parter. Chalmers
ventures ger stöd för venture creation, Chalmers professional
education ger stöd för uppdragsutbildning av yrkesverksamma
och Chalmers industriteknik ger stöd för forskningssamverkan och
forskningsnära utveckling. Chalmers innovationskontor erbjuder
rådgivning om nyttiggörande och science parks utgör samverkansmiljöer där kunnande och innovationslust från företag möter
akademisk kompetens.
Samverkan med näringsliv och samhälle är central för Chalmers
nyttiggörande. Därför har vi ett stort antal långsiktiga samarbeten
med strategiska samverkanspartners, på chalmersövergripande
nivå, institutionsnivå och i våra forsknings- och kompetenscentrum.
Att ansatsen ger goda resultat visas bland annat genom att
Chalmers ligger bra till i CWTS Leiden ranking som mäter forskningssamverkan med industri i form av artiklar som publicerats i
databasen Web of science och som skrivits i samarbete med
industripartners. Chalmers låg på femte plats i världen i 2015
års Leiden-rankning som omfattar 750 större lärosäten.

verksamhetsstöd med uppdraget att vara initial kontaktpunkt
för forskare och anställda och fylla en koordinerande funktion i
Chalmers nyttiggörandestöd.
Under 2015 har innovationskontoret gett stöd och rådgivning
inom nyttiggörande till drygt 450 forskare från 15 av Chalmers
institutioner samt till ett par hundra studenter, och har även gett
doktorandkursen Research utilisation.
Innovationskontoret har också ett regionalt uppdrag att stödja
innovationsrådgivning på Högskolan väst samt högskolorna i
Jönköping, Skövde, Borås och Halmstad. Detta innefattar dels
strategiskt stöd till lärosätesledningarna i nyttiggörandefrågor,
dels praktiskt stöd till lokala innovationsrådgivare. Stödet ges i
form av utbildningar inom till exempel identifiering och hantering
av intellektuella tillgångar och verifieringsprocessen, nätverksmöten och erfarenhetsutbyten samt genom stöd för genomförande av verifieringsprojekt (både finansiella medel och rådgivning).
På uppdrag av Chalmers ledning har innovationskontoret
ansvarat för Chalmers inlämning till Vinnovas pilot 1 för värdering
av samverkan. Totalt 27 universitet lämnade in underlag och
Chalmers fick tillsammans med 11 andra lärosäten högsta betyg
i utvärderingen.
Under 2015 har anslaget varit 13,9 miljoner kronor. Dessa medel
har finansierat organisationen samt använts inom innovationskontorets två verksamhetsområden: innovationsrådgivning och
attitydpåverkan samt verifiering och hantering av intellektuella
tillgångar. Anslaget har fördelats enligt följande:

ANSLAGET HAR UNDER 2015 FÖRDELATS ENLIGT FÖLJANDE:
Anslag (mnkr)

Hållbar utveckling är en viktig drivkraft för Chalmers nyttiggörandeprocesser och stödet för nyttiggörande fortsatte under 2015 att
utvecklas med utgångspunkt i forskarnas och samhällets behov.

13,9

Organisation (mnkr)

5,4

Innovationsrådgivning och attitydpåverkan (mnkr)

4,5

Verifi ering och hantering av intellektuella tillgångar (mnkr)

4

STÖD OCH RÅD OM NYTTIGGÖRANDE

Chalmers innovationskontor ger stöd och råd om nyttiggörande
till Chalmers forskare, lärare, anställda och studenter samt stimulerar aktiviteter som leder till att nytta skapas i samhället. Det
långsiktiga målet är att utveckla nyttiggörandet inom Chalmers
och att bistå med verktyg och metoder för detta.
2015 bytte verksamheten namn från Innovationskontor väst till
Chalmers innovationskontor och blev en avdelning inom Chalmers

Flera funktioner på Chalmers, inklusive innovationskontoret, bildar
tillsammans ett virtuellt Grants office, för att ge forskare bättre
stöd vid ansökningar. I anslutning till utvalda utlysningar har innovationskontoret genomfört seminarier för intresserade forskare,
informerat om utlysningen, gett tips på vad som speciellt bör
beaktas samt gett återkoppling på ansökningar.

•
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IDENTIFIERING AV INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR

Att systematiskt inventera intellektuella tillgångar ingår sedan
2015 som mål i Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling.
Inom ett stort antal forskningsprojekt har innovationskontoret under
året genomfört inventeringar av intellektuella tillgångar, vilket
resulterat i att mer än 200 modeller, uppfinningar, metoder, datamängder, designer och mjukvaror har identifierats. Utifrån dessa
har stöd givits till de forskare och studenter som vill undersöka
nyttiggörandemöjligheterna vidare.
VERIFIERINGSPROJEKT FÖR ATT HITTA NÄSTA STEG

En idé definieras som en kunskapstillgång sprungen ur forskning
eller utbildning och som bör kunna skapa nytta för någon. För att
gå vidare till verifiering krävs att idén är unik, det vill säga det idén
syftar till har inte gjorts tidigare, eller att det som tidigare har
gjorts nu kan göras väsentligt bättre i någon dimension. Det
krävs också att det går att formulera en nyttiggörandehypotes
som inkluderar vilket behov idén fyller, vilken nytta som skapas och
vilken målgrupp som har detta behov.
Verifiering innebär en utredning av den fortsatta innovationsprocessen i aspekter såsom marknadspotential, behov, immaterialrättsfrågor, teknikvalidering eller hållbarhet i syfte att ge råd om
nästa steg i nyttiggörandet. Relevanta projekt kan finansieras
med upp till 300 000 kronor. För verifieringsaktiviteter har innovationskontoret avsatt egna medel, vilka kompletteras med medel
som erhållits från Vinnova inom programmet Verifiering för tillväxt.
2015 erhölls 3,7 miljoner kronor. Efter verifieringsprojektet ges råd om
nästa steg, till exempel att gå vidare till en inkubator, söka extern
finansiering eller skapa ett samarbete med andra organisationer.
Under 2015 har 112 idéer för verifiering kommit in varav 20 från
studenter, fem från institut och resterande från forskare/lärare. Totalt
har 60 verifieringsprojekt startats med stöd från innovationskontoret. Av dessa 60 projekt är 40 från Chalmers, tre från institut via
Vinnovas program och resterande från våra partnerlärosäten.
Av beviljade projekt har 11 utvecklats i samverkan med Ventures
som har motsvarande funktion som holdingbolagen vid andra
lärosäten. Ytterligare 13 projekt har utvecklats via partnerlärosätenas holdingbolag eller science parks. Antal idéer (beviljade
projekt) som inte tagits vidare är fem.

•

Entreprenörskap och venture creation
Utvecklingen av och stödet till entreprenörskap på och kring
Chalmers har länge varit mycket god, bland annat tack vare forskning och utbildning med spets på området och framgångsrika inkubatorer. Under 2015 lanserades Chalmers ventures, ett av
Chalmers tekniska högskola AB helägt dotterbolag. Verksamheterna i inkubatorerna Chalmers innovation och Encubator, investeringsverksamheten inom Chalmersinvest och IP-hanteringen
inom Ciprab samordnas alla i det nya dotterbolaget. Över tio år
skjuter Chalmers stiftelse till 300 miljoner kronor i investeringskapital och Chalmers tekniska högskola AB närmare 150 miljoner i
driftsmedel till Chalmers ventures.
Syftet med satsningen, som förstärker och skalar upp universitetets arbete kring innovation och entreprenörskap, är fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och stärkt entreprenörsanda
bland studenter och forskare. Forskningsresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten. Fokus är dock inte
bara på chalmeristerna; dörren står öppen för andra innovatörer
och entreprenörer som får ett ställe att gå till för att dela med sig
av eller få idéer.
I Chalmers ventures finns två spår; antingen är personen både
innovatör och entreprenör eller så kommer en idé från företag
eller forskning och matchas ihop med en entreprenör.

En målsättning med satsningen är att alla studenter på sikt ska få
entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som
idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola.
För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all
utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt, tätt knutet till universitetet
som helhet.
INVESTERINGAR I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (IP)

Chalmers tekniska högskola AB har under 2014 och 2015 från
regeringen tilldelats totalt två miljoner kronor avseende hantering
av immateriella rättigheter. Dessa medel är avsedda för uppbyggnad av idébanker hos holdingbolag vid universitet och högskolor.
Målet är att stödja nyttiggörandet av Chalmers forskning genom
kommersialisering av idéer baserade på immateriella rättigheter
(IP), företrädesvis patent från chalmersforskare. Medlen överfördes under 2015 till Chalmersinvest som nu integrerats i Chalmers ventures.
Arbetet bedrivs inom två processer, dels som en Technology
transfer-process (TT) som är ett erbjudande till forskare att Chalmers ventures stödjer eller övertar kommersialiseringen av IP.
Strategin är resurskrävande och kräver att projekt utvecklas över
längre tid för att nå mognad. Inom ramen för TT-processen har
fyra projekts drivits under 2014 och 2015 till en sammanlagd
kostnad om drygt 700 000 kronor varav 349 000 kronor är direkta patentkostnader.
Den så kallade Encubation-processen är det andra spåret som
drivs tillsammans med Chalmers entreprenörskola. Det är ett erbjudande till forskare vid Chalmers att låta potentiella entreprenörer
vidareutveckla idéerna till företag. Inom ramen för Encubationprocessen har det under 2014 och 2015 drivits fyra stycken projekt
baserade på chalmersforskning. Kostnaden har varit knappt 2 miljoner kronor varav 363 000 kronor är direkta patentkostnader.
CHALMERS ENTREPRENÖRSKOLA

Under året hade entreprenörskolans masterprogram 95 helårsstudenter (62 helårsprestationer) fördelade på två årskullar. 21
av studenterna läser det nya spåret kring entreprenöriellt ledarskap i större företag, vars första kull nu arbetar med fyra partnerföretag.
ENKLARE ATT SLUSSA IDÉER MELLAN OLIKA AKTÖRER
GENOM ÖVERENSKOMMELSE

Under 2015 tecknades en överenskommelse mellan Chalmers,
Swedish incubators and science parks (Sisp), Research institutes of Sweden (Rise) och Swedish ICT om en gemensam arbetsmodell där idéer lättare kan slussas mellan de olika organisationerna. Målsättningen är att införa en ny arbetsmodell där idéer
om ett nytt forskningsbaserat företag med ursprung hos en aktör
kan nyttja processer och resurser hos en annan, bättre lämpad
aktör, för att ta idén vidare. Chalmers är ordförande i arbetets
styrgrupp.

•

Utbildning för yrkesverksamma
Chalmers Professional education, ett av Chalmers tekniska högskola AB helägt dotterbolag, är Chalmers organisation för utbildning som är särskilt utvecklad och anpassad för yrkesverksamma,
så kallad uppdragsutbildning. Organisationen stöttar med planering, marknadsföring och genomförande av utbildningarna. Det
pedagogiska innehållet levereras av ämnesexperter från Chalmers
och andra ledande universitet världen över. Nyckelkunderna
finns främst bland stora och medelstora svenska industriföretag.
Utbildningarna genomförs runtom i Sverige, men även internationellt, med utgångspunkt från var kunskapen finns och vad som är
praktiskt för kunderna.
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Under 2015 har fler än 3 000 yrkesverksamma deltagare utbildats i öppna och företagsinterna kurser inom områdena industriteknik, sjöfart, energi, samhällsbyggnad, IT och kommunikation
samt Excecutive education. Över 200 lärare, varav drygt hälften
kommer från Chalmers, har varit engagerade i utbildningarna.
Under 2015 har 50 helårsstudenter tagit poänggivande uppdragsutbildning (92 under 2014) och antalet helårsprestationer
var 61 (oförändrat från 2014).
Ett tiotal nya utbildningar har utvecklats, lanserats och genomförts under året. Ytterligare ett antal är under utveckling, bland
annat på flexibla distansformat, det vill säga e-learning. Flera utbildningsuppdrag för nya strategiska kundföretag har genomförts.
Genom utbildningar för yrkesverksamma kan den kunskap som
utvecklas vid Chalmers och i Chalmers nätverk omsättas i praktisk nytta. Utbildningarna tar sikte både på individuell kompetenshöjning och på att ge konkreta bidrag till utveckling av verksamheter som helhet. Utbytet med näringslivet bygger också upp
värdefulla relationer som gör att utbildningen och forskningen
kan utvecklas i en riktning som svarar mot såväl företagens som
samhällets behov.
Chalmers professional education arbetar för att bidra till nyttiggörandet av kunskap och för att stärka Chalmers profil som en
viktig internationell kunskapsaktör. Fortbildning av yrkesverksamma är en viktig komponent i Chalmers bidrag till det livslånga lärandet. Målet är därför att expandera Chalmers professionals
verksamhet under de kommande åren. Den fortsatta utvecklingen fokuserar på de kunskapsfält där Chalmers har spetskompetens med internationell räckvidd och lyskraft inom Chalmers styrkeområden. Under det gångna året har initiativ tagits för att öka
samverkan mellan grundutbildning och uppdragsutbildning, för
ömsesidig nytta. Ett arbete har också startats för att utveckla
samarbetsformerna mellan organisationen och fakulteten.

•

Forskningsnära utveckling
Chalmers industriteknik, CIT, är Chalmers forskningsinstitut som
jobbar med nyttiggörande av forskning på uppdrag av Chalmers,
näringslivet och samhället i övrigt. Verksamheten har cirka 100
anställda och därtill arbetar cirka 70 chalmersforskare årligen i
CITs uppdrag. CIT är en av Chalmers tekniska högskola AB
kontrollerad stiftelse.
CIT har dels uppdrag från cirka 300 företagskunder per år och
söker dels tillsammans med Chalmers forskare uppdrag från
forskningsfinansiärer. I uppdragen ansvarar CIT för arbetspaket
med högre teknologimognad (demonstratorer, fältprov, kundinstallationer) medan Chalmers forskare ansvarar för forskningsarbetspaketen.
CIT publicerar inte vetenskapliga artiklar utan är ett renodlat institutsstöd och komplement till Chalmers forskning. Stödet innefattar även att vid behov projektleda och att vara administrativ
värdorganisation för uppdragen. CIT genomför också ansökningsuppdrag inom ramen för Grants office.
Målet är att bredda verksamheten för att nå ut med institutsstödet till fler av Chalmers forskargrupper. Huvudområdena
2015 var sensorsystem, beräkning, grafen, energieffektivitet och
inomhusklimat i byggnader, material för energi, hållbar materialanvändning, material för hälsa, analys av energisystem, energieffektivisering i industrin, design och visualisering av tekniska
innovationer samt affärsstrategisk IP.
En del av verksamheten är inriktad på ledning och koordinering
av Chalmers kompetenscentrum, innovationskluster och styrkeområden. CIT är exempelvis linjevärd för chefs- och ledningsper-

soner i samverkansintensiva program såsom Medtech west,
Myfab, Safer, Chase, Lighthouse, Chalmers grafencentrum,
Kemiklustret och Graphene flagship. Personerna har en gemensam linjechef som tillser att gruppens samlade kompetens och
arbetssätt kommer samtliga program till godo.
Som en del av Chalmers karriärvägar erbjuder CIT dels en väg
som forskningsingenjör, dels en som projektledare för forskningsnära utvecklingsprojekt. En tredje väg är som ansvarig inom
Chalmers näringslivssamverkan där de tidiga rollerna innefattar
koordinator och projektledare för Chalmers kompetenscentrum
och andra program med påtagliga inslag av näringslivssamverkan. Mer seniora roller innefattar vice centrumchef, centrumchef
och befattningar i programmets ledningsgrupp.
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Ytterligare händelser under året
Under lanseringskvällen för Chalmers ventures delade rektor
Stefan Bengtsson ut Stiftelsens pris till forskaren och entreprenören Simon Zhongxia He. Han fick priset för sin insats då han
baserat på sina forskningsresultat, med stöd av både innovationskontoret och Chalmers entreprenörskola, skapade företaget
Wyberry technologies. Hans resultat möjliggör trådlös överföring
av stora datamängder.
Chalmers innovations inkubator, numer en del av Chalmers ventures, har utsetts till Europas nionde bästa universitetsassocierade
företagsinkubator av UBI Index.
Aqua robur blev totalvinnare i Venture cup Sverige 2015. Projektet
är sprunget ur Chalmers entreprenörskola och det tvååriga masterprogrammet Entrepreneurship and business design. Arbetet
handlar om att utveckla en kostnadseffektiv turbin som installeras i dricksvattenledningar och producerar el till mätutrustning
som detekterar läckage.
Rendezvous avancez är ett nytt möteskoncept som utvecklats av
styrkeområde samhällsbyggnad, Innovationskontoret, Chalmers
industriteknik, Chalmers professional education och Johanneberg science park, med syftet att skapa möten mellan forskare
och samhället där gemensam utveckling är i fokus. Utifrån årets
tema: Vatten – resurs, bristvara eller hot? har en lång rad frågeställningar tagits upp; bland annat problemformuleringar kring
förhöjda vattennivåer, hur borrhål i lera ska förslutas, rening och
analys av dagvatten, avloppsvatten och dricksvatten samt frågor
kring hur samhället och dess aktörer på bästa sätt ska hantera
åldrande ledningsnät. Denna mötesform planeras att utvecklas
vidare och kopplas till fler fokusområden.

•

Teknikparker
Chalmers är delägare i tre teknikparker, science parks. Johanneberg science park, Lindholmen science park och Sahlgrenska
science park. Parkerna är internationella samverkansmiljöer för
idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och olika
samhällsaktörer. Parkerna förenar marknadsdrivet kunnande från
företag med innovationslust och akademisk kompetens.
Lindholmen science park fokuserar på områdena transport, IKT
och media. Johanneberg science park koncentrerar sig på områdena samhällsbyggnad, energi, material- och nanoteknik. Sahlgrenska science park har fokus på livsvetenskap.
2015 förändrades ägarstrukturen i teknikparkerna, då Chalmers
ägarstiftelse sålde sina aktier i parkerna till Chalmers tekniska
högskola AB.

•
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Hållbar intern miljö
Chalmers har som ambition att ligga i framkant inom områdena miljö, arbetsmiljö, jämställdhet, rekrytering, ledarskap och verksamhetsutveckling. Ett viktigt led i att uppnå detta är att utveckla ett processorienterat arbetssätt – där både gott medarbetar- och ledarskap tydligt värdesätts. En sådan utveckling
är även mycket viktig för att säkerställa ett samordnat agerande och för att kunna arbeta mer effektivt.
Gemensam policy för områdena etik, hållbarhet, kommunikation och risk har tagits fram under 2015.
Detta skapar samsyn och ger vägledning inom respektive område.

Under 2015 har förutsättningar skapats för att Chalmers under
2016 ska kunna kartlägga och implementera processer inom
HR-området. Processarbetet tar sin utgångspunkt i hur Chalmers
ska stå för ett hållbart arbetsliv. Följande områden har identifierats:
attrahera, rekrytera, utveckla och avsluta. Utifrån dessa områden
har Chalmers samlats kring en rad strategiska beslut, förbättringsprojekt samt verksamhetsanknutna rutiner och riktlinjer.
ATTRAHERA

Under de senaste åren har Chalmers kraftigt ökat antalet anställda,
en trend som fortsatte under 2015. Varje år kommer cirka 400 nyanställda medarbetare till Chalmers. Verksamheten kommer fortsatt även fortsättningsvis ha behov av att nyrekrytera kompetens
och det är därmed viktigt att stärka Chalmers som en attraktiv
arbetsgivare som säkerställer att alla medarbetare får ett hållbart
arbetsliv. Under 2015 har flera insatser genomförts för att positivt
påverka hur Chalmers uppfattas och upplevs som arbetsgivare.
En väl genomförd introduktion av varje ny medarbetare är viktigt
för del av hur nyanställda upplever Chalmers som arbetsgivare.
Denna introduktion ger även goda förutsättningar för individen att
komma igång, prestera och må bra i sin nya arbetssituation. Under 2015 har samtliga nyanställda bjudits in till en introduktion.
Målet är att skapa förutsättningar för ”medarbetare som vet var
de är, vad de ska göra och som förstår varandra och vårt Chalmers.” Introduktionen består av ett antal olika moment. Bland
annat har alla nyanställda bjudits in till en workshop i Chalmersska huset med fokus på ett hållbart arbetsliv. Vid flera tillfällen
under året har guidade campusvandringar genomförts.
Ett av Chalmers viktigaste ledstjärna, som även är en avgörande
del i universitetes attraktionskraft, är visionen om en hållbar framtid.
Arbetet för att nå denna vision genomsyrar hela verksamheten
och sker på många fronter samtidigt. Framstegen har under 2015
gått att följa bland annat via nyhetsflödet på chalmers.se och i
andra officiella digitala kanaler.
REKRYTERA

För att uppnå Chalmers verksamhetsmål att rekrytera de bästa
forskarna och lärarna, samt säkerställa en ökad extern och mer
jämställd rekrytering, strävar Chalmers efter att arbeta med
gedigna och proaktiva sökprocesser.
Under 2015 har en ny ordförande för anställningskommittén (AK)
tillsatts, Sven Engström. Han tillträdde uppdraget den 1 juli och har
sedan dess, tillsammans med AK-ledamöterna, HR-avdelningen

och institutionerna, satt ytterligare fokus på att de beskrivna
rekryteringsmålen genomsyrar alla processer som passerar AK.
Chalmers arbetar ständigt med att förenkla ansökningsförfarandet
för arbetssökande. Under det gångna året har bland annat instruktionerna till den pedagogiska portföljen förenklats. Nya riktlinjer
för rekrytering av ledartillsättningar har arbetats fram för att
tydliggöra hur processen kring dessa bör ske, vilken sammansättning rekryteringsgrupperna skall ha och hur tester kan användas
som komplement. Ett arbete med syftet att förstärka kandidaters
upplevelse av Chalmers i samband med rekryteringar och befordringar har påbörjats. Detta arbete kommer att vidareutvecklas
och implementeras under 2016.
Två workshops inom rekrytering som vänder sig till rekryterande
chefer och ledare har genomförts under 2015. Utöver det har
flera lokala utbildningsinsatser genomförts för att säkerställa att
Chalmers blir ännu bättre på att genomföra och kvalitetssäkra
alla steg i rekryteringsprocessen.
En förutsättning för den nya fakultetsmodellen som implementeras med start 2016 har varit ett nytt arbetssätt gällande inrättande
av basfinansierade tjänster och forskarassistenter med tenure
track (läs mer om fakultetsmodellen på sidan 32). Det nya arbetssättet innefattar att så kallade beredningsmöten genomförs för att
ta fram beslutsunderlag till rektor i samband med inrättande av
basfinansierade tjänster. Arbetssättet har inneburit att flera delar
av Chalmers verksamhet har varit involverade i framtagningen av
beslutsunderlag. Samarbetet har involverat prefekter, styrkeområdesledare, utbildningsområdesledare, HR-chef, studentrepresentanter, AK-ordföranden, fakultetsrådets ordförande, prorektor och
rektor – ett unikt arbetssätt med en värdefull dialog som resultat.
UTVECKLA

En viktig komponent i arbetet mot att nå visionen om en hållbar
framtid är Chalmers chefer och ledare. Chalmers chefer och ledare
har i uppdrag att implementera Chalmers visioner, göra skillnad
och verka för ett hållbart arbetsliv. Det är därför viktigt att ge dem
det stöd de behöver, vilket HR-avdelningen har fortsatt att bidra
till under 2015 genom att tillhandahålla utbildningar och arenor
för reflektion och erfarenhetsutbyte.
Den nya fakultetsmodellen kommer att påverka såväl chefs- som
medarbetarskapets förutsättningar, inte minst genom nya förväntningar. HR-avdelningen har under 2015 identifierat behov
och utvecklat nya arbetssätt kopplat till den nya fakultetsmodellen.
Under hösten har bland annat ett flertal workshops om föränd-
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ringsledning erbjudits till chefer och ledare, där hittills cirka 200
personer har medverkat. Därutöver har en serie workshops förberetts i samarbete med de fackliga organisationerna. Ämnet för
denna serie är arbetsmiljö- och verksamhetsrisker.
Temat för årets Chefsdag 2015, där cirka 230 chefer och ledare
medverkade, var förändringskompetens samt värderingar och
beteenden utifrån etikpolicyn. Chalmers ledarskapsprogram syftar
till att utveckla det personliga ledarskapet. Programmet riktar sig
till chefer och ledare på olika nivåer och från olika delar av Chalmers
verksamhet. Hittills har 80 chefer och ledare deltagit i programmet.
Under 2015 har det genomförts en serie intervjuer för att samla
in deltagarnas upplevelser, lärdomar och insikter. I intervjuerna
framkom att utbytet mellan deltagarna av erfarenheter och tankar
kring ledar- och medarbetarskap, gav många en större insikt och
bättre förståelse kring sig själva och det egna ledarskapet. Deltagarna underströk även värdet av reflektion, feedback och coaching
som viktiga verktyg. Ett annat resultat av programmet är att deltagarna lärde känna varandra och på så sätt fick ett internt nätverk
som visat sig ha värde även efter programmet. Aktiviteterna har
även givit många en bättre förståelse för Chalmers som helhet.
PERSONAL I SIFFROR

Antal anställda på Chalmers i december 2015 var 3 236, vilket
motsvarar 3 065 heltidstjänster. 70 procent av Chalmers anställda
är forskande och undervisande personal.
Jämfört med 2014 har antalet heltidstjänster ökat med 137. Chalmers har under de senaste åren ökat sitt medarbetarantal med cirka
100 heltidstjänster per år. 2015 var ökningen alltså högre än snittet.
Tabellen visar antalet heltidstjänster. Hänsyn tas inte till eventuella
ledigheter.
Den största ökningen har skett inom personalkategorierna Annan
undervisande och forskande personal, teknisk och administrativ
personal samt doktorander.
Ökningen av personal kan härledas till en fortsatt ökning av forskningsuppdragen på Chalmers, vilket påverkar behovet av personal
inom samtliga personalkategorier.

Av heltidstjänsterna är 49,3 procent visstidsanställda, vilket är en
ökning med 1 procent jämfört med förra året. Detta tyder på att
de som nyanställs i något större utsträckning än tidigare får visstidsanställning. Det syns också i förhållande till inom vilka kategorier
ökningen av personal har skett.
Personalomsättningen var cirka fem procent vilket är ungefär i
linje med hur det har sett ut under de senaste åren. Av dem med
tillsvidareanställning som lämnade Chalmers var 44 procent
pensionsavgångar.
JÄMSTÄLLDHET 2015

Chalmers har beslutat att gå in i en jämställdhetsintegreringsprocess tillsammans med Göteborgs universitet. Arbetet påbörjades under hösten 2015 och kommer att pågå i fyra år och innebär
att Chalmers och Göteborgs universitet tidigt initierat ett fördjupat
samarbete för att jämställdhetsintegreras. Detta sker i samverkan
med Nationella sekretariatet för genusforskning, som har regeringens uppdrag att vara expert- och metodstöd i jämställdhetsintegreringsprocesser. Syftet med integreringen är att jämställdhetsaspekter ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla delar
av Chalmers verksamhet.
Det arbetsmaterial om härskar- och bekräftartekniker i akademin som
Chalmers tagit fram har börjat efterfrågas och användas av andra
svenska universitet. Ett utbildningstillfälle i ämnet har hållits av Chalmers under 2015 för företrädare från fem andra universitet. Efter denna utbildning har deltagarna kunnat arbeta med materialet på sina
respektive universitet. Internt på Chalmers har materialet använts
under ett 50-tal utbildningsinsatser i olika grupper under 2015.
Bland årets seminarier med jämställdhetstema riktade sig ett till
kommunikatörer. Docent Wera Grahn visade exempel på könsmönster och stereotyper i bildmaterial. Under en föreläsning som
riktade sig till en bred publik beskrev professor Paul Walton sitt
arbete med att göra en kemiinstitution till en jämställd miljö. Jämställdhetsexpert Fredrik Bondestam har under året deltagit i flera
arrangemang på Chalmers, bland annat i en utbildning för jämställdhetsombuden.

PERSONAL, ANTAL HELTIDSTJÄNSTER
Totalt (därav män)

2015

2014

2013

2012

Undervisande och forskande personal
Professorer

198

(174)

189

(169)

183

(165)

177

97

(72)

106

(83)

101

(79)

95

(72)

169

(132)

163

(123)

148

(115)

148

(118)

Universitetslektorer

87

(60)

82

(61)

94

(71)

102

(81)

Forskarassistenter

110

(78)

122

(90)

133

(96)

116

(85)

Doktorer

193

(138)

183

(130)

155

(106)

165

(124)

Tekniklektorer

58

(51)

58

(50)

60

(52)

60

(51)

Universitetsadjunkter

18

(14)

21

(16)

24

(18)

26

(20)

845

(557)

828

(548)

829

(559)

813

(551)

Biträdande professorer
Docenter

Doktorandtjänster
Annan undervisande och forskande personal
Summa

(162)

369

(278)

321

(234)

285

(202)

260

(187)

2 144

(1 554)

2 073

(1 504)

2 012

(1 463)

1 962

(1 451)

Teknisk och administrativ personal
Teknisk personal (inkl lokalvård)

337

(238)

325

(233)

328

(232)

318

226

Administrativ personal

584

(139)

530

(121)

498

(106)

464

(95)

Summa
Totalsumma
Adjungerade professorer

921

(377)

855

(354)

826

(338)

782

(321)

3 065

(1 932)

2 928

(1 858)

2 838

(1 801)

2 744

(1 772)

65

(57)

71

(9)

68

(9)

57

(5)

I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår bland annat amanuens, forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare.
Adjungerade professorer avser antal individer som tjänstgör 10 – 50 procent vid Chalmers.
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Under 2015 ingick elva personer i Chalmers ledningsgrupp, fyra
kvinnor och sju män. Av 17 prefekter är 14 män, vilket innebär att
könsfördelningen i denna grupp är fortsatt ojämn (82 procent
män). Styrkeområdesledarna är åtta personer, varav sju är män
(88 procent). 2014 var sex av åtta styrkeområdesledare män. Av
fyra utbildningsområdesledare är tre män (75 procent), vilket är
oförändrat sedan 2014.
Könsfördelningen bland professorer har förbättrats marginellt
sedan 2014 men är fortsatt mycket ojämn. Av 198 professorer är
24 (12 procent) kvinnor, vilket är en uppgång med en dryg
procentenhet sedan 2014. På fem år är ökningen av andelen
kvinnor drygt fyra procentenheter, vilket innebär att det finns en
svag men stabil positiv trend. Av de 25 professorer som rekryterats eller befordrats under 2015 var 20 män (80 procent). 2014
var siffran 77 procent. Detta innebär att Chalmers når upp till
regeringens rekryteringsmål att max 81 procent av dem som tillträtt
en tjänst som professor är män.
Bland 97 biträdande professorer är könsfördelning 26 procent
kvinnor och 74 procent män, vilket innebär en fortsatt positiv utveckling. Åtta personer rekryterades eller befordrades till biträdande professorer 2015. Av dem var 50 procent män. 2014 var
motsvarande siffra för män 76 procent.
Könsfördelningen bland docenterna har förbättrats de senaste
åren men utvecklingen stagnerade 2014. Denna negativa trend
fortsatte under 2015. Av 169 docenter var 22 procent kvinnor,
vilket innebär en nedgång med tre procent jämfört med år 2014.
25 personer antogs som oavlönade docenter. Av dessa var sex
kvinnor (24 procent). 2014 var siffran 38 procent vilket också
bidrar till att den kvantitativa jämställdheten blivit sämre i
gruppen under 2015. Ser man utvecklingen under de senaste
åren är dock trenden svagt positiv. 2011 var andelen kvinnor
bland docenterna 18 procent.
12 nya universitetslektorer rekryterades under 2015 och
köns fördelningen bland dessa var 50/50. Av Chalmers 87
universitetslektorer är 31 procent kvinnor, vilket innebär en förbättring med 5 procent sedan förra året. Eftersom gruppen är
liten blir det stora variationer mellan olika år. För fem år sedan var
könsfördelningen den samma som 2015.
Rekryteringen av forskarassistenter var fortsatt ojämn. Av 29
personer var 23 män (79 procent). Det är något bättre än 2014
(82 procent) men en klar nedgång sedan 2013 (55 procent).
Ändå syns en svag positiv trend där andelen kvinnor ökat till 29
procent under året. 2014 var siffran 26 procent.
Sammantaget innebär detta att 73 procent av dem som rekryterats eller befordrats till ovanstående tjänster är män. 2014 var det
74 procent. På fem års sikt återfinns en svag men positiv trend:
2011 var 79 procent av de som rekryterats eller befordrats på
Chalmers män.
Bland anställda på doktorandtjänst var andelen män 66 procent,
vilket är oförändrat jämfört med 2014.

NYREKRYTERINGAR/BEFORDRINGAR
2015
Män
Professor
Bitr professor

2014

Kvinnor

Män

2013

Kvinnor

Män

CHALMERS NYA FAKULTETSMODELL

Chalmers vill vara ett ledande tekniskt universitet i Europa. Vi har
därför under 2015 lagt grunden för införandet av en ny fakultetsmodell. Fakultetsmodellen är ett verktyg i vårt interna arbete som
ska skapa förutsättningar för att öka kvaliteten i hela verksamheten. Effektmålen är:
• Öka internationell och nationell attraktionskraft
för lärare/forskare.
• Skapa samhörighet – ett Chalmers.
• Öka inslag av risktagande och långsiktighet i forskningen.
• Ge alla lärare/forskare möjlighet och incitament att med hög
kvalitet bidra inom utbildning, forskning och nyttiggörande
över tid.
• Ge förutsättningar för att dimensionera Chalmers fakultet ur
ett strategiskt perspektiv.
Inom ramen för nya fakultetsmodellen ska den fasta fakulteten –
professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, tekniklektor, universitetsadjunkt, konstnärlig professor och konstnärlig
universitetslektor – till 75 procent finansieras genom departementsmedel för utbildning och/eller forskning. Dessa lärare och
forskare får därmed långsiktiga och tydliga villkor för sin verksamhet, men också en uttalad förväntan på sig att ta ett mycket stort
ansvar för den vetenskapliga och pedagogiska utvecklingen. Förtydligade karriärvägar och en ny process för rekrytering till akademiska tjänster är två andra viktiga komponenter.
Under året har ett omfattande arbete gjorts för att skapa goda
förutsättningar för införandet av den nya modellen, vilken kommer
att etableras fullt ut under en sexårsperiod med start 2016.
UTVECKLING AV KARRIÄRVÄGAR

Chalmers eftersträvar en ökad rörlighet mellan olika universitet,
forskningsinstitut och näringslivet inom och utanför Sverige.
Under 2015 har ett stort arbete med att utforma nya karriärvägar
på Chalmers genomförts. Från och med den 1 januari 2016
implementeras dessa karriärvägar. Tjänsten forskarassistent är det
inledande steget i form av en meriteringsbefattning med tenure
track. Utöver de basfinansierade fakultetstjänsterna implementeras
en karriärväg för specialisttjänster med fokus på forskning och
nyttiggörande. Specialisttjänsterna omfattar tre nivåer: forskare,
senior forskare och forskningsprofessor.
Dessutom implementeras en karriärväg med fokus på utbildning
(instruktör/konstnärlig lärare, tekniklektor, universitetslektor och
biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering).
SÄKERHETSOMRÅDET PÅ CHALMERS

Under det gångna året har Chalmersfastigheter, i samarbete med
studentkåren och universitetet, ingått ett nytt bevakningsavtal med
Cubsec. Mängden bevakning på campus Johanneberg har utökats,
bland annat i syfte att få ner antalet inbrott. Ett arbete med syfte
att uppdatera Chalmers krisorganisation har påbörjats, vilket
kommer att implementeras under 2016.

Kvinnor

20

5

7

2

15

4
3

4

4

10

3

16

19

6

15

9

14

5

Universitetslektor

6

6

7

2

5

3

Forskarassistent

23

6

18

4

18

15

Totalt

72

27

57

20

68

30

Docent

Utvecklingen under 2015 innebar små förändringar mot föregående år. Könsfördelning blev något jämnare bland professorer,
biträdande professorer, universitetslektorer, forskarassistenter
och doktorander. För docenter är trenden fortsatt negativ.

Mängden otrygghetsrelaterade ärenden på Chalmers tycks öka,
vilket ser ut att spegla en allmän tendens i samhället och omvärlden.
När otryggheten har sin grund i en konflikt blir handläggningen
ofta komplex. En första workshop med högskolans handläggare
och studentkårens sociala utskottsordförande har genomförts
och arbetet med att hitta bättre vägar att hantera ärenden kommer
att fortsätta under 2016.
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Året har präglats av många goda samarbeten inom säkerhetsområdet. Studentkåren och dess underorganisationer förtjänar
dock att omnämnas speciellt. Deras engagemang för att skapa
ett säkrare Chalmers, såväl som deras stöd i handläggningen av
ärenden, är ovärderligt.

Miljöledningssystemet stöttar upp i stora delar av arbetet mot
visionen om en hållbar framtid. Detta har bland annat skett under
2015 genom integration av miljöhänsyn i styrdokument, införandet
av miljö- och hållbarhetsperspektiv i verksamhetens mål samt
tydliggörande av ansvar för miljö och lagefterlevnad i relevanta
roller och befattningar.

RISKER

Med anledning av implementeringen av den nya fakultetsmodellen
har workshopmaterial och process för riskbedömning utifrån
arbetsmiljö- och verksamhetsrisker tagits fram i samverkan med
de fackliga parterna. Arbetet med dessa workshops påbörjades
under 2015 och ska genomföras på varje institution under vintern
2016. Åtgärdslistan som riskworkshopen mynnar ut i ägs av respektive institution. Den sammanlagda risklistan sammanställs
också centralt för att synliggöra gemensamma risker och eventuella
behov av gemensamma åtgärder.
MEDARBETARENKÄT

Resultatet från Chalmers medarbetarenkät 2015 är stabilt med i
huvudsak positiva trender. Det område som utvecklats mest under
de tre år som enkäten genomförts handlar om kännedom om
strategier och mål. Inom det området är ökningen fyra procentenheter sedan 2013. Förtroendet för Chalmers ledningsgrupp
och prefekter visar också en positiv trend. Fortsatt finns utmaningar som gäller chefers återkoppling till medarbetare – och
tvärtom – samt hur medarbetare upplever att de har möjlighet att
påverka beslut.
Fyra procent av de anställda på Chalmers som svarat på Medarbetarenkäten uppger att de har upplevt någon form av diskriminering under det senaste året, vilket är tre procentenheter lägre
än genomsnittet vid svenska universitet. Denna siffra innebär för
Chalmers en halvering över en period på fem år. Vid en mätning
utförd 2011 uppgav nio procent av de svarande att de upplevt
diskriminering på Chalmers. Denna förbättring är resultatet av en
rad olika insatser, bland annat att frågan lyfts i utbildning av chefer,
introduktion för nyanställda samt att det finns en tydligt kommunicerad nolltolerans mot alla former av diskriminering.
Det område som tas upp i Medarbetarenkäten där resultatet från
Chalmers skiljer sig mest från andra universitet handlar om den
fysiska arbetsmiljön. Anställda på Chalmers upplever sin fysiska
arbetsmiljö som mer positiv än genomsnittet på svenska universitet
(tio procentenheter högre).
RESEPOLICY

Under 2015 har resepolicy samt föreskrifter för tjänsteresor
arbetats om och förtydligats. De nya föreskrifterna tydliggör
chefsansvaret kopplat till tjänsteresor och trycker på att medarbetare måste använda sig av upphandlade leverantörer vid resor
i arbetet. Föreskrifterna reglerar dessutom vad som gäller kopplat
till bland annat bonusprogram, anslutningsresor, resa med bil
och säkerhet i samband med resor. Målet med arbetet har varit
att bidra till ett hållbart resande.

•

Chalmers spelar en viktig roll sin samverkan med samhälle och
näringsliv, samt genom att sprida kunskap och engagemang inom
universitetets kompetensområden. Genom att lägga ledningssystemet publikt tillgängligt har universitetet fortsatt att leva upp
till ett hållbart förhållningssätt inom detta område. Strukturerna
och systemen som finns på plats för att driva verksamheten med
god miljöhänsyn i enlighet med ISO 14001 är tillgängliga för alla
att ta del av.
HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSFORSKNINGSRAPPORTEN

På chalmers.se finns mer utförlig information och redovisning
utav miljöprestanda samt nyckeltal inom övriga hållbarhetsperspektiv. Chalmers har fortsatt arbetet med att utveckla sitt
interna hållbarhetsarbete under 2015, vilket åskådliggörs genom
att flertalet indikatorer inom miljöarbetet har positiva trender trots
att Chalmers ökar i omfattning såväl verksamhetsmässigt som till
antalet anställda och studenter.
Exempelvis har Chalmers minskat sin energiförbrukning (el, fjärrvärme och fjärrkyla) med cirka fem procent jämfört med 2014
beräknat på energiförbrukningen per anställd.
Årligen sammanställs en så kallad hållbarhetsforskningsrapport
där varje institution bidrar med information om vilken forskning
som bedrivs med direkt eller indirekt positiv koppling till visionen
om en hållbar framtid. Antalet pågående projekt inom Chalmers
som har koppling till hållbar utveckling ökar stadigt från år till år,
så även under 2015. Rapporten är tillgänglig via chalmers.se.
HÅLLBARHETSAMBASSADÖRER OCH ANNAN
STUDENTVERKSAMHET

Miljöenheten har samverkan med studenter inom flera olika områden under 2015. Enheten kommunicerar hållbarhet och anordnar
event i samarbete med studenter och studentföreningar. Chalmers vill i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara studenternas
goda idéer och engagemang och samtidigt stötta deras initiativ
och lärandeprocess.
Till exempel genomfördes under hösten 2015 en uppföljning av
några utvalda leverantörers hållbarhetsarbete.
Den årliga så kallade Recycle-dagen har nu blivit ett etablerat
event som fortsätter att öka i omfång och som väcker stort intresse.
I år vände sig Recycle-dagen både till studenter och anställda,
som förutom möjligheten att välja mellan ett stort urval cyklar,
även erbjöds service av cyklarna utan kostnad.
Recycle anordnas av studentföreningen Chalmers Students for
Sustainability, CSS.

LEDNINGSSYSTEM SOM STÖD FÖR VISIONEN

Årligen anställer miljöenheten två hållbarhetsambassadörer, vilka
främst arbetar med att kommunicera och engagera Chalmers
studenter i hållbarhets- och miljöfrågor.

MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

CHALMERS ANSLÖT SIG TILL ”FOSSILFRITT SVERIGE”

Chalmers är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2012. I maj
2015 gick universitetet in i en ny certifieringsperiod, efter en godkänd så kallad förnyelserevision. Chalmers utökade samtidigt
omfattningen av det certifierade miljöledningssystemet genom
att inkludera dotterbolaget Chalmers Professional Education i
certifikatet.

Inför klimatmötet i Paris i början av december 2015 (COP 21)
startade Sveriges regering initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är
att visa för Sverige och andra länder att näringsliv, myndigheter,
samhälle och övriga aktörer i landet agerar ihop för ett fossilfritt
Sverige. Som första universitet valde Chalmers att ansluta sig till
Fossilfritt Sverige och ställa sig bakom initiativet.

Miljöperspektivet

•
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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
3
19
28
623
102
109

Biologi och
Bioteknik

Prefekt
Jan Smith t.o.m 31/3 2015
Johan Karlsson fr.o.m 1/4 2015

Prefekt
Leif Åhman
Forskningsområden
Energi och material
Kemi och biokemi
Kemiteknik
Tillämpad kemi

Forskningsavdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software Engineering
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

13 1)
6 1)

18
8
62
160
1 402
232
238

53

1) 2)

1) 2)

133
1 023 1)
192 1)
184 1)

Prefekt
Henriette Söderberg t.o.m 16/8 2015
Martin Nilsson Jacoby fr.o.m 17/8 2015
Forskningsavdelningar
Elteknik
Energiteknik
Fysisk Resursteori
Industriella Energisystem- och Tekniker
Miljösystemanalys

Forskningsavdelningar
Livsmedelsvetenskap
Industriell bioteknik
Systembiologi
Kemisk biologi
0
6
156
6
67
131
135

Bygg- och
miljöteknik

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

17
17
135
61
353
198
221

Fundamental fysik
Prefekt
Måns Henningson

Prefekt
Karin Lundgren

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

Forskningsavdelningar
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

Kemi- och
kemiteknik

Energi och miljö

Prefekt
Stefan Hohmann

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

Data- och
informationsteknik

5
10
99
42
883
178
209

3
2
39
5
94
26
25

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

15
34
282
11
495
288
352

Matematiska
vetenskaper
Prefekt
Bernt Wennberg
Forskningsavdelningar
Matematik
Matematisk statistik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

10
8

9 1)
4 1)

185

162 1) 2)

22
1 864
174
198

14 1) 2)
1 456 1)
137 1)
152 1)

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)

1)
2)

3
9
45
29
223
73
81

Varav Chalmers.
Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Mikroteknologi
och nanovetenskap
Prefekt
Dag Winkler
Forskningsavdelningar
Bionanosystem (t.o.m 18/8),
Elektronikmaterial och system (fr.o.m 19/8)
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

14
14

Signaler och system

Teknisk fysik

Prefekt
Arne Svensson

Prefekt
Peter Apell

Forskningsavdelningar
Kommunikationssystem
Antennsystem
Reglerteknik, Automation och Mekatronik
Signalbehandling och Medicinsk teknik

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)

8
13
114
197
669
157
178

186
73
88
212
273

Produkt- och
produktionsutveckling

Sjöfart och
marin teknik

Prefekt
Rikard Söderberg

Prefekt
Lennart Josefson

Forskningsavdelningar
Design & Human Factors
Produktionssystem
Produktutveckling

Forskningsavdelningar
Maritim Human Factors och nautik
Marin teknik
Lasthantering och sjöfartsadministration
Maritim miljö och energisystem

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

4
4
38
61
490
103
122

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

2
7
36
29
627
101
130

Prefekt
Gunnar Elgered

Prefekt
Maria Elmquist

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

Forskningsavdelningar
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Innovationsteknik
Logistik och transport
Management of Organisational Renewal and
Entrepreneurship, MORE
Operations Management
Service Management

3
4
132
18
73
128
151

280
44
334
241
261

Prefekt
Urban Nuldén t.o.m 16/8 2015
Fredrika Lagergren Wahlin fr.o.m 17/8 2015

Teknikens ekonomi
och organisation

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

15
14

Tillämpad IT

Rymd- och
geovetenskap

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

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

2
3
72
52
923
142
154

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

3
7

1 1)
0 1)

45

20 1) 2)

83
737
137
127

56 1) 2)
235 1)
50 1)
50 1)

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)

1)
2)

23
17
125
123
610
179
215

Varav Chalmers.
Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Fr v: Peter Andrekson, Jan Lindér, Johan Andersson, David Ådvall, Johan Persson, Magnus Kårestedt, Stefan Bengtsson, Jean-Marc Orliaguet,
Lena Treschow Torell, Torbjörn Holmström, Ann-Sofie Sandberg, Mikael Bäckström, Johanna Svensson, Kent Viitanen och Helén Eliasson.

CHALMERS STYRELSE 2015
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har följande ledamöter:
ORDINARIE LEDAMÖTER

Lena Treschow Torell, professor, styrelsens ordförande
Torbjörn Holmström, EVP, AB Volvo, vice ordförande
Johan Andersson, direktör Mellby Gård AB
Peter Andrekson, professor, fakultetsrådet
Stefan Bengtsson, rektor och verkställande direktör
Mikael Bäckström, direktör Ericsson AB
Helén Eliasson, oppositionsråd (s) Regionstyrelsen,
Västra Götalandsregionen
Magnus Kårestedt, direktör Göteborgs Hamn
Jan Lindér, personalföreträdare SACO
Jean-Marc Orliaguet, personalföreträdare ST
Johan Persson, personalföreträdare SEKO
Ann-Sofie Sandberg, professor, fakultetsrådet
Johanna Svensson, teknolog, studentkåren
Kent Viitanen, direktör, HR och kommunikation, AB SKF
David Ådvall, teknolog, studentkåren

LEDAMOT MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Oskar Thulin, doktorandrepresentant
SUPPLEANTER

Veronika Aspvall, teknolog, studentkåren
Erik Lindblom, personalföreträdare ST
Rosavilla Valloyas, personalföreträdare SEKO
Cecilia Åberg, personalföreträdare SACO

SEKRETERARE

Ewa Cederheim-Wäingelin, sekreterare till rektor och vd

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmers Professional
Education AB

Chalmers Ventures AB

AB Chalmersinvest

IT-universitet i
Göteborg AB
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ÅRSREDOVISNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB,
med org.nr 556479-5598, får härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning
för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 %
av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (org.
nr. 855100-5799).
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet
inte avhända sig aktieinnehavet.
KONCERNEN

Verksamheten inom koncernen bedrivs 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 dotterdotterföretag enligt koncernstruktur på
föregående sida. Samtliga bolag inom koncernen är helägda. I bilden visas endast
dotter- och dotterdotterföretag, då dotterdotterdotterföretag bedöms vara av ringa
betydelse ur koncernperspektiv.
Under räkenskapsåret har koncernens andel
i det tidigare dotterföretaget Chalmersfastigheter AB avyttrats till moderstiftelsen. Ägandet
vid överlåtelsedagen, 31 augusti 2015, uppgick
till 10 % av aktierna och motsvarande 52,6 %
av rösterna.
Aktierna i AB Chalmersinvest, som tidigare
ägts direkt av moderbolaget, tillsköts den 6
februari 2015 såsom aktieägartillskott till det
2014 nybildade bolaget Chalmers Ventures AB.
Verksamheten i dotterbolagen
Chalmers Professional Education AB är Chalmers organisation för utveckling, marknadsföring

och genomförande av uppdragsutbildning,
vilket innebär utbildning som arbetsgivare
köper för sin personal och som anpassas efter
personalens och verksamhetens behov. Kunskapsinnehållet levereras av ämnesexperter
från Chalmers och andra ledande universitet
världen över. Nyckelkunderna fi nns främst
bland stora och medelstora svenska företag
med global närvaro.
Under 2015 har Chalmers Professional
Education utbildat yrkesverksamma deltagare
i öppna kurser och företagsinterna program
inom områdena Industriteknik, Sjöfart, Energi,
Samhällsbyggnad, IT & Kommunikation samt
Executive Education. Totalt har 203 utbildningar genomförts. Ett tiotal nya utbildningar
har utvecklats, lanserats och genomförts under
året. Ytterligare ett antal är under utveckling,
bland annat på flexibla distansformat, d.v.s.
e-learning. Flera utbildningsuppdrag för nya
strategiska kundföretag har genomförts.
Chalmers Ventures AB lanserades under
året i en kraftsamling från Chalmers att samla
all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar inom Chalmers i en sammanhållen
bolagsstruktur. Chalmers Ventures är navet i
Chalmers satsning för att nå internationell toppklass inom innovation och entreprenörskap.
Inkubations- och investeringsverksamheterna
inom Stiftelsen Chalmers Innovation, koncernen AB Chalmersinvest och Chalmers Capital
AB samordnades alla i det nya helägda dotterbolaget Chalmers Ventures AB. I och med
bildandet av Chalmers Ventures AB kommer
dotterbolagens verksamheter successivt
minska och övergå till att bli vilande.

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2015

2014

2013

2012

2011

3 699
242
928
3 526
3 049

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

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 Chalmers Ventures AB2
IT-universitet i Göteborg AB
1
2

Resultat efter
finansiella poster

2015 6

2014

2015 6

2014

6

3 398
522
42
17
0

223 6
421
06
166
06

91
–4
–2
15
0

3 597
3531
526
30 6
06

Avser värden för perioden jan – aug 2015. Koncernen avyttrades den 31 aug 2015.
För jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilken under 2015
överlåtits till Chalmers Ventures AB.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
beslutade om en ram om 300 mnkr över en
10-årsperiod för att användas som investeringsmedel och har på så sätt skapat möjlighet
för Chalmers Ventures AB att bli en stabil och
långsiktig aktör.
IT-universitet i Göteborg AB är ett vilande
bolag, vars syfte är att skydda domännamnet
IT-universitetet.
Investeringar
Koncernens investeringar i tillgångar som tagits
i bruk har under året uppgått till 151 (132)
mnkr. Därav utgör byggnader och mark 13
(29) mnkr, maskiner och inventarier 138 (103)
mnkr. Pågående nyanläggningar uppgår per
balansdagen till 0 (214) mnkr. Förändringarna
avseende byggnader, mark och nyanläggningar
förklaras huvudsakligen av avyttringen av Chalmersfastigheter AB.
Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
finansiella placeringar uppgår vid årets slut till
41 (108) 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 184 % (168 %) och soliditeten
beräknad på koncernens andel av eget kapital
uppgår till 26 % (12 %).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2015 till 57 (-359) mnkr.
Årets totala kassaflöde uppgick till -67 (-548)
mnkr. Även dessa värden har till en del påverkats av den förändrade koncernkontostrukturen
som beskrivits ovan.
MODERBOLAGET
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning och forskning inom teknik,
naturvetenskap och samhällsvetenskap. 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.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under året har Chalmers haft en fortsatt
god tillväxt av intäkter till verksamheten. Året
kännetecknades av fortsatta strategiska satsningar inom grundutbildning, forskning och
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nyttiggörande. Verksamheten har genererat
ett överskott som huvudsakligen beror på
senarelagda satsningar. Det tar längre tid än
planerat att rekrytera och starta upp verksamhet. Samtliga överskottsmedel kommer att
användas i verksamheten under kommande år.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutade om följande ägandeförändringar för att
renodla bolagsstrukturen; överföra Chalmers
tekniska högskolas AB:s aktier i dotterbolaget
Chalmersfastigheter AB till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola, samt överföra aktierna för
intressebolagen Lindholmen Science Park AB,
och Johanneberg Science Park AB till Chalmers tekniska högskola AB. Köpeskillingar
har uppgått till andelarnas bokförda värde i
respektive säljande bolag.
Chalmers beslutade under året att införa
en ny fakultetsmodell och en därtill knuten
förändring av fördelning av departementsmedel, kombinerat med basfinansiering av
vissa fakultetstjänster och andra lärartjänster. Modellen kommer att innebära nya krav
på Chalmers ledare och medarbetare för att
uppnå effektmålen; öka internationell och nationell attraktionskraft för lärare/forskare, skapa
samhörighet – ”ett Chalmers”, öka inslag av
risktagande och långsiktighet i forskningen,
ge alla lärare/forskare möjlighet och incitament
att med hög kvalitet bidra inom utbildning,
forskning och nyttiggörande över tid, samt ge
förutsättningar för att dimensionera Chalmers
fakultet ur ett strategiskt perspektiv.
2015 var sista året som Chalmers fick kvalitetsmedel, som 2015 uppgick till 51 mnkr.
Dessa har erhållits som ett resultat av den
positiva utvärderingen av ingenjörs- och tekniska utbildningar samt arkitekturutbildningar,
som har utförts av Universitetskanslersämbetet
(UKÄ). Kvalitetsmedlen har fördelats till de program som genererade medel enligt den princip
som UKÄ tillämpade samt till kvalitetshöjande
projekt inom grundutbildningen. Grundutbildningen är inne i en fas där produktionsnivån
är högre än takbeloppet varför antalet platser
minskades hösten 2014. Nu ser överproduktionen ut att bli som högst 2016 för att sedan
vara i balans i förhållande till takbelopp 2018.
Söktrycket minskade med 7 % i nationell förstahandssökande till grundutbildning efter förra
årets bibehållna rekordhöga söktryck; nationellt
har det totala söktrycket till högre utbildning
minskat med 1 %.
Chalmers tillsammans med Göteborgs
universitet blir ett av Sveriges tre nya Riksidrottsuniversitet.
Under året startade ChalmersX som är samlingsnamnet för Chalmers MOOCs (Massive
Open Online Courses); kurserna ges på engelska och handlar om supermaterialet grafen,
hållbar utveckling och geovetenskap för att ta
reda på hur vår planet mår. Kurserna är öppna
för alla och är kostnadsfria.
Nyttiggörandet bedöms bli ett centralt
konkurrensmedel i universitetsvärlden. Arbetet fortgår med konsolidering av Chalmers
system för Venture Creation och positionering av Chalmers i områdets internationella
toppskikt. Konsolideringen innebär en ökad
tydlighet mot chalmersprocesser, effektivare
organisation, och möjliggörande av utökade
och långsiktiga satsningar i form av investeringskapital och driftsmedel.
Chalmers har fortsatt att klättra på rankninglistan, QS World University Ranking, till plats
132. Den tyngsta faktorn bakom förbättringen

är en förändrad mätmetod i citeringsindikatorn,
där hänsyn tas till olika ämnesområdens publiceringstraditioner och publiceringsmöjligheter.
Chalmers medverkar i allt fler stora och
komplexa europeiska projekt, exempelvis
flaggskeppet grafen och Climate Knowledge
and Innovation Community. Dessa exempel
ger värdefull erfarenhet för att Chalmers framgångsrikt ska kunna medverka i andra stora
europeiska projekt.
Chalmers har utrett möjligheten att bistå i integration av nyanlända, som resulterat i fokus på
långsiktiga samarbeten med de aktörer som
har regeringsuppdrag för värdering av examina
och validering av reell kompetens. Det har inrättas en vägledningsfunktion för samarbetet
som också kan stödja nyanlända. Dessutom
identifierades möjligheter till kompletterande
utbildning för personer med (påbörjad)
utländsk ingenjörsutbildning.
Styrelsearbete
Chalmers styrelse har haft sju protokollförda
möten under året. Vid styrelsens strategimöte
i juni var fokus på Chalmers utbildning. Utbildning har därefter varit ett genomgående tema
som återkommit för diskussioner under varje
styrelsemöte.
Styrelsen arbetar i övrigt utifrån en årscykel
där olika frågeställningar kopplade till utbildning, forskning och forskarutbildning och
nyttiggörande tas upp vid olika styrelsemöten.
Övriga stora frågor under året har bl.a. varit
att slutföra rekrytering av ny rektor och vd och
ägarförändringar inom Chalmerskoncernen
som inbegripit Chalmersfastigheter AB samt
Chalmers ägande i Johanneberg Science Park
AB, Lindholmen Science Park AB.
Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till 223 (91) mnkr. Intäkterna har
ökat vilket skapat utrymme för ökad verksamhet, som också delvis avspeglas i ökningen

av antalet anställda. Skillnaden i resultat
2015 jämfört med 2014 utgörs av lägre pensionsrelaterade kostnader, vilka påverkats av
förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden. Vidare är
förbrukningstakten lägre vad gäller strategiska
forskningsmedel samt att läsårsomläggningen
i grundutbildningen medförde lägre intäkter
år 2014.
Finansnettot uppgår till -41 (-49) mnkr.
Enligt god redovisningssed redovisas en
del av pensionskostnaden som en finansiell
kostnad istället för personalkostnad. För år
2015 uppgår denna del till –36 (–59) mnkr,
en minskning med 23 mnkr jämfört med 2014.
Finansiella intäkter har minskat med 13 mnkr,
vilket huvudsakligen beror på lägre räntenivå.
I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om –3 (–2) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 3 597 mnkr, en ökning med 199 mnkr (6
%) jämfört med föregående år och har inneburit
ökade intäkter från samtliga finansiärsgrupper,
se tabell nedan.
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer enligt
följande. Intäkter från statliga finansiärer har
ökat med 98 mnkr (4 %), där intäkter direkt från
Utbildningsdepartementet för utbildning och
forskning har ökat med 72 mnkr (4 %). I denna
ökning ingår effekter av läsårsomläggningen
i grundutbildningen 2014, när tentamensperiod två flyttades från december till januari.
Detta medförde engångsvis färre prestationer
2014, som uppgår till cirka 48 mnkr. Vidare
ingår högre kvalitetsmedel om 11 mnkr, ett
resultat av de nationella utvärderingarna av
grundutbildningsprogram. För övriga statliga
finansiärer har intäkter för forskning ökat från
Energimyndigheten med 14 mnkr (9 %) och
Vetenskapsrådet med 13 mnkr (5 %). Intäkter
har minskat från Formas med 9 mnkr (11 %).

ÖVERSIKT ÖVER MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr
Rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2015

2014

2013

2012

2011

3 597
223
875
3 403
2 992

3 398
91
653
3 317
2 889

3 215
– 46
562
3 275
2 793

3 120
32
608
3 201
2 691

2 961
– 10
576
3 498
2 567

RÖRELSENS INTÄKTER
Belopp i mnkr

2015

2014

2013

2012

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

1 734
824
419
96
198
80
246

1 662
798
376
89
193
55
225

1 575
764
364
104
158
51
199

1 561
727
343
106
150
48
185

Summa intäkter
Varav offentliga bidrag 2 929 (2 812) mnkr

3 597

3 398

3 215

3 120

RÖRELSENS KOSTNADER
2015

2014

2013

2012

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

Belopp i mnkr

1 981
435
819
99

1 937
454
765
103

1 988
430
721
105

1 865
425
691
111

Summa kostnader

3 334

3 259

3 244

3 092
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Intäkter från företag, privata stiftelser med flera
har ökat med 43 mnkr (11 %), där intäkter från
Wallenbergstiftelser har ökat med 17 mnkr och
företag med 11 mnkr. Intäkter från de offentliga
forskningsstiftelserna har ökat med 7 mnkr (8
%), främst Stiftelsen för strategisk forskning
med +16 mnkr och Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning med -8 mnkr. Vidare har intäkterna
från EU ökat med 5 mnkr (3 %) och från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med 25
mnkr (45 %). Avseende Övrigt består ökningen
om 21 mnkr (9 %) främst av studieavgifter för
studerande från länder utanför EU/EES.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 334 mnkr,
en ökning med 75 mnkr (2 %) jämfört med
föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med 44 mnkr
(2 %) jämfört med föregående år. Medelantalet anställda har ökat med 103 personer,
vilket tillsammans med lönerevision har ökat
kostnaderna med 62 mnkr. Vidare har sociala
kostnader minskat med 16 mnkr, vilket främst
påverkats av förändringar i Finansinspektionens
beräkningsgrunder för pensionsåtaganden.
Lokalkostnaderna har minskat med 19 mnkr
(4 %), vilket främst beror på lägre hyresnivåer.
Övriga externa kostnader har ökat med 54
mnkr (7 %), främst avseende köpta tjänster och
förbrukningsmaterial.
Kostnader för avskrivningar har minskat med
4 mnkr (4 %), vilket beror på lägre investeringstakt tidigare år. Investeringarna har ökat de två
senaste åren, under 2015 med 49 mnkr (56 %).
Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar
exklusive fi nansiella anläggningstillgångar
uppgår till 136 (87) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 20 (72)
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 181 % (173 %) och
soliditeten uppgår till 26 % (20 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2015 till 104 (-390)
mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till -53
(-476) mnkr. Även dessa värden har i till en
mycket hög andel påverkats av den förändrade
koncernkontostrukturen som beskrivits ovan.
Risker
Verksamhetsrisker
Omvärlden är i ständig förändring och Chalmers med den. Händelser i omvärlden påverkar
och medför olika former av risker, men riskerna
kan också vara Chalmersspecifika. Dagligen
identifieras, mäts och hanteras Chalmers risker.
I vissa fall kan sannolikheten att de inträffar
påverkas, och konsekvenserna reduceras. När
sannolikheten att risken inträffar inte kan påverkas, måste istället konsekvenserna minimeras.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de
risker som Chalmers ledning har arbetat med
under verksamhetsåret 2015.

En av Chalmers risker är finansiärernas
ändrade strategier avseende ökade krav på
medfinansiering. Därtill kommer att anslag villkoras med att de inte får användas till lokaler
eller indirekta kostnader. Då inriktningen går
mot färre och större anslag och ökad konkurrens om externa medel från näringsliv och
offentlig sektor finns risk för att en framstående
position i forskningen förloras. För att hantera
dessa risker arbetar Chalmers på nationell nivå
i kontakt med regeringen, främst genom inspel
till forskningspropositionen, men också med
övriga externa finansiärer. Chalmers har även
utvecklat sitt stöd till forskarna för att de ska
stå sig väl i konkurrensen med övriga sökande.
I januari 2015 konsoliderades Chalmers
innovationsarbete till ett nytt bolag, Chalmers
Ventures AB, som är ett helägt bolag till Chalmers. Chalmers identifierade en risk att inte
kunna ge rätt stöd till det nystartade bolaget.
En samordningsgrupp har upprättats, bestående av ledande företrädare från Chalmers
Ventures AB respektive Chalmers, vilken
tydliggjort ansvaret och gett förutsättningar.
Kontakter med offentliga finansiärer har visat
på gott resultat.
Chalmers är värd för ett av EUs två stora
forskningsflaggskepp, flaggskeppet grafen.
Då flaggskeppet skulle ta in många nya partners identifierades en risk att koordineringen
kunde bli otillräcklig. Projektorganisationen har
förstärkts med fler projektkoordinatorer samt
IT-baserad kommunikation har utvecklats. Detta
har fått positiva resultat för flaggskeppet.
Inom utbildningen på grund- och avancerad nivå kommer det att inom en snar framtid
saknas nyckelkompetens gällande lärare med
både forsknings- och industriell erfarenhet på
grund av pensionsavgångar. Det har initierats
ett flertal åtgärder för att hantera denna risk.
Svensk sjöfartsnäring krymper och därmed
även efterfrågan på Chalmers utbildningar
inom maritim teknik. Chalmers arbetar med
att utveckla Lighthouse till ett nationellt center
för forskning och utbildning för den maritima
sektorn.
Chalmers varumärke förblir starkt men
våra varumärkesstrategier var i behov av att
vidareutvecklas. Kommunikationspolicyn har
därför reviderats samt en varumärkesstrategi
utarbetats.
Finansiella risker
Chalmers är utsatt för finansiella risker som kan
leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde.
Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk samt kreditrisk.
Valutarisk
Merparten av Chalmers verksamhet bedrivs i
Sverige och i svenska kronor. En del av finansieringen sker i utländsk valuta, främst Euro.
Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en internationell marknad, med
anskaffningsutgifter i utländsk valuta. Chalmerskoncernen följer löpande exponeringen
i utländsk valuta och hanterar risker i enlighet
med Finanspolicy.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i
räntenivån skall påverka koncernens resultat.
Chalmers ränterisk avser främst banksaldon,
reversfordran gentemot stiftelsen Chalmers
tekniska högskola samt pensionsskuldens
exponering för förändringar i räntenivåer.
Risken hanteras genom ett aktivt Cash Mana-

gementarbete lett av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola.
Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar ett betalningsåtagande.
Koncernens kreditrisker är i första hand knutna
till pågående forskningsprojekt och kundfordringar. Risken för kundförluster hanteras
genom bevakning av kundreskontran. Risken
för kreditrisker i pågående projekt bedöms
sammantaget vara låg med hänsyn till att
huvuddelen av finansieringen kommer från
offentliga organisationer.
Framtida utveckling
Chalmers forskningsverksamhet bedöms vara
fortsatt framgångsrik med god utdelning på
ansökningar till externa finansiärer. Bredden
i forskningen gör att den finansiella risken är
spridd. Det finns möjligheter att successivt
öka andra typer av forskningsfinansiering än
de som dominerar idag. Detta är redan på
gång, bl.a. genom att flera forskargrupper
engagerar sig i EU-ansökningar inom ramen
för Horizon 2020. En rad rekryteringar av
forskare och lärare har genomförts, vilka har
goda möjligheter att bygga upp forskargrupper
som kan stärka forskningens finansiering och
effektiv utbildning de kommande åren. Chalmers kommer att arbeta med att successivt
öka publiceringarna samt förbättra sammansättningen av fakulteten med avseende på kön
och internationell bakgrund. Vidare kommer
Chalmers att arbeta med breddad rekrytering
inom grundutbildningen.
Chalmers grundutbildningsvolym och takbelopp för 2016 beräknas realt bli i nivå med år
2015. Det finns dock alltid en osäkerhet kring
framtida utbildningsplatser och påverkan för
Chalmers på sikt.
De strategiska forskningsområdenas första
femårsperiod av verksamhet har utvärderats
av de statliga finansiärerna med hjälp av internationella experter. Utvärderingsrapporten
var positiv för Chalmers och som ett resultat
rekommenderas att Chalmers ska få ökade
resurser om 13 mnkr. Satsningen fortsätter
på oförändrad nivå under år 2016; närmare
besked om satsningen förväntas komma först
i 2016 års forskningsproposition.
Chalmers är med och påverkar utvecklingen
av den digitala tekniken genom utbildning och
forskning med inriktning mot informations- och
kommunikationsteknik. Den framtida digitaliseringen kommer förändra förutsättningarna för
många industribranscher och för andra delar i
samhället. Behovet av utbildning och forskning
inom området är stort och Chalmers förbereder utökade insatser för att säkerställa att den
utbildning och forskning som bedrivs i området
är i den internationella fronten.
2016 innebär en fortsatt ökning av antalet
anställda, dock planar ökningen ut och bedöms
bli lägre än under 2015. Under de närmaste
åren kommer Chalmers nya fakultetsmodell
och den därtill knutna förändringen av fördelning av departementsmedel, kombinerat med
basfinansiering av vissa fakultetstjänster och
andra lärartjänster sannolikt att innebära omfördelningar mellan enskilda enheter/institutioner.
Samfinansiering av forskningsprojekt med
fakultetsmedel är idag en förutsättning, då
Chalmers externa finansiärer förutsätter samfinansiering av indirekta kostnader. Till detta
kommer trenden hos externa finansiärer med
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krav på medfinansiering av direkta kostnader,
något som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå.
Chalmers har infört en strategi för infrastruktur inom forskningen. Avsikten är att
ge en långsiktig och stabil utvecklingsplan,
att använda resurserna mer effektivt och att
genomföra investeringar i överenstämmelse
med Chalmers vision. Flera finansiärer har
ändrat policy för stöd till investeringar, vilken
innebär bidrag till löpande kostnader, men ej till
själva investeringen. Det medför för Chalmers
en högre grad av finansiell risk.
Nanotekniklaboratoriet och Onsala Rymdobservatorium är mycket beroende av fortsatt
stöd från Vetenskapsrådet (VR). Ansökan för
8 år är inskickad och VR har aviserat budgetned skärningar. Chalmers kommer inleda
förhandlingar med VR angående det framtida
anslaget.
Under 2016 bedöms ett underskott uppstå
beroende på ränteförändringar i Finansinspektionens fastställda beräkningsgrunder för
pensionskostnader. Totalt sett bedöms driften
av Chalmers i stort vara i balans de kommande
åren, med nuvarande kända förutsättningar.
Visst negativt resultat kan ändå uppkomma
genom att olika institutioner planerar strategiska satsningar. Det finns en osäkerhet som
beror dels på hur regeringen ser på satsningar

inom forskningen (inklusive de strategiska
forskningsområdena), dels på ökande konkurrens om externa medel.

Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen
finns att redovisa.

Miljöinformation
Chalmers bedriver anmälningspliktig verksamhet, baserat på sin totala golvyta laboratorium
som överstiger 5 000 kvadratmeter och ett
förbränningslaboratorium med provbänkar för
motorer.
Chalmers har tillstånd att bedriva verksamhet
med joniserande strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 20 § i Strålskyddslagen
(1988:220).
Kärnkemi vid avdelningen för energi och
material, institutionen för kemi och kemiteknik
har också tillstånd att inneha och bearbeta
kärnämnen från Statens kärnkraftsinspektion
enligt 3§ I lagen om kärnteknisk verksamhet
(1984:3).
Chalmers bedriver anmälningspliktig
verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) enligt arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2011:2. Tillstånd från
Jordbruksverket finns för nematoder (rundmaskar) enligt SJVFS 1995:33.
Verksamheten vid Livsvetenskaper på
institutionen Biologi och Bioteknik är anmälningspliktigt enligt 28§ AFS 2005:1 avseende
användning av smittämnen.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat

502 253 221
222 658 354

Summa disponibla medel

724 911 575

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att de disponibla medlen, 724 911 575 kronor,
överförs i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat
och ställning per 31 december 2015 framgår
av följande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning (tkr)

Koncernen

Moderbolaget

Not

2015

2014

2015

2014

1, 2

3 645 934
53 564

3 459 882
72 119

3 557 474
39 783

3 356 121
42 017

3 699 498

3 532 001

3 597 257

3 398 138

– 2 023 923
– 349 512
– 825 845
– 145 851
– 25 456

– 1 985 373
– 316 738
– 779 604
– 167 172
– 1 948

– 1 980 853
– 434 768
– 816 415
– 99 193
– 2 379

– 1 937 389
– 453 619
– 763 712
– 102 515
– 1 552

– 3 370 587

– 3 250 835

– 3 333 608

– 3 258 787

328 911

281 166

263 649

139 351

–5
– 3 765
13 435
– 96 839

0
1 921
13 361
– 195 268

0
– 5 000
40
– 36 031

– 2 130
0
12 896
– 59 492

241 737

101 180

222 658

90 625

– 9 537

– 8 159

–

–

Årets resultat

232 200

93 021

222 658

90 625

Hänförligt till moderföretaget
Hänförligt till minoritetsintresse

202 825
29 375

104 027
– 11 006

–
–

–
–

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

3
4
5
6, 7, 8, 9
10

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

11
11

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

12
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Balansräkning (tkr)

Koncernen

Moderbolaget

Not

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

6

1 820

53

0

0

1 820

53

0

0

15 424
404 017
–

2 362 588
398 987
214 060

15 424
403 863
–

16 496
366 910
–

419 441

2 975 635

419 287

383 406

–
36 272
108 119
0
5 081

–
71 093
85 109
19 458
2 302

61 520
36 200
0
–
2 043

48 520
35 050
4
–
0

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

7
8
9

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

13
14
15
12

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

149 472

177 962

99 763

83 574

570 733

3 153 650

519 050

466 980

11 341

2 478

11 341

2 478

11 341

2 478

11 341

2 478

82 695
2 239 353
111 353
–
33 028
65 401

86 875
2 228 404
91
–
44 296
62 656

77 360
2 184 108
127 714
0
32 424
63 790

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

2 531 830
371 631

2 422 322
372 570

2 485 396
367 174

2 453 169
321 611

16

16, 17

Kortfristiga placeringar

18

2 058

2 047

–

–

Kassa och bank

16

38 668

106 000

19 645

72 473

Summa omsättningstillgångar

2 955 528

2 905 417

2 883 556

2 849 731

SUMMA TILLGÅNGAR

3 526 261

6 059 067

3 402 606

3 316 711
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Koncernen
Not

Moderbolaget

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

150 000
777 659

150 000
574 832

–
–

–
–

927 659

724 832

–

–

–

202 513

–

–

–
–

–
–

150 000
500

150 000
500

–

–

150 500

150 500

–
–

–
–

502 254
222 658

411 628
90 625

–

–

724 912

502 253

927 659

927 345

875 412

652 753

925 861
244
15 167

1 021 530
87 963
9 232

925 861
–
12 004

1 010 170
–
9 232

941 272

1 118 725

937 865

1 019 402

4 431
0
46 466

1 453 444
88 449
745 035

–
–
–

–
–
–

50 897

2 286 928

–

–

16

141 409
0
23
–
0
120 393

159 114
259
0
–
1 714
156 141

138 364
–
–
2 039
–
115 203

126 889
–
–
2 761
–
141 424

261 825

317 228

255 606

271 074

16, 22

1 344 608

1 408 841

1 333 723

1 373 482

3 526 261

6 059 067

3 402 606

3 316 711

0
243 792

1 635 050
246 208

Inga
243 792

Inga
245 304

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Annat eget kapital inklusive årets resultat

19

Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond

19

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

20
12

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Värdering derivat till verkligt värde
Skuld till moderstiftelse

21

16

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld moderstiftelse
Skuld koncernföretag
Skuld dotterföretag
Skatteskulder
Övriga skulder

16

Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

23
24

KASSAFLÖFDESANALYS
SIDAN 46

Kassaflödesanalys (tkr)1

Koncernen
Not

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

328 911
99 459
– 201 659
23 987
– 9 884
– 1 802

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

263 649
99 193
– 117 194
10 592
– 214
–

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

239 012

277 763

256 026

181 917

– 13 775
774
– 222 604
12 330
40 859

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

–
– 559
– 96 644
11 475
– 66 703

–
– 13 786
– 533 150
– 1 168
– 23 334

56 616

– 359 051

103 595

– 389 521

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Försäljning av dotterföretag
Investeringar i intresseföretag
Uttag från intresseföretag
Sålda intresseföretag
Investering i övriga finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar

– 1 884
– 135 735
391
–
– 2 354
– 1 150
0
0
– 23 830
14 211

– 53
– 284 725
2 320
–
0
– 1 748
254
624
– 3 386
11 352

–
– 135 607
378
– 16 000
3 000
– 6 150
–
–
– 2 043
–

–
– 86 534
1 621
– 1 900
0
0
–
–
–
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 150 351

– 275 362

– 156 422

– 86 813

30 000
– 3 586
0

1 447 050
– 1 360 102
– 630

–
–
–

–
–
–

26 414

86 318

–

–

Årets kassaflöde

– 67 321

– 548 095

– 52 827

– 476 334

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut2

108 047
40 726

656 142
108 047

72 473
19 646

548 807
72 473

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning av varulager
Förändring av kundfordringar
Ökning övriga kortfristiga fordringar2
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ersättning till minoritet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

25

1

8 månaders rörelseresultat från Chalmersfastigheter AB ingår i rörelseresultatet samt justeras bort i justeringsraden före förändringar av rörelsekapital. Avseende förändringar av rörelsekapital, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten redovisas förändringen exklusive
Chalmersfastigheter AB. Effekten av avyttringen av Chalmersfastigheter AB redovisas netto på raden ”Försäljning av dotterföretag”.

2

Förändringen i totala likvida medel påverkas av att en 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 tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och forskning inom teknik,
naturvetenskap och samhällsvetenskap. Moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB,
organisationsnummer 556479-5598, är ett aktiebolag med säte i Göteborg.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Chalmers tekniska högskola AB:s koncernredovisning har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och 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 i koncernen 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
”Resultat från andelar i intresseföretag” 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 skuldförs i balansräkningen. Skulden löses upp i takt med de
kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att redovisa det som intäkt
har redovisats som skuld.

Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyra
redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter.
Leasing
Leasingavtal klassifi ceras som fi nansiella
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. Chalmerskoncernen har
inga finansiella 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 redovisas
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 arbetstagare
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
Chalmers har fram till och med 2010-12-31
tryggat den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet genom att skuldföra i egen
balansräkning, samt genom att kreditförsäkra
pensionsskulden hos Försäkringsbolaget
PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt med
tjänstepensionsförsäkring i Skandia Liv.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett
borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti avseende pensionsåtagandet, vilket är
en förutsättning för kreditförsäkringen. Vidare
lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti
för Chalmers pensionsåtagande avseende
pensioner med en begynnelsetidpunkt före
1994-07-01. Från och med 2011-01-01 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden enligt
pensionsplanen PA03 genom avgifter till SPV.
Under 2012 genomfördes en inlösen av den
upparbetade skulden per 2010-12-31 i PA03.

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

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 informell förpliktelse att antingen

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.

• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande, eller

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
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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:

kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av
tillgångar, så kallad kassagenererande enhet,
för vilken det är möjligt att identifiera ett separat
framtida kassaflöde.

• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive
komponent är väsentligt olika.

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 hur värdeförändringar ska redovisas.

• 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
100 år
Yttertak
45 år
Fasad
50 år
Fönster
50 år
Hiss
25 år
El
40 år
Värme, sanitet, luft och kyl
40 år
Styr- och övervakning
15 år
Lokalanpassningar
3–10 år
Övrig restpost
40 år
Markanläggning
20 år
Byggnadsinventarier
10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5–10 år
Maskiner och inventarier
Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

3 år
5–10 år
5–10 år
3–15 år
5 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

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.

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,
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.
Ansvarsförbindelser
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.
Bedömningar och uppskattningar
Skuldberäkning för pensionsåtagande är
beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS
2007:31 och gällande försäkringstekniska
riktlinjer.
Pensionsskuldberäkningen är en nuvärdesberäkning för de pensionsutfästelser som
Chalmers har till sina nuvarande och tidigare
anställda. Skuldberäkning för åtagandet är
beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för pensionsskuld FFFS 2007:31 och
gällande försäkringstekniska riktlinjer. Antaganden i tryggandegrunderna fastställs årligen och
innehåller bl.a.
• Förräntningen under tiden fram till utbetalning
och under utbetalningstid (ränta).
• Hur länge utbetalningarna ska pågå (dödlighet eller förväntad livslängd).
Förändringar i antaganden ovan får en väsentlig
påverkan på pensionsskuldens storlek.
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög grad av bedömningar
av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella
nedskrivningsbehov eller behov av att justera
nyttjandeperioden.
.
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NOT 1 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

NOT 3 PERSONAL

Koncernen

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2015

Försäljning från koncernen Chalmers tekniska högskola till systerbolag och
moderstiftelse uppgår till 123 (68) mnkr. Årets inköp uppgår till 172 (52) mnkr.
Moderbolaget

2014

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

Köp och försäljningar mellan moderbolag och dotterföretag har under året skett
till ett värde om 311 (440) mnkr respektive 21 (22) mnkr. Av inköpen utgör 285
(394) mnkr hyra från Chalmersfastigheter till moderbolaget.

Moderbolaget
Koncernen Chalmersfastigheter1
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers Ventures AB2
IT-universitet i Göteborg AB

2 992
28

37
50

2 889
25

37
56

20
9
0

60
45
0

19
6
0

63
50
0

NOT 2 UPPLYSNINGAR ENLIGT AVTALET MED STATEN

Koncernen totalt

3 049

37

2 939

37

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:
Onsala rymdobservatorium

2015

Intäkter
Kostnader

73 384
– 72 933

72 755
– 68 146

Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning
särredovisad. Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen. Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande:
2015

Forskning och
forskarutbildning

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

1 040 979

953 811

954 906

893 957

19 759

22 465

17 832

20 646

2 412 636

2 275 002

123 923

123 360

Uppdragsforskning

2 319 668 2 287 759
118 628

118 047

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa

2015

Beviljade
medel 1

Varav
medsökande
universitet 2

Förbrukning 3

59,9
24,8

2,7

51,1
21,8

34,1
30,0
47,5

5,0
7,2

30,0
28,0
45,2

2,1
0,4

Total

Total

Andel
kvinnor %

Koncernen
Styrelser
Ledningar

53
41

34
39

66
45

35
33

Moderbolaget
Styrelsen
Ledningen

15
28

30
32

14
29

36
31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015

Moderbolaget

196,3

14,9

176,1

6,5

Beviljade medel från staten.
Medsökande universitet: Inom Material; Göteborgs universitet 2,7 mnkr, inom
Produktion; Lunds universitet 5,0 mnkr, inom Transport; Göteborgs universitet 7,2 mnkr.

3

Förbrukning i förhållande till beviljade medel. Varav medsökandes förbrukning:
Inom Material; Göteborgs universitet 1,9 mnkr, inom Produktion; Lunds universitet 5,0 mnkr, inom Transport; Göteborgs universitet 7,2 mnkr.

4

Forskningsinstitut: Inom Energi; SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och
Inventia totalt 4,0 mnkr, inom Produktion; FCC (Fraunhofer Chalmers Centrum)
2,1 mnkr, inom Transport; IVL (Svenska miljöinstitutet AB) och VTI (Statens
väg- och trafikforskningsinstitut) totalt 0,4 mnkr.

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

Löner
och andra
ersättn.

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

1 366 554

560 025
(139 050)1
4 450
(1 090) 3

1 308 354

574 078
(179 144) 1
7 339
(2 067) 3

4 777
(1 662) 4
2 917
(494)

9 197

10 601

Chalmers Professional
Education AB
Koncernen
Chalmers Ventures
AB 5
IT-universitet i
Göteborg AB

10 103
8 571

15 218

7 156

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

0

0

0

0

1 395 829

572 169
(142 296)

1 339 925

588 680
(183 585)

1

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget men för rektor/vd finns en extra
tjänstepensionspremie och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning från högskolans sida äger rektor/vd rätt att under en tid av 24 månader
uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/vd.

2

För år 2015 avser värden perioden januari till augusti. Koncernen avyttrades
den 31 augusti 2015.

3

För vd fi nns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Vd:s
anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under 18
månader, med avräkning mot ersättning från annan arbetsgivare.

4

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

5

För jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilken
under 2015 överlåtits till Chalmers Ventures AB.

4,0

2

2014

Löner
och andra
ersättn.

Koncernen
Chalmersfastigheter2

Varav
forskningsinstitut 4

1

2014

Andel
kvinnor %

Koncernen totalt

Medel till strategiska forskningsområden år 2015 med
Chalmers som huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:

2014

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Uppdragsutbildning

För år 2015 anges värden per 31 augusti. Koncernen avyttrades
den 31 augusti 2015.
2 För jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilken under
2015 överlåtits till Chalmers Ventures AB.

2014

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har
ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 270 (251) mnkr.

Grundutbildning

1
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NOT 3 PERSONAL FORTS.

NOT 4 LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Löner & andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som förhyrda
lokaler, maskiner och dator- och kontorsutrustningar redovisas bland rörelsekostnader.

2015
Styrelsen
och vd
(varav
tantiem
o.d)

Moderbolaget
Koncernen
Chalmersfastigheter1
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers
Ventures AB2

2014

Övriga
anställda

Styrelsen
och vd
(varav
tantiem
o.d)

3 696 1 362 858
(0)
3 232
7 369
(0)
1 213
8 890
(0)
1 855
6 716
(0)

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

1 304 806

0

0

IT-universitet i Göteborg AB

0

0

Övriga
anställda

13 384
8 031
5 017

8 687
1 331 238
(0)
1
För år 2015 avser värden perioden januari till augusti. Koncernen avyttrades
den 31 augusti 2015.
2
För jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilket under
2015 överlåtits till Chalmers Ventures AB.

Koncernen totalt

9 996 1 385 833

Koncernen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
avseende förhyrda lokaler1
Framtida leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal avseende förhyrda lokaler1
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Uppsägn.
tid/antal
Grundlön
mån.
/styrelse- Förmå- Pensions- avgångsarvode2
ner kostnad vederlag

Chalmersfastigheter AB3
Sven-Erik Adolfsson, vd
Chalmers Professional Education AB
Mikael Weimarck, vd
AB Chalmers Ventures AB
Linnéa Lindau, vd

248
75
99
32
75
56
75
0
32
24
32
32
0
75
0
0
0
0
0
0
827
1 161
1 200
1 108
1 272
292
1 013
1 419
1 004
1 163
1 137
1 213

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
255
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379
834
251
434
313
272
301
0
286
440
371
384

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

938

0

344

6/18

1 063

47

255

6/6

888

28

52

16 553

555

4 916

6/0

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 och ledande befattningshavare fakturerat arvode från eget ägt bolag redovisas fakturerat belopp exklusive moms.

3

För år 2015 avser värden januari till augusti. Dotterföretaget avyttrades den 31 augusti 2015.

189 055

412 400
1 073 000
789 400

175 400
458 500
239 500

Förändringen i koncernens kostnadsförda och framtida leasingavgifter är främst
hänförlig till avyttringen av dotterföretaget Chalmersfastigheter AB

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2015

2014

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

953
993
1 747
1 191

1 073
806
760
1 104

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

650
863
1 747
999

648
639
760
859

2015

2014

3 145
1 884
– 53

3 919
53
– 827

1 Huvudsakligen

revision av EU-finansierade projekt

NOT 6 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen
Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 976

3 145

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificering

–3 092
– 64
0

– 3 394
– 192
494

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 156

– 3 092

Utgående redovisat restvärde

1 820

53

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
Summa

260 350

Moderbolagets avtal med Emils Kårhus kan inte sägas upp så länge de årliga donationerna ur fonden ”Donation Alumni 50 + Stiftelsen 20” erhålls. Framtida leasingavgifter
rörande detta avtal är beräknat på 30 år.

Chalmers tekniska högskola AB
Lena Treschow Torell, styrelsens ordf.
Torbjörn Holmström, styrelsens vice ordf.
Johan Andersson, styrelseledamot
Peter Andrekson, styrelseledamot
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Helén Eliasson, styrelseledamot fr.o.m. 150422
Magnus Kårestedt, styrelseledamot
Daniel Langkilde, styrelseledamot
Jan Lindér, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Ann-Sofie Sandberg, styrelseledamot
Johanna Svensson, styrelseledamot
Kent Viitanen, styrelseledamot
David Ådvall, styrelseledamot fr.o.m. 150422
Veronika Aspvall, styrelseledamot fr.o.m. 150422
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Philip Radtke, styrelsesuppl t.o.m. 150422
Rosavilla Valloyas, styrelsesuppleant
Cecilia Åberg, styrelsesuppleant
Stefan Bengtsson, rektor/vd fr.o.m. 150801
Karin Markides, rektor/vd t.o.m. 150731
Mats Viberg, prorektor/vice vd
Alf-Erik Almstedt, vicerektor
Lars Börjesson, vicerektor
Johan Carlsten, vicerektor t.o.m. 150131
John Holmberg, vicerektor
Fredrik Hörstedt, vicerektor fr.o.m. 150201
Maria Knutson Wedel, vicerektor
Rolf Almelund, Chief Process Officer
Jonas Fogelberg, Chief Financial Officer
Lisskulla Lindström, HR-chef

2014

Moderbolaget
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
avseende förhyrda lokaler
400 985
423 633
Framtida leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal avseende förhyrda lokaler
Inom ett år
410 500
431 500
Mellan ett och fem år
1 068 400 1 291 600
Senare än fem år
789 400
981 700

1

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 20151

2015
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NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
2015

Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning av dotterföretag
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning av dotterföretag
Avyttringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde
Skattemässigt restvärde

2014

2 858 005
13 553
– 2 835 421
0

2 829 075
29 170
0
– 240

36 137

2 858 005

– 495 417
– 44 501
519 205
0

– 435 329
– 60 176
0
88

– 20 713

– 495 417

15 424

2 362 588

–

1 654 087

Moderbolaget
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

35 595
542

24 720
10 875

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 137

35 595

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 19 099
– 1 614

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde
Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Ackumulerat verkligt värde
Vid årets början
Försäljning av dotterföretag
Vid årets slut

2014

214 060
– 214 060
0
0

61 938
0
214 060
– 61 938

0

214 060

Utgående pågående nyanläggningar

NOT 10 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Under 2015 genomfördes omstrukturering inom Stiftelsekoncernen och dotterföretaget Chalmersfastigheter AB avyttrades till moderstiftelsen. Köpeskillingen
för aktierna uppgick till 3 000 tkr vilket medfört en koncernmässig förlust om
22 765 tkr.

2015

2014

– 17 939
– 1 160

Koncernen
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

0
13 214
16
205

10 875
0
1 304
1 182

– 20 713

– 19 099

Summa

13 435

13 361

15 424

16 496

Moderbolaget
Ränteintäkter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter kortfristiga placeringar
Ränteintäkter övriga

0
0
40

10 875
1 238
783

Summa

40

12 896

– 28 984
0
– 35 921
– 5 338
– 26 596

– 50 932
– 141
– 59 512
– 38 879
– 45 804

Summa

– 96 839

– 195 268

Moderbolaget
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga

– 35 817
0
– 214

– 59 312
–3
– 177

Summa

– 41 031

– 59 492

2015

2014

3 080 500
– 3 080 500
0

2 901 000
0
3 080 500

2015

Ränteintäkter och liknande poster

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

2014

Koncernen
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljning av dotterföretag
Utrangeringar/försäljningar

1 881 149
137 658
– 107 177
– 41 412

1 803 494
103 431
0
– 25 776

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 870 218

1 881 149

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning av dotterföretag
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 1 482 162
– 101 286
76 368
0
40 879

– 1 398 903
– 106 575
0
– 229
23 545

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 466 201

– 1 482 162

404 017

398 987

Moderbolaget
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 775 767
135 065
– 41 321

1 725 030
75 657
– 24 920

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 869 511

1 775 767

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Utrangeringar/försäljningar

– 1 408 857
– 97 579
0
40 788

– 1 330 548
–101 126
– 229
23 046

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 465 648

– 1 408 857

403 863

366 910

Utgående redovisat restvärde

2015

NOT 11 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

NOT 8 MASKINER OCH INVENTARIER

Utgående redovisat restvärde

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Försäljning av dotterföretag
Årets anskaffningar
Omklassificering

NOT 12 SKATTER
Moderbolaget utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt
undervisningsverk.
Skatt på årets resultat
2015

2014

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

– 9 293
– 244

– 1 711
– 6 448

Skatt på årets resultat

– 9 537

– 8 159

Uppskjuten skatt temporära skillnader
2015
Koncernen
Redovisat
värde

Värde
byggnader
Obeskattade
reserver
Räntederivat

Skattemässigt
värde

2014
Temporär
skillnad

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

2 045 232 1 654 087 391 145

1 109

1 109

8 686
– 88 449

0

8 686

0 – 88 449

NOTER
SIDAN 52

NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

FORTS. NOT 12 SKATTER
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
2015
Uppskjuten
skattefordran

Koncernen

2014

Uppskjuten
skatteskuld

Värde byggnader
Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässigt
underskottsavdrag

Uppskjuten
skattefordran

– 244

Uppskjuten
skatteskuld

– 86 052
– 1 911
19 458

Koncernen
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Årets försäljning
Lämnade aktieägartillskott
Årets resultatandel

0

0

Försäljning dotterföretag1
2014

Koncernen
Skatt enligt gällande skattesats
22 %
Effekt av att moderbolaget ej är
skattesubjekt
Koncernmässigt realisationsresultat
försäljning dotterföretag

241 737

101 180

– 53 182

22 % – 22 260

48 985

20 406

– 5 008

0

Koncernmässig justering

– 3 654

0

Övriga ej avdragsgilla poster
Övriga ej skattepliktiga poster

–9 966
11 944

– 15 119
9 592

128

– 992

1 216

211

Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt

0
1 704

0

– 254

– 8 587

– 441

– 27 431

0

– 25

0

0

3 867

36 272

71 093

35 050
1 150
5 000
– 5 000

35 050
0
0
0

36 200

35 050

Marknadsvärdering

Skatt mottaget koncernbidrag

Moderbolaget
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskot
Årets nedskrivning
Utgående värde
Specifikation av andelar i intresseföretag

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag
Justering avseende aktuell inkomstskatt från tidigare år

66 445
1 748
– 1 976

5 000

Utgående värde

Resultat före skatt

71 093
1 150
0
– 4 928

Omstrukturering i koncernen
2015

2014

Erhållen utdelning
Omklassificering

Avstämning effektiv skatt

2015

Redovisad effektiv skatt

4%

– 9 537

8,2 %

Årets
resultat2

Kapital
andel %

Rösträtts
andel %

Antal
andelar

91 691

4 065

39

39

38 670

2

Johanneberg Science
Park AB

2 507

– 7 162

38,91

48,61

1 000

0

Lindholmen Science
Park AB

6 529

– 8 525

16,4

41,53

150

– 8 159

AstaZero AB

Eget
kapital2

1

Förändringen andelar i intresseföretag hänförlig till avyttringen av dotterföretaget
Chalmersfastigheter AB 2015-08-31

2

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2015.

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ingående bokfört värde
Inbetalt, ej registrerat, aktiekapital
Aktieägartillskott
Försäljning dotterföretag

2015

2014

48 520
0
16 000

48 750
500
1 400

– 3 000

0

0

– 2 130

61 520

48 520

Nedskrivning
Utgående bokfört värde

Eget
kapital

RöstÅrets Kapital- rättsresultat andel% andel%

Antal
andelar

Bokfört
värde

400

5 400

Dotter- och dotterdotterföretag
Chalmers Professional Education AB
AB Chalmers
Ventures AB1
AB Chalmersinvest
IT-universitet i
Göteborg AB

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

394

100

100

129 649

15 881

100
100

100
100 56 020
100 115 000

100

100

97

0

1 000

Summa

100
61 520

2015

2014

Koncernen
Ingående värde

85 109

82 269

Omklassificering
Årets investering

10 227
17 735

1 017
1 084

0

– 141

– 17 937

– 12 900

Marknadsvärdering

9 669

13 818

Aktieägartillskott

1 259

0

Nyutlåning

2 725

0

Återbetalning av lån

– 668

– 49

Årets försäljning

Övriga poster
Utgående värde
Dotter- och dotterdotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB1
AB Chalmersinvest
IT-universitet i Göteborg AB

Org. nr

Säte

556634-5996
559001-3941
556275-3193
556605-9704

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

I förteckningen ovan redovisas endast innehav i dotter- och dotterdotterföretag, då dotterdotter-dotterföretag är av ringa betydelse ur koncernperspektiv.
1

I årsredovisning 2014 benämndes dotterföretaget Chalmers Venture Creation AB.

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Årets upp- och nedskrivning
5 866

Org. nr
556802-4946
556790-3108
556568-6366

Moderbolaget
Ingående värde

0

11

108 119

85 109

4

4

Årets försäljning

–4

0

Utgående värde

0

4

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 %). Företrädesemissioner med enbart befi ntliga ägare
skall inte utgöra bas för värdering.

NOTER
SIDAN 53

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 tidsperiod 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 16 FINANSIELLA INSTRUMENT I KONCERNEN
2015

2 302
86 875
2 335 447
293 044

Summa

2 874 995

2 717 688

Finansiella tillgångar som kan säljas
Andra långfristiga värdepappersinnehav

108 119

85 109

Summa

108 119

85 109

40 726

108 047

3 023 840

2 910 824

15 411

97 195

Finasiella skulder
Finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder till kreditinstitut

4 431

1 453 444

0

745 035

Långfristig skuld till moderstiftelse
Leverantörsskulder

141 409

159 114

Övriga kortfristiga skulder

120 393

158 114

Upplupna kostnader

433 296

498 090

Summa
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde

714 940

3 110 992

Avsättningar för pensioner

925 861

1 021 530

0
46 466

88 449
0

Ränteswappar
Lån från Stiftelsen
Summa
Summa finansiella skulder

972 327

1 109 979

1 687 267

4 220 971

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2015

Minoritetsintresse

Totalt

202 514

927 346

Koncernen
Belopp vid årets ingång

150 000

574 834

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 150 000

202 825

– 231 887 – 231 887
29 375 232 200
777 659
0 927 659

Försäljning av dotterföretag

Moderbolaget
5 081
82 695
2 449 135
388 084

Summa finansiella tillgångar

Övrigt Annat eget
tillkapital
Aktie- skjutet inkl. årets
kapital kapital
resultat

2014

Finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar
Långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar

NOT 19 EGET KAPITAL

2014

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

150 000

500

411 628
90 625

150 000

500

502 253

90 625
– 90 625
222 658
222 658

NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER
Nedan redovisas pensionsskuld avseende moderbolaget vilken hanteras i egen regi.
Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd
pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers betalar en viss
procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension. Skuldberäkning
för åtagandet är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning
av pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande försäkringstekniska riktlinjer.
Riktlinjerna innehåller ränteantagandet 0,8 % år 2015 respektive 0,5 % 2014.
Förändring i pensionsskulden

2015

2014

1 010 170
– 52 008
– 32 301

1 035 057
7 402
– 32 289

925 861

1 010 170

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader
i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 139 055
– 35 817

– 179 144
– 59 312

Summa

– 174 872

– 238 456

2015

2014

0

1 535 499

46 465

745 035

Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar
Skuld vid årets utgång

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen
Lån kreditinstitut och banker mm.

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

338 084
4 020
23
29 504

293 044
47 163
13
32 350

Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen

Summa

371 631

372 570

Summa

Moderbolaget
Fordran på finansiärer
Övriga poster

338 084
29 090

293 044
28 567

Summa

367 174

321 611

Lån moderstiftelse
Lån kreditinstitut och banker mm.

4 431

6 394

50 896

2 286 928

I moderbolaget finns inga långfristiga skulder.

NOT 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2015

Chalmers Ventures AB har kapitalandelslån från Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola som vid slutet av verksamhetsåret uppgår till 46 mnkr. Övriga långfristiga skulder, 4 mnkr, avser skulder i dotterföretagskoncernen Chalmers Ventures
AB och utgörs till stor del av lån kopplade till aktieinnehav i enskilda företag eller
i grupper av företag.

2014

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

2 047
0
0
11

335 263
1 485 000
– 1 818 216
0

Utgående marknadsvärde

2 058

2 047

2015

2014

1 217

– 6 532

Värdeförändringar lån

Moderbolaget
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning

0
–
–

330 000
1 485 000
– 1 815 000

Utgående marknadsvärde

–

0

Omvärdering till marknadsvärde mot
resultaträkningen
Omföring till avsättning värdeförändring
kapitalandelslån

– 3 163

0

Omvärdering ränteswappar mot
resultaträkningen

5 338

38 879

Summa ökning av skuld

3 392

32 347

NOTER
SIDAN 54

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSER

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2015
Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löne- och avkastningsskatt
Övriga poster
Summa

911 312
159 831
752
37 179
33 776
201 758

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

1 344 608

1 408 841

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

2015

2014

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

17 853
4 159
123 500
98 280
0

19 592
4 834
123 500
98 280
2

Summa

243 792

246 208

Moderbolaget
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Borgensförbindelse AstaZero AB
Stödbrev AstaZero AB

17 853
4 159
123 500
98 280

19 365
4 159
123 500
98 280

Summa

243 792

245 304

2014

911 312
159 105
36 791
33 282
193 234

910 752
165 509
33 421
44 665
219 135

1 333 724

1 373 482

2015

2014

NOT 23 STÄLLDA PANTER

Koncernen
Fastighetsinteckningar

0

1 635 050

Summa

0

1 635 050

Moderbolaget har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intressebolag Johanneberg Science Park AB och Lindholmen Science Park AB att årligen
lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr respektive 5 000 tkr medel
som ersätts av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inom Stiftelsesatsningen.

NOT 25 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen
Rörelseresultatet i avyttrat dotterföretag fram till överlåtelsedagen
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Realisationsresultat vid avyttring av
anläggningstillgångar
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Övriga poster
Summa

2015

2014

– 101 488
– 35 817
– 78 374

0
– 59 512
– 23 720

23 263

3 336

– 9 669
426

– 17 903
966

– 201 659

– 96 833

– 35 817
– 81 537
160

– 59 312
– 23 382
255

– 117 194

– 82 439

Moderbolaget
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster
Summa
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REVISIONSBERÄTTELSE
SIDAN 55

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Chalmers tekniska högskola AB för år 2015. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 39 – 54.

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 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

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 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.

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.

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 2015 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.

Göteborg den 25 februari 2016
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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SIDAN 57

ÅRSREDOVISNING
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen)
med org.nr: 855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning
för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen är moderföretag i koncernen och har
till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan,
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
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.
Koncernstruktur
Koncernen består av Stiftelsen, de helägda
dotterföretagen SSPA Sweden AB, Chalmersfastigheter AB med dotterföretag och
Chalmers med dotterföretag.
Under verksamhetsåret har Chalmers
aktier i Chalmersfastigheter AB överlåtits och
därmed blivit ett helägt dotterbolag till Stiftelsen. Det var tidigare samägt med Chalmers,
där Stiftelsen ägde 90 % av kapitalet i Chalmersfastigheter och 47 % av rösterna, medan
Chalmers ägde övriga delar.
Stiftelsen var tidigare delägare i två intressebolag: Johanneberg Science Park AB och
Lindholmen Science Park AB. Dessa andelar
har under verksamhetsåret överlåtits till Chalmers.
Stiftelsen har även närstående organisationer, Stiftelsen Chalmers Innovation och
Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Verksamhet i dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
Under året har Chalmers haft en fortsatt god
tillväxt av finansiering till verksamheten. Året

kännetecknades av fortsatta strategiska satsningar inom grundutbildning, forskning och
nyttiggörande. Verksamheten har genererat ett
överskott som beror på senarelagda satsningar
då rekrytering och att starta upp verksamhet
dragit ut på tiden. Samtliga överskottsmedel
kommer att användas i verksamheten under
kommande år.
Chalmers beslutade under året att införa en
ny fakultetsmodell. Den därtill knutna förändringen av fördelning av departementsmedel,
kombinerat med basfinansiering av vissa tjänster kommer att innebära nya krav på Chalmers
ledare och medarbetare för att uppnå uppsatta
effektmål.
2015 var sista året som Chalmers fick kvalitetsmedel från staten, som 2015 uppgick
till 51 miljoner kronor. Detta har erhållits som
ett resultat av den positiva utvärderingen av
ingenjörs- och tekniska utbildningar samt
arkitekturutbildningar, som har utförts av
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Grundutbildningen är inne i en fas där produktionsnivån
är högre än takbeloppet varför antalet platser
minskades hösten 2014. Nu ser överproduktionen ut att bli som högst 2016 för att sedan
vara i balans i förhållande till takbelopp 2018.
Söktrycket minskade med 7 % i nationell förstahandssökande till grundutbildning efter förra
årets bibehållna rekordhöga söktryck, nationellt
har det totala söktrycket till högre utbildning
minskat med 1 %.
Chalmers blir tillsammans med Göteborgs
universitet ett av Sveriges tre nya Riksidrottsuniversitet. Under året startade ChalmersX,
som är ett nytt digitalt campus där kurserna är
öppna för alla och är kostnadsfria.
Nyttiggörandet bedöms bli ett centralt konkurrensmedel i universitetsbranschen varför
Chalmers konsoliderar och accelererar sitt
system för Venture Creation. Arbetet fortgår
med konsolidering av Chalmers system för Venture Creation och positionering av Chalmers i
områdets internationella toppskikt. Konsolideringen innebär en ökad tydlighet mot interna
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Belopp i mnkr
Nettoomsättning
(varav Chalmers tekniska högskola AB)
Årets resultat
(varav Chalmers tekniska högskola AB)
Eget kapital
(varav Chalmers tekniska högskola AB)
Balansomslutning
(varav Chalmers tekniska högskola AB)
Antalet anställda
(varav Chalmers tekniska högskola AB)

2015

2014

2013

2012

2011

3 711
3 645
314
203
3 174
928
7 741
3 526
3 158

3 551
3 356
294
91
2 864
653
7 604
3 317
3 051

3 376
3 176
153
– 46
2 575
562
7 049
3 275
2 938

2 992

2 889

2 793

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

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

processer, effektivare organisation, och möjliggörande av utökade och långsiktiga satsningar
i form av investeringskapital och driftsmedel.
2016 innebär en fortsatt ökning av antalet
anställda, dock planar ökningen ut och bedöms
bli lägre än under 2015. Under de närmaste
åren kommer Chalmers nya fakultetsmodell,
kombinerat med basfi nansiering av vissa
tjänster sannolikt att innebära omfördelningar
mellan enskilda enheter/institutioner.
Under 2016 bedöms ett finansiellt underskott uppstå beroende på beräkningsgrunder
för pensionskostnader. Totalt sett bedöms
driften av Chalmers i stort vara i balans de
kommande åren, med nuvarande kända förutsättningar. Visst negativt resultat kan ändå
uppkomma genom att olika institutioner vill
göra strategiska satsningar. Det fi nns en
osäkerhet som beror dels på hur regeringen
ser på satsningar inom forskningen (inklusive
de strategiska forskningsområdena) och dels
på ökande konkurrens om externa medel.
Chalmersfastigheter AB
Under 2015 är det första gången som Chalmersfastigheter haft en egen organisation för
drift och skötsel. Redan nu ser vi att närvaron
av egen personal i våra fastigheter betyder att
vi kan arbeta mer strukturerat med rondering
och tillsyn och framförallt med förbättrade relationer med kunder och studenter i våra miljöer.
Chalmersfastigheter agerar långsiktigt i campusmiljöerna med en nästintill evig tidshorisont
och med långsiktig närvaro med egen personal
i fastigheterna, skapar en verksamhetsnära och
nyttiggörande del av Chalmers.
Sommaren 2015 stod Chalmersfastigheters
nya byggnader i Södra Johanneberg klara för
inflyttning. De nya byggnaderna bär namnet
Johanneberg Science Park. Byggnaderna
omfattar cirka 8 000 kvadratmeter BTA.
Chalmersfastigheter är en av 14 parter i
projek tet ElectriCity, som är ett spännande
samarbete där industri, forskning och samhälle
utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.
Chalmersfastigheter slutförde under året förhandlingar med Statens Fastighetsverk om att
förvärva samtliga byggnader och anläggningar
på Onsala rymdobservatorium.
Verksamheten under 2015 kännetecknas
fortsatt av ett intensivt arbete för att möta Chalmers expansion och efterfrågan av lokaler. Året
har präglats av ett flertal ombyggnadsprojekt,
dels för att möta verksamheternas behov dels
för tillskapande av nya stråk och mötesplatser.
Bolagets uthyrningsgrad uppgår till drygt 99
%, vilken bedöms ligga kvar på denna höga
nivå under överskådlig tid.
Snabbt växande forsknings-och utbildningsområden kräver ständig utveckling av
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forsknings-och laboratoriemiljöer. För att
möjliggöra Chalmersfastigheters leverans av
moderna och unika miljöer och mötesplatser för
forskning, utbildning, näringsliv och samhälle
har Chalmersfastigheter kontinuerligt pågående omvärldsstudier av miljöer hos Chalmers
konkurrerande universitet världen över.
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 värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling.
Under 2015 har den maritima marknaden
varit svag och avvaktande. Globaliseringen
och den strukturomvandling som pågår med
anledning av klimatutmaningen har under
året överskuggats av bl.a. säkerhetspolitiska
ställningstaganden och osäkerhet inom finanssektorn. Det låga oljepriset har medfört att
investeringar i maritim infrastrukturen hämmats
samtidigt som det säkerhetspolitiskläget gjort
att intresset för risk- och säkerhetsförhöjande
åtgärder återigen ökar.
Det av Chalmers initierade sportinitiativet
fortskrider. Idrottsrörelse, näringsliv och högskolan samverkar för att skapa framgång för
respektive part. SSPA har under året fördjupat
sitt engagemang och bidrar med kompetens
och infrastruktur av relevans för området segling.
Tillsammans med kunder och partners
världen över arbetar SSPA engagerat för att
omvandla utmaningar till framtida hållbara lösningar.
Verksamheten i närstående
organisationer
Stiftelsen Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är en Stiftelse som skall
upplåta lokaler till företag och uppfinnare samt
leverera kringtjänster som stimulerar innovation och utveckling av dess idéer. Under året
har Chalmers Innovation deltagit i konsolideringen av Chalmers; inkubator-, ”venture-” och
investerings-verksamhet, som nu är samordnat
i det nybildade bolaget Chalmers Ventures AB.
Under året har fokus varit på de utvecklingsmöjligheter som finns för att maximera nyttan
enligt ändamålet. Chalmers Innovation driver
även en investeringsfond för groddföretag i
vilken externa finansiärer är med som investerare. Stiftelsen är huvudman för Chalmers
Innovation genom att utse Chalmers Innovations styrelse och revisorer.
Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen har 62 stycken stiftelser med anknuten förvaltning vars huvudsakliga ändamål är
att ge stipendier och forskningsbidrag till
studerande och anställda vid Chalmers samt
ge bidrag till verksamheten som bedrivs vid
högskolan.
Stiftelserna har totalt delat ut 7,5 mnkr (7,8)
till ändamål vid Chalmers. Stipendier och
bidrag under året som särskilt kan lyftas fram är

2,2 mnkr (2,4) till studenter vid Chalmers under
benämningen ”Donationsstipendierna”, till studenter vilka har gott studieresultat och god
studietakt. Från Stiftelsen Chalmerska innovationsfonden har 2,1 mnkr (1,8) delats ut, där
1,2 mnkr går till en professur inom innovation
vid Chalmers, samt forskare och doktorander
knutna till denne.
Resterande bidrag ur stiftelsen ges som
stöd till bildandet av småföretag i anslutning till
högskolans forskning. Under året har även 0,6
mnkr (1,2) delats ut som stöd till unga forskare,
framförallt till konferenser och forskarresor, från
Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden som
bildades 1929 vid skolans hundraårsjubileum.
Koncernens resultat, ställning och
nyckeltal
Årets redovisade resultat uppgår till 314 mnkr
(294).
Eget kapital uppgår på balansdagen till
3 174 mnkr (2 864).
Koncernens likvida medel uppgår vid årets
slut till 696 mnkr (842). Koncernens kassalikviditet uppgår till 79 % (77 %) och soliditeten
uppgår till 41 % (38 %).
Risker och styrning
Största monetära riskerna i koncernen finns i
Stiftelsens kapitalförvaltning som bär risk mot
fluktuationer på kapitalmarknaden. Den del av
pensionsskulden som finns i egen räkning kan
ge betydande resultatpåverkan vid ändrade
livslängdsantagande och lägre diskonteringsränta. Det pågår ett kontinuerligt riskarbete
som omfattar inventering av riktlinjer och rutiner avseende förhindrande av korruption och
oegentligheter.
I Chalmers har man i det strategiska riskarbetet bland annat identifierat att finansiärers
ändrade strategier mot färre och större anslag,
samt ökad konkurrens från näringsliv och
offentlig sektor, kan medföra risker för att Chalmers skall tappa en framstående position inom
forskningen. Chalmers nya fakultetsmodell är
en strategisk förändring som har krävt stora
personella resurser och risk för att övrig verksamhetsutveckling har fått stå tillbaka. Med
konsolideringen av Venture Creation AB samt
värdskapet och koordineringen av Flaggskeppet Grafen bedöms en risk vara för att man inte
lyckas ge rätt stöd.
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 avvecklingen av löntagarfonderna och vid bildandet
erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor, varav
900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet.
Avkastningen av stiftelsekapitalet avser att
fi nansiera 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 Chalmers verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för
vilka reguljär finansiering finns och samplanering i förhållande till Chalmers övriga uppdrag
eftersträvas. Stiftelsen har delat ut 3,3 miljarder kronor till ändamål vid Chalmers i form av
satsningar och aktieägartillskott mellan åren
1994–2015.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat riktade satsningar inom Chalmers om
82 mnkr (49). Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
Excellenssatsning på unga forskare,
12 mnkr (16)
Grundläggande vetenskaper samt de tre
styrkeområden som saknar statliga strategiska
fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel för
forskarassistenter, unga lovande forskare i
början av sin karriär, för att hålla högt tempo
i utvecklingen av områdena. Områden har
valts där Chalmers kan ta ansvar genom
gränsöverskridande forskning, utbildning och
innovationskraft. Stiftelsesatsningen har varit
avgörande i utvecklingen av dessa områden.
De tre styrkeområdena utan statligt stöd är:
Life Science, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt Samhällsbyggnad.
Stiftelsesatsningen har skett i två delprojekt,
Ung Excellens 1 och 2, fem forskarassistenter
har anställs per omgång. Utöver egen lön har
villkoren omfattat medel till bl.a. en doktorand,
drift och resor. Dessutom har ett mentors-/
coachningspaket och möjlighet till hjälp vid
flyttning ingått.
Ung excellens 1 avslutades 2015 och Ung
excellens 2 är i full verksamhet. En tredje satsningsomgång, ung excellens 3 kommer att
påbörjas 2016.
Rekrytering av internationella studenter,
12 mnkr (7)
Satsningen fi nansierar Avancez-stipendier,
ett tvåårigt stipendium (masterutbildning) för
icke EU/EES-studenter och täcker 75 % av
terminsavgiften.
Detta är fortsatt ett nyckelprojekt för Chalmers. 2015 gjorde Stiftelsen en extra satsning
för att överbrygga Svenska Institutets indragna
stipendier och delar ut 16 miljoner kronor
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Belopp i mnkr
Resultat
(varav Gåvomedel)
Utdelningar
(varav Gåvomedel)
Eget kapital
(varav Gåvomedel)
Balansomslutning

2015

2014

2013

2012

2011

124
8
– 90
–7
2 089
114
4 659

248
12
– 58
–7
2 049
109
4 584

191
9
– 55
–6
1 857
102
3 762

126
9
– 54
–6
1 721
98
3 501

–3
4
– 93
– 28
1 649
94
3 045
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2015-2017, vilket ökar den tidigare satsningen
på 50 miljoner. 2015 har 74 studenter finansierats med satsningen. Denna satsning har varit
en viktig faktor, i att Chalmers nu är ett av de
fem stora universiteten i Sverige med avseende
på antal internationella sökande.
Mooc – massive open online course,
3 mnkr (5)
MOOCs kan komma att bli en mycket viktig
faktor i den framtida universitetsvärlden, Sverige och Chalmers måste utvecklas tillsammans
med den nya formen. Med hjälp av stiftelsesatsningen kunde Chalmers agera snabbt och
effektivt inom detta område. Chalmers har med
finansiering av stiftelsen inlett ett treårigt projekt för att utveckla MOOCs på plattformen
edX. Genom projektet har två MOOC-kurser
genomförts under 2015 med sammanlagt 18
000 anmälda deltagare. ChalmersX - som är
vårt ”digitala campus” - är en plattform för att nå
ut till nya målgrupper och stärka Chalmers varumärke. Erfarenheterna från MOOCs-kurserna
driver även på den pedagogiska utvecklingen
mot blended learning. Ytterligare kurser genomförs 2016.
Excellenssatsning på seniora forskare IT,
1 mnkr (1)
Projektet är inne på sitt femte år och löper
vidare ytterligare 2 år. Chalmers rekrytering
av professor Jan Bosch, ett världsnamn inom
Software Engineering, kunde ske tack vare Stiftelsens startmedel. Jan Bosch rekryterades
med uppdraget att bygga upp ett Software
center vid Chalmers. Industrin efterfrågade
kompetens vid akademin inom detta område
och nya samarbeten möjliggörs tack vare
utvecklingen av centret. Jan Bosch var tidigare
professor vid University of Groningen, Holland.
Satsningen syftar till att stärka styrkeområdet
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
och institutionen för data och informationstekniks avdelning Software engineering.
Excellenssatsning på seniora forskare
samhällsbyggnad, 4 mnkr (-)
En strategiskt mycket viktig rekrytering till institutionen för arkitektur och inom styrkeområdet
Samhällsbyggnad på såväl kort som lång sikt.
Rekryteringen innebär ett mycket viktigt tillskott
till etablerade plattformar som Mistra Urban
Futures. Behovet av ny kunskap och forskning
inom stadsbyggande är påtagligt både nationellt och internationellt, och de kommande
årens planerade förändringar i Göteborgsregionens och Västsveriges byggda miljö utgör
en arena där Chalmers kan spela en central
roll. Under 2015 har en fungerande forskarmiljö
etablerats inom fältet Spatial Morphology med
tre större projekt med inriktning mot ’Comparative studies in spatial morphology’, ‘Multi-modal
traffic modelling’ och ’Spatial form and ecosystem services’. Som ett led att stärka denna
forskning har internationellt samarbete formaliserats med Technische Universität Delft och
University College London.
Excellenssatsning på seniora forskare
kemisk biologi, 2 mnkr (-)
Den 1 september tillträdde Pernilla Wittung
Stafshede som professor och chef för en
ny avdelning ”Kemisk biologi” på den nyss
bildade institutionen för biologi och bioteknik, rekryterad av prefekt Jens Nielsen med
hjälp av stiftelsesatsningen. Detta kommer

att bredda den nya institutionens fält inom
just Kemisk Biologi. Institutionens mål är att
brygga frontforskning inom grundläggande life
sienceforskning med biokemisk och biologisk
ingenjörskonst, och därmed växa fram som
det ledande innovationscentret inom regionen,
inom detta forskningsområde. Pernilla Wittung
Stafshede var tidigare professor inom Biologisk Kemi vid Umeå Universitet.
Excellenssatsning på seniora forskare
Microwave imaging, 2 mnkr (-)
Rekrytering av professor Paul Meaney från
Dartmouth college inom ”Microwave imaging”
till institutionen för signaler och System. Området har stor potential med många medicinska
tillämpningar. I en tid där vårdkostnader eskalerar globalt kan dessa tillämpningar komma
att bli viktiga, i ännu högre grad i utvecklingsländerna där behandling och diagnostik ofta är
icke-existerande. Prof. Meaney är utan tvekan
världsledande inom området ”Microwave imaging” för biomedicinska tillämpningar.
Nyttiggörande – Bygga & Brygga, 16 mnkr (-)
Grunden för det nybildade bolaget Chalmers
Ventures AB. Bolaget samlar all verksamhet
inom inkubation och såddinvesteringar inom
Chalmers och är navet i universitetets kraftsamling för att bli världsbäst inom innovation och
entreprenörskap. Chalmersstiftelsen kommer
dessutom att investera 300 mnkr, fördelat över
femton år, i de bolag som Chalmers Ventures
skapar. Investeringen kommer att skapa en bas
även för externa investerare som vill engagera
sig i Chalmers startup-bolag. Bolagets vd är
Linnéa Lindau, tidigare vd för Encubator.
Nyttiggörande – Grafen-center 2.0, 4 mnkr (-)
Chalmers grafencentrum är den naturliga
ingången till det svenska nätverket för grafenforskning och utveckling samt till EU:s
forskningsflaggskepp om grafen ”Graphene
Flagship”. Genom satsningen bygger vi ut vårt
center och lyfter det till nästa nivå med förstärkning av organisation och personal med bred
kompetens inom flera områden där vi tidigare
inte verkat.
Nyttiggörande – Nya kursportföljer CPE,
2 mnkr (-)
Genom Chalmers Professional Education
(CPE) erbjuder Chalmers näringslivet skräddarsydda utbildningar till sin personal. Genom
satsningen kommer kursutbudet att utvecklas
och utökas inom ett flertal områden där nyttiggörande av Chalmers forskning kommer
utbildningen och industrin till del.
Satsning på Chalmers Innovationssystem,
2 mnkr (8)
Avslutande satsningsmedel till Chalmers
innovationsbolag innan det nybildade innovationsbolaget Chalmers Ventures tog sin form.
De avslutande medlen har gått till Stiftelsen
Chalmers innovation där vi tillsammans med
Innovationsbron och VGR har haft en treårssatsning. De samlade bidragen över åren har
betytt mycket i strävan att nå målet att bli
internationellt ledande inom området effektivt
nyttiggörande.
Infrastruktur MC2, 1 mnkr (1)
Utöver den tidigare strategiska satsningen
inom området Mikroteknologi har Stiftelsen
under verksamhetsåret lämnat ett bidrag om
1,5 mnkr till institutionen för mikroteknologi

och nanovetenskap för att täcka institutionens
avskrivningskostnader för våtrumsbänkar. 2016
löper satsningen ut.
Kårhus på landet, 9 mnkr
Chalmersstiftelsen satsar 9 mnkr till projektet
”Kårhus på landet” för att bygga ut Studentkårens sportstuga och C.S.-bastun vid Sandsjön
i Härryda. Chalmers Studentkår har sedan
1937 ett fritidsområde i Härryda där studenter kan träffas under avslappnade former i
en naturskön miljö. Chalmers studentkår vill
tillsammans med Chalmers, Stiftelsen och
Teknologföreningen C.S. genomföra visionen
”Kårhus på landet” för att få fritidsområdet i
Härryda att bättre passa dagens och framtidens behov.
Detta projekt ger studenterna en attraktiv
naturskön miljö och skapar välbefinnande för
alla på Chalmers, då ”Kårhus på landet” skall
vara öppet för alla.
Utveckling av teknikparkerna, 5 mnkr, 2015
Johanneberg och Lindholmen Science Parks
kommer nu att ingå i stiftelsesatsningarna, tidigare utbetalades aktieägartillskott till dessa.
Ägandet av teknikparkerna har överförts till
Chalmers och aktieägartillskottet utgår därifrån
med motsvarande belopp.
Kårhuset, 6 mnkr (6)
Del i relaterade kostnader för Kårhuset för
Chalmers gällande hyresbetalningar till Studentkåren. Vid den stora insamlingen till
Studentkårens nya Kårhus 2001 gjordes en
avsättning av Chalmersstiftelsen för att delfinansiera byggnationen i form av ett lån kopplat
till ett hyresbidrag, motsvarande räntebetalningen.
Övriga satsningar, 1 mnkr (3)
Satsningar som är mindre till storleken och
som skapar tempo och effekt i organisationen.
Dessa medel har bland annat gått till en deltagandet i en utställning i samband med Volvo
Ocean Race samt en lanseringskampanj för
att uppmärksamma de nya eldrivna bussarna
på linje 55.
Stiftelsens pris
Stiftelsens pris 2015 inriktas mot Stiftelsens
strategiska satsning på Chalmers innovationssystem. Priset tilldelas dr Simon Zhongxia
He, som utvecklat ny teknik vid MC2 för att
trådlöst överföra stora datormängder genom
radiovågor, något som tidigare inte varit möjligt,
och med hjälp av entreprenörsskolan skapat
ett framgångsrikt företag, Wyberry Technology, helt i enlighet med Chalmers vision
om nyttiggörande och entreprenörskap av
Chalmersidéer. Priset består av en personlig
belöning om 25 000 kronor och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.
Gåvomedel
Stiftelsen förvaltar 32 stycken gåvomedelsfonder, vilka är donationer med ett särskilt
ändamål. Från Stiftelsens gåvomedelsfonder
har totalt 7 mnkr (7) lämnats som bidrag till
verksamheter vid Chalmerssfären och som
stipendier. Av dessa har 2,1 mnkr gått till stöd
av forskningsprojekt vid sektionen för maskinteknik finansierade av Ronny Ekman genom
familjen Ekmans stiftelse. 2,0 mnkr har gått till
Rune Andersson stipendiater, där chalmerister
ges möjlighet att fördjupa sina studier utomlands, 1,2 mnkr har gått till Sievert Larsson
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stipendiater, där thailändska studenter ges
möjlighet att läsa vid Chalmers.
Under året har två tidigare anknutna stiftelser
överförts till gåvomedelsfonderna då det överensstämmer med fondernas statuter, det gäller
”Alfred Ots stipendiefond” och ”Sammanslagna
anonym givares och Posseska fonderna”.
”Björn Dahlbergfonden” har överförts från Chalmers till gåvomedelsfondernas förvaltning.
Sammanställning
Totalt har Stiftelsen och dess gåvomedel delat
ut 90 mnkr (58) under året, vilket motsvarar 84
% (92 %) av föregående års utdelningsbara
medel, vilka består av aktieutdelningar plus
nettoavkastning från ränteplaceringar och efter
avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2011 till 2015 uppgår
de verkställda utdelningarna till 85 % (91 %)
av årens utdelningsbara medel.
Stiftelsens utdelningar, satsningar och
ägartillskott 1994 – 2014 (mnkr)
Äga
Ägaråtaganden
garåt
råtaga
agande
nden
n
Förnyelsesatsningar
Samverkansuppgiften

1 00
004
4
1 990
350

Tot
talt
Totalt

3 344

Erhållna donationer
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 3,6 mnkr (6,4). Av
dessa har 1,5 mnkr donerats av Rune Andersson och 1,3 mnkr donerats av Sievert Larsson
för deras riktade stipendier.
Kapitalförvaltningen
Stiftelsens kapitalförvaltning sker i förhållande
till en av styrelsen fastställd finanspolicy, som
reglerar hur koncernens tillgångar och skulder skall hanteras. En del av dessa tillgångar
förvaltas som en portfölj och placeras i aktieoch ränteinstrument enligt de restriktioner som
finns i policyn.
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.
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.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår
till 156 mnkr (303) 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 2015, en
avkastning på eget kapital på 6,0 % (13,2). För
perioden 2011 – 2015 blir den årliga avkastningen 7,5 % och det jämförbara långsiktiga
målet 3,4 % (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
Finansiell ställning och likviditet
Årets redovisade resultat uppgår till 124 mnkr
(248) exklusive donerade gåvomedel uppgår
resultatet till 116 mnkr (236).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen
till 900 mnkr (900) och fritt eget kapital uppgår
till 1189 mnkr (1149), totalt 2089 mnkr (2049).
Stiftelsens utdelningar avräknas från eget kapital med 90 mnkr (58). Stiftelsens egna kapital
har därmed ökat med 40 mnkr (192). De likvida
medlen inklusive korta placeringar uppgick till
789 mnkr (791) vid årets slut.
Kostnader
Stiftelsens personalstyrka består vid årets
utgång av åtta personer, fem män och tre
kvinnor, samma antal och fördelning som
föregående år. För de anställda tillämpas
koncernens kollektivavtal för löneförmåner,
pensionsförmåner och villkor vid uppsägning.
För högre befattningar tillämpas individuella
avtal.
Kostnaderna har under året minskat framförallt på personalsidan då det föregående år
fanns dubbla kostnader för tillträdande och
avgående VD. Kostnader som är högre 2015 är
konsultkostnader vilka kan hänföras till framförallt internrevision och kommunikationsmaterial.
Ersättning till styrelsen har utgått med 1 024
tkr (1 063). Kostnadsersättning för resor har
utgått med 48 tkr (38). Inga andra ersättningar
eller förmåner har utgått till styrelsen.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under året har tf VD, Stefan Johnsson, blivit
ordinarie VD. Stiftelsens kapitalförvaltning
har efter styrelsens beslut anpassats till, att
förutom det tidigare gällande etiska begränsningar nu även valt, att exkludera bolag med
”fossila tillgångar för exploatering”.
Stiftelsen har ett utfäst borgensåtagande
gentemot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, avseende pensionsåtagande
om 893 mnkr (968) avseende Chalmers. Dessutom finns en särskild förbindelse till följd av
Riksgäldens borgen för pensionsåtagande på
32 mnkr (39). För Chalmersfastigheter finns en
borgen avseende pension om 11 mnkr (11) och
avseende krediter om 612 mnkr (512). Lånet
som depån har lämnats i pant för uppgår till
813 mnkr (813) per 2015-12-31. Det finns
också en ansvarsförbindelse på 1 445 mnkr
(1 218) i form av pantsatta tillgångar i värdepappersdepå.
RISKER OCH STYRNING
Styrelsen i Stiftelsen har inrättat ett risk- och
revisionsutskott. Utskottet ska enligt instruktion övervaka, följa upp och bereda frågor
rörande den interna styrningen och kontrollen
inom koncernen. Internrevisionsfunktioner finns

både på Stiftelsen och på Chalmers. Internrevisionsfunktionerna rapporterar till respektive
styrelse samt även till inrättat risk- och revisionsutskottet.
Identifierade risker för Stiftelsen hänför sig
väsentligen till kapitalförvaltningen. Stiftelsen
har ett fullmakts/befogenhetssystem som
bygger på dualitetsprincipen och tillhörande
process-beskrivningar. Förvaltningsuppdragen
följs upp löpande och för förvaltning i egen regi
finns särskilda kontrollregler. I anslutning till
årlig revision granskas styrande dokument för
internkontrollen.
Riskhantering
Stiftelsens finanspolicy anger ramar för hur
olika typer av finansiella risker skall hanteras
och med vilken riskprofil kapitalförvaltningen
i Stiftelsen ska bedrivas. Underlaget för Stiftelsens risktagande, som sammanfattas i en
normalportfölj, är att återkommande utföra
analys över kommande förväntade åtagande
och vilken tillgångsmassa som finns att tillgå.
Finansiell risk identifieras och begränsas
genom den av styrelsen årligen fastställda
finanspolicyn. Väsentligaste riskerna är marknadsrörelser och motpartsrisker.
Vad gäller marknadsrisken styrs risknivån
genom allokeringen till olika tillgångsslag och
följs upp genom volatilitetsmätningar (standardavvikelse). Marknadsrisken begränsas bland
annat genom maximala andelar i respektive tillgångsslag. Motpartsrisken begränsas genom
krav på specificerat kreditbetyg och begränsning av placeringsbelopp per emittent. Den
totala risken för Stiftelsens innehav förväntas
inte överstiga 10 % på årsbasis (standardavvikelse). För 2015 uppgick standardavvikelsen
på årsbasis till 7,6 % (2,9). För Stiftelsens
jämförelseindex uppgick motsvarande tal till
8,6 % (3,0). Stiftelsens begränsningar av risk
för 2015 ligger inom de ramar som fastställts
i finanspolicyn.
Marknadsrisk
Den del av Stiftelsens portföljvärde som vid
utgången på året bär risk mot finansiella marknader uppgår till 2 920 mnkr (2 877). Per den
sista december 2015 var fördelningen: 30,9
% (37,2) aktierelaterade placeringar och 69,1
% (62,8) räntebärande tillgångar.
Kursrisken i aktieportföljen, per siste december, uppgår till en resultatpåverkan om -90
mnkr (-107) vid en kursnedgång på 10 % i
samtliga underliggande aktiemarknader, vilket
motsvarar 4,3 % (5,2) av Stiftelsens egna
kapital.
Ränterisken i ränteportföljen, per sista
december, uppgår till en resultatpåverkan
om -12 mnkr (-39) vid en ränteuppgång på
en procentenhet i samtliga löptider på räntemarknaden, vilket motsvarar 0,6 % (2,2) av
Stiftelsens egna kapital.

STIFTELSENS FEM STÖRSTA INNEHAV (MNKR) OCH ANDEL AV TILLGÅNGSSLAGET

Aktieplaceringar

Ränteplaceringar

Hennes & Mauritz

57,6

6,4 %

SEB

202,3

8,6 %

Ericsson

45,5

5,1 %

Vasakronan

188,7

8,0 %

Nordea

36,8

4,1 %

SBAB

183,4

7,8 %

SEB

36,2

4,0 %

Swedbank

178,4

7,6 %

Handelsbanken

35,6

4,0 %

Danske Bank

160,9

6,8 %
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Stiftelsens ränteportfölj skall ha en genomsnittlig återstående löptid (räntebindning) som
ligger under sex år och låg vid utgången av
2015 på 1,3 år (2,3).
Av samtliga placeringar som är exponerade mot de finansiella marknaderna bär 10
% (15) valutaexponering, vilken uppkommer
genom placeringar i internationella aktier
samt saldo på valutakonto. Den uppkomna
valutaexponeringen är ett aktivt beslut inom
kapitalförvaltningen och är i egentlig mening en
del av marknadsrisken. Valutarisken i absoluta
tal ger, vid en förstärkning på 10 % av SEK mot
alla övriga valutor, ett resultat på -28 mnkr (-44).
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
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Stiftelsen enligt föreskrifter i stiftelselagen och
Stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2015
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.

hantera enligt rollfördelningen mellan Chalmers och Stiftelsen. Bland annat bereder
satsningsutskottet beslut angående Stiftelsens
utvecklingsprojekt samt beslut för satsningar
som sker på Stiftelsens eget initiativ. Satsningsutskottet fattar beslut i de ärenden som
uppdragits av styrelsen. Satsningsutskottet
består av två styrelseledamöter, VD och en
tjänsteman från stiftelsen samt en adjungerad
tjänsteman från Chalmers.
Styrelsens risk- och revisionsutskott har till
uppgift att säkerställa att bolaget har system för
intern kontroll och skall övervaka, följa upp och
bereda frågor rörande den interna styrningen
och kontrollen inom koncernen. Utskottet skall
med internrevisorn diskutera revision och syn
på Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas
företags risker, följa upp de externa revisorernas granskningar samt utvärdera deras arbete.
Risk- och revisionsutskottet består av två ledamöter från styrelsen samt internrevisorn.

Inrättade organ
Styrelsens beredningsutskott utgörs av presidiet. Detta består av styrelsens ordförande,
vice ordförande, rektor/vd vid Chalmers samt
Stiftelsens vd.
För Stiftelsens placeringsverksamhet finns
ett finansutskott. Utskottet utvärderar och
beslutar om förändringar inom kapitalförvaltningen och hantering av balansräkningen
samt följer upp efterlevnaden av utfärdade
instruktioner och föreslår vid behov ändringar i
finanspolicy och rutiner. Finansutskottet består
av styrelsens ordförande, en styrelseledamot
med finanskompetens och två representanter
från näringslivet med kompletterande kompetensprofil, samt Stiftelsens VD och finanschef.
För Stiftelsens satsningar har styrelsen
inrättat ett satsningsutskott vilket har till uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor kring
satsningar som ankommer på Stiftelsen att

Revision
För Stiftelsen och stiftelsekoncernen har styrelsen utsett revisionsbolaget Ernst & Young
AB som revisorer. De har genomfört löpande
granskning och revision och har till styrelsen
avrapporterat iakttagelser.
Ägarpolicy
Stiftelsens har en ägarpolicy, vilken har kompletterats med ägardirektiv. I policyn behandlas
principer för styrelsernas sammansättning och
rekrytering av ledamöter liksom riktlinjer för
styrelsearvoden och andra ersättningar. Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en
gemensam modell.
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Resultaträkningar (tkr)

RESULTATRÄKNING STIFTELSEKONCERNEN (TKR)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2015

2014

1, 2

3 712 629
54 128

3 551 341
73 011

3 766 757

3 624 352

3, 4 – 2 125 048
6 – 325 693
5, 6 – 858 084

– 2 078 906
– 316 694
– 830 380

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

RESULTATRÄKNING STIFTELSEN (TKR)

7, 8, 9, 10

– 175 936
– 2 691

– 171 398
– 1 948

– 3 487 452

– 3 399 326

279 305

225 026

– 2 973
548 843
– 500 679

– 2 079
269 268
– 187 317

324 496

304 897

– 11 056
951

– 4 217
– 6 789

Årets resultat

314 391

293 892

Hänförligt till moderbolaget
Hänförligt till minoritetsintresse

314 391
0

293 892
0

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

11
11
11

Resultat efter finansiella poster
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

23
23

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Erhållna gåvor och donationer
Kapitalvinster
Övriga intäkter

Not

2015

2014

11
11
2
11

11 800
105 394
3 117
445 158
180

11 591
111 030
3 758
197 506
0

565 648

323 885

– 10 599
– 987
– 2 961
– 2 209
– 115
– 78 677
– 346 374
0
–5

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

– 441 928

– 76 252

123 721

247 632

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

3, 4
6
5
8
11
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Balansräkningar (tkr)

BALANSRÄKNING STIFTELSEKONCERNEN (TKR)
Not 31.12.2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

7

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

8
9
10

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

13
14

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Förskott till leverantör

BALANSRÄKNING STIFTELSEN (TKR)
31.12.2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader på annans mark

4 227

2 298

4 227

2 298

2 559 382
506 897
57 687

2 366 764
415 444
214 304

3 123 966

2 996 512

64 105
1 877 080
903 247
108 119
0
73 923

72 392
1 692 519
1 070 721
85 109
19 535
72 207

3 026 475

3 012 483

6 154 668

6 011 293

185
11 341

313
2 478

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga räntebärande placeringar

8

Summa varulager och pågående arbeten

11 526

2 791

114 455
–
51 059
113 360

109 243
–
45 305
103 627

Summa kortfristiga fordringar

278 874

258 176

459 695
147 434
688 761

387 633
117 311
826 978

Summa omsättningstillgångar

1 586 291

1 592 890

SUMMA TILLGÅNGAR

7 740 959

7 604 183

17
18

31.12.2014

9 120

0

9 120

0

202 100
0
13 1 877 080
14
903 247
15
774 293
16
68 842

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

3 825 562

3 778 430

3 834 681

3 778 430

681
11

230
0

691

230

17

33 303

12 758

18

140 146

102 784

Kassa och bank

648 895

688 168

Summa omsättningstillgångar

823 036

803 941

4 657 717

4 582 372

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

12

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

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Not 31.12.2015

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkningar (tkr)

BALANSRÄKNING STIFTELSEKONCERNEN (TKR)
Not 31.12.2015
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

BALANSRÄKNING STIFTELSEN (TKR)
31.12.2014

19
900 000
2 273 900

900 000
1 965 574

Summa

3 173 900

2 864 353

Summa eget kapital

3 173 900

2 864 353

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
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

Not 31.12.2015
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet Stiftelsekapital

31.12.2014

19

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel

900 000

900 000

900 000

900 000

114 119

109 152

Övrigt fritt get kapitalinkl. årets resultat

1 073 571

1 039 550

Summa fritt eget kapital

1 187 690

1 148 702

2 087 690

2 048 702

2 423

2 611

264
20 2 288 620
21
275 394
463

1 678
2 228 023
272 042
1 898

2 564 741

2 503 642

938 876
100 374
12 340

1 024 141
93 373
9 232

1 051 590

1 126 746

1 429 481
69 254

1 453 444
88 449

1 498 735

1 541 893

185 039
275 394
0
170 301

165 326
272 042
1 714
209 817

630 733

648 898

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 386 000

1 422 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 740 959

7 604 183

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

3 058 853
1 181 896

2 852 667
1 264 801

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterföretag
Skuld till intresseföretag
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
22

2 863

27 416

4 657 717

4 582 372

24 1 445 803
25 1 547 217

1 217 617
1 530 594
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Kassaflödesanalyser (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS STIFTELSEKONCERNEN (TKR)

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt
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likvida medel ingår även kortfristiga placeringar (förutom de i Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola).

posten "Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet" ingår:
orealiserade värdeförändringar och avsättningar för pensioner.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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 i enlighet med
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyra
redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter.

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.

Leasing
Koncernen har redovisat samtliga leasingavtal
som operationella och redovisas som kostnad
linjärt över leasingperioden.

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.
Offentliga bidrag som tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har
uppfyllts redovisas som skuld.
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
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.

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om
till balansdagens kurs eller till terminskurs 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 tilllämpas 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 tilleller 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
Stomm
St
omme
e och
och Grund
Grund
100 år
Yttertak
45 år
Fasad
50 år
Fönster
50 år
Hiss
25 år
El
40 år
Värme, sanitet och kyl
40 år
Styr och övervakning
10 år
Övrig restpost
40 år
Markanläggning
20 år
Byggnadsinventarier
10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5-10 år
Maskiner och inventarier
Datorkontorsutrustning
3 år
Dator
Da
tor-- och
och kon
kontor
torsut
sutrus
rustni
tning
ng
år
Nätverk
5 – 10 år
Möbler och inredning
5 – 10 år
Övriga maskiner och inventarier 5 – 15 år
Transportmedel
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
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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.
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,
intresseföretag 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 införst ut- principen i enlighet med 4 kap 9§ ÅRL.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i resultaträkningen. 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 inkomst skatt 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.
Bedömningar och uppskattningar
Skuldberäkning för pensionsåtagande är
beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS
2007:31 och gällande försäkringstekniska
riktlinjer.
Pensionsskuldberäkningen är en nuvärdesberäkning för de pensionsutfästelser som
Chalmers har till sina nuvarande och tidigare
anställda. Skuldberäkning för åtagandet är
beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för pensionsskuld FFFS 2007:31 och
gällande försäkringstekniska riktlinjer. Antaganden i tryggandegrunderna fastställs årligen
och innehåller bl.a.
• Förräntningen under tiden fram till utbetalning
och under utbetalningstid (ränta).
• Hur länge utbetalningarna ska pågå (dödlighet eller förväntad livslängd).
Förändringar i antaganden ovan får en väsentlig påverkan på pensionsskuldens storlek.
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög grad av bedömningar
av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella
nedskrivningsbehov eller behov av att justera
nyttjandeperioden.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget
överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen
utom i nedanstående fall.
Skatt
Moderföretaget är inte skattesubjekt och redovisar därmed ej skatt.
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NOT 1 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

NOT 4:2 LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELAD
MELLAN STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA

Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett till ett
värde om 92 (66) mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag
har under året skett till ett värde om 52 (51) mnkr. Av transaktioner från
Stiftelsen utgör 87 (54) mnkr forskningsbidrag.
NOT 2 ERHÅLLNA GÅVOR OCH DONATIONER

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag
uppgående till 3,6 (6,4) mnkr. Av årets belopp har 3,1 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
2015

2014

Antal
anställda

Varav
kvinnor

Antal
anställda

Varav
kvinnor

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

8
100
2 992
29
20
9

3
18
1 099
15
12
4

8
104
2 889
25
19
61

4
22
1 055
14
12
31

Koncernen totalt

3 158

1 151

3 051

1 110

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2015
Koncernen

Total

Total

Varav
kvinnor

84
55

28
22

84
54

28
19

Styrelsen
Ledningen
1

2015

Varav
kvinnor

För jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilket
under 2015 förvärvats av Chalmers Ventures AB.

NOT 4:1 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2015

Löner
och andra
ersättningar

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB

4 2171
(1 659)

9 231

4 208
(1 354)

53 988

24 5122
(6 707)

55 708

24 664
(6 527)

560 0253 1 308 354 574 078
(139 050)
(179 144)
4

Koncernen Chalmersfastigheter

16 940

7 634
(2 123)

15 218

7 339
(2 067)

Chalmers Professional
Education AB

10 103

4 7775
(1 662)

9 197

4 618
(1 660)

8 571

2 917
(494)

7 1566

2 6456
(714) 6

Koncernen Chalmers Ventures
Koncernen totalt

1 463 452

2014

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Koncernen Chalmersfastigheter
Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers Ventures
Koncernen totalt

2 700

4 655

1 625
52 363
(0)
3 696 1 362 858
1 853
15 087
1 213
8 890
1 855

6 716

12 942 1 450 569
(0)

4 807

Övriga
anställda
4 234

1 437
54 271
(108)
3 548 1 304 806
1 834
13 384
1 166
8 031
2 1396

5 0176

14 931 1 389 743
(108)

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2015

2014

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

1 197
1 147
1 803
1 101

1 294
882
764
1 750

Totalt revisionsarvoden

5 248

4 690

Stiftelsen
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

300
0
140

144
0
628

Totalt ersättning till revisorer

440

772

2014

Sociala
Sociala
kostnader
kostnader
(varav
Löner
(varav
pensionsoch andra pensionskostnader) ersättningar kostnader)

7 296

Chalmers tekniska högskola AB 1 366 554

2015
Styrelsen
Styrelsen
och vd
och vd
(varav
Övriga
(varav
tantiem) anställda tantiem)

604 082 1 404 864 617 552
(191 466)
(151 695)

1 Pensionsförmåner

för VD motsvarar en avsättning till ålderspension motsvarar en premie
om minst 35 % av bruttolönen. Vid uppsägning från företagets sida erhålls avgångsvederlag om 12 månadslöner beräknat på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägning.

NOT 6 OPERATIONELL LEASING
Leasing där företaget är leastagare. Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägninmgsbara operationella leasingavtal avseende inhyrda lokaler.

2015

2014

178 861

178 258

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

163 248
373 306
197 325

175 353
458 474
239 437

Totalt

733 879

873 264

1 082

1 082

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

1 082
1 568
0

1 082
2 650
0

Totalt

2 650

3 732

Koncernen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal

Stiftelsen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal

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 Vad

gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/VD följer dessa samma pensionsplan
som för övriga anställda i bolaget men för rektor/VD fi nns en extra tjänstepensionspremie och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning från högskolans sida
äger rektor/VD rätt att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande
slutlön som rektor/VD.

Leasing där företaget är leasgivare. Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägninmgsbara operationella leasingavtal avseende uthyrda lokaler.

Koncernen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

75 019

71 994

4 För

Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal

5

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

71 145
134 610
26 811

70 527
178 866
27 116

Totalt

232 566

276 509

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

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

6 För

jämförelseåret anges värden för koncernen AB Chalmersinvest, vilket under 2015
förvärvats av Chalmers Ventures AB.
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NOT 7 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
2015

2014

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Nedskrivning

6 093
2 423
– 53
0

5 760
1 160
– 827
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 463

6 093

Ingående avskrivningar
Utrangering
Omklassificering
Årets avskrivningar

– 3 795
0
0
– 441

– 3 718
0
494
– 571

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 4 236

– 3795

4 227

2 298

Utgående redovisat restvärde

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK
2015

2014

NOT 11 RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEKOSTNADER
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2015

2014

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

– 2 973
8 400
477 567
62 876

– 2 079
8 391
197 637
63 240

Summa

545 870

267 189

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Kapitalförluster
Räntekostnader övriga

36 066
347 576
117 037

59 648
42 835
84 834

Summa

500 679

187 317

Stiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Kapitalvinster
Ränteintäkter övriga

11 800
445 158
105 394

11 591
197 506
111 031

Summa

562 352

320 128

93
346 374
78 584
0

136
41 881
10 875
4 000

426 051

56 892

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Avyttring

2 877 753
259 601
– 687

2 848 823
29 170
– 240

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

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 136 667

2 877 753

Summa

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

– 510 990
340
0
– 66 636

– 450 663
88
0
– 60 415

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 577 286

– 510 990

Utgående redovisat restvärde
Skattemässigt restvärde

2 559 382
0

2 366 764
1 654 087

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

0
9 235

0
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

9 235

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0
– 115

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

9 120

0

Utgående redovisat restvärde

9 120

0

NOT 12 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Eget
kapital

Dotterföretag
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
SSPA Sweden AB

Årets Kapital
resultat andel

Rösträtts
andel

Antal Bokfört
andelar
värde

927 659 202 825 100 % 100 % 150 000 145 100
259 631 34 616 100 % 100 %
2 500 30 000
65 978
– 67 100 % 100 % 160 000 27 000

Summa

202 100

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

556479-5598

Göteborg

556487-9764
556224-1918

Göteborg
Göteborg

NOT 13 LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR1

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015

2014

1 962 452
201 130
– 48 737
0

1 875 721
106 230
– 25 776
6 277

2 114 845

1 962 452

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Nedskrivning
Årets avskrivningar

– 1 547 008
47 918
0
– 108 858

– 1 460 140
23 545
– 229
– 110 183

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 607 948

– 1 547 007

506 897

415 445

Utgående redovisat restvärde

2015

2014

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning

1 692 519
1 044 487
– 792 883

1 221 896
849 052
– 406 947

Utgående marknadsvärde
Värdeförändring

1 877 080
– 67 043

1 692 519
28 518

1

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli

NOT 14 AKTIER OCH AKTIERELATERADE PLACERINGAR1

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående marknadsvärde
Värdeförändring
1

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING
2015
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

2014

214 304
57 536
– 214 154

68 215
214 304
– 68 215

57 687

214 304

2015

2014

1 070 721
312 262
– 475 621

896 172
137 200
– 95 800

903 247
– 4 116

1 070 721
133 149

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli

NOT 15 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
2015

2014

Stiftelsen
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån Chalmersinvest AB
Lån Chalmerfs Ventures AB

725 000
19 293
30 000

725 000
20 035
0

Summa

774 293

745 035
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NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2015

2014

Stiftelsen
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum1
Lån till Emils Kårhus AB

14 355
54 487

14 355
55 550

Summa

68 842

69 905

3

I fritt eget kapital utgörs 114 119 tkr (109 152) 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 specifi cerat ändamål.

4

Under året inkom två fonder från Anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola. Dessa fonder var tidigare en del av de samförvaltade medlen men inte en
del av Stiftelsen. Dessa är ’Alfred Ots stipendiefond’ med eget kapital 4 197 tkr och
’Sammanslagna anonym givares och Posseska fonderna’ med eget kapital 224 tkr.
De flyttades och är nu en del av Stiftelsens ändamålsbestämda medels egna kapital.

1 Lånet har tidigare nuvärdeberäknats, men upptas numera till ursprungligt

NOT 20 SKULD TILL KONCERNFÖRETAG

fordringsbelopp.
NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset

2015

2014

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

338 084
49 017
2 289
70 305

293 044
47 163
11 381
36 046

Summa

459 695

387 633

Stiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

2 266
31 037

11 069
1 690

Summa

Summa

33 303

12 758

NOT 21 SKULD TILL INTRESSEFÖRETAG

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

2015

2014

117 311
151 108
– 118 021

679 815
1 934 931
– 2 501 638

147 434
– 2 964

117 311
4 203

102 784
151 108
– 110 937

327 008
449 931
– 678 418

140 146
– 2 809

102 784
4 263

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

Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

NOT 19 EGET KAPITAL
Ingående balans 150101

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Omföring årets resultat
Gåvor, bidrag Stiftelsen
Inkomna fonder från
Anknuten förvaltning
Externa donationer
Förv. Minoritet & övriga
justeringar
Årets resultat
Utgående balans

Annat eget kapital inkl. årets resultat
Övrigt eget
Stiftelsekapital inkl Totalt eget
kapital
årets resultat
kapital
1

900 000

1 965 574 2 865 574
300

300

4 422
– 10 787

4 422
– 10 787

314 391
2 273 900

900 000

314 391
3 173 900

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Stiftelse- Ändamåls- Övr. fritt eget
kapital bestämda
kapital inkl. Totalt eget
medel årets resultat
kapital

Stiftelsen
Belopp vid årets ingång
Omföring av årets resultat
Gåvor och bidrag
Utdelning och donationer
Inkomna fonder från
Anknuten förvaltning
Årets resultat
Utgående balans
1

2

900 000

109 152
449
– 7 401

– 82 202

4 422

449
– 89 603

7 498

116 222

4 422
123 721

114 1193

1 073 571

2 087 690

Ingående eget kapital 2015-01-01 efter förändring redovisningsprincip SSPA, en
justering med 1 221 tkr.
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.

2014

2 184 068
19 296
2 974

2 169 914
54 209
4 025

277
27 036
4 916
2 162
941
46 949

0
0
0
0
0
0

2 228 147

2 228 147

2015

2014

Stiftelsen
Anknutna stiftelser

275 394

272 042

Summa

275 394

272 042

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2015

2014

Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster

911 312
163 083
12 259
40 668
258 678

910 752
170 133
14 396
38 253
288 760

Summa

1 386 00

1 422 294

Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

415
393
2 055

475
397
26 544

Summa

2 863

27 416

NOT 23 SKATTER
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.
Skatt på årets resultat
2015

2014

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

– 11 056
951

4 217
– 6 789

Skatt på årets resultat

– 10 105

– 11 006

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjuten
skattefordran

2015
Uppskjuten
skatteskuld

Uppskjuten
skattefordran

2014
Uppskjuten
skatteskuld

Koncernen
Valutatermer

0

– 31

64

0

Obligationer

16

0

13

0

0

0

0

– 86 052

Obeskattade
reserver

0

– 244

0

– 1 911

Räntederivat

15 236

0

19 458

0

0

– 94 922

0

0

1 039 550 2 048 702

4

900 0002

AB Chalmersinvest
SSPA AB
Chalmers Professional Education AB
Encubator AB
Encubator Holding AB
Chalmers Ventures AB

2015

Värde byggnader

Skattemässiga överavskrivningar
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Uppskjuten skatt temporära skillnader

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER

2015
Redovisat
resultat
Koncernen
Skatt enligt
gällande
skatt 22 %
Utnyttjande
av tidigare ej
aktiv. underskottsavdrag
Skatt hänförligt till
tidigare år
Ej avdragsgilla
kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Valutaterminer
Obligationer
Byggnader

2014

Skattemässigt Temporär Redovisat
värde
skillnad
resultat

– 9 701

0

6 695

– 9 701

0

Skattemässigt Temporär
värde skillnad

0

0

0

0

0

0

2014

1 445 803
1 613 050

1 217 617
1 635 050

Summa

3 058 853

2 852 667

Stiftelsen
Pantsättning av depå för lån1

1 445 803

1 217 617

Summa

1 445 803

1 217 617

Säkerheter ställda till förmån för koncernbolag

1

1 700

0

0

0

0

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

0
NOT 25 ANSVARSFÖRBINDELSER

– 9 053

0

– 9 053

0

0

0

879

0

879

0

0

0

143

0

143

– 292

0

– 292

5 230

5 301

– 71

12 480

12 540

– 60

0

0

0 2 045 232 1 654 087 391 145

1 109

0

0

8 686

Räntederivat

0

0

0

– 88 449

– 2 999

0

8 686

0 – 88 449

5 301 – 17 804 1 977 657 1 666 627 311 030

Avstämning effektiv skatt1

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

Koncernen
Skatt enligt gällande skattesats

2015

2014

– 62 438

– 24 503

–5

0

Skatt Stiftelsen intäkt byggnader Råö1
Effekt av att Chalmers AB ej är skattesubjekt
Övriga ej avdragsgilla poster

48 985

20 408

– 19 406

– 15 249

12 919

9 592

Övriga ej skattepliktiga poster
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt

128

– 992

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag

7 911

211

Justering avseende aktuell inkomstskatt
från tidigare år

1 702

2

–26

– 57

Schablonintäkt IB periodiseringsfond
Återföring av obeskattade reserver
Redovisad effektiv skatt
1

2015

Koncernen
Pantsättning av depå för lån1
Fastighetsinteckningar

0

Ob. reserver

Summa

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut

125

– 418

– 10 105

– 11 006

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

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är inte skattesubjekt och är endast med i denna
uppställning avseende skatt för Stiftelsens intäkt för byggnaderna på Råö. I Chalmers
ABs koncern ingår bolag som är skattesubjekt.

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.
Göteborg 29.2.2016

Kurt Eliasson
Ordförande

Marianne Stenius
Vice ordförande

Christel Armstrong Darvik

Per Olof Arnäs

Stefan Bengtsson

Mats Hermansson

Olle Larkö

Johan Malmquist

Helene Odenjung

M Johan Widerberg

Anna Yström

Stefan Johnsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 februari 2016
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

2015

2014

20 065

19 592

10 592

11 360

892 666

968 251

31 959
98 280
123 500
4 834
0

38 982
98 280
123 500
4 834
2

1 181 896

1 264 801

10 592
892 666

11 360
968 251

31 959
612 000

38 982
512 000

1 547 217

1 530 593
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NOTER
SIDAN 72

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 koncern¬redovisningen
för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 2015. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 57 – 71.
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 årsredovisningen och kon-cernredovisningen 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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo¬visningen har
vi även utfört en revision av styrelsens för¬valtning av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen
och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 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 årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen
eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
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.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern¬redovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisnings¬lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen.

Göteborg den 29 februari 2016
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

VÄSENTLIGA UPPGIFTETR
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Väsentliga uppgifter
Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.
2015

2014 6

2013

2012

2011

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

9 107
31 %
69 %
100

9 105 6
31 % 6
69 % 6
95 6

8 945
30 %
70 %
97

8 565
28 %
72 %
97

8 746
28 %
72 %
99

Antal helårsprestationer 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsprestation (tkr)
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
andel kvinnor
andel män

8 045
32 %
68 %
113
413
25 %
75 %

6 6806
31 % 6
69 % 6
1306
313 6
26 % 6
74 % 6

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

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

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

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.)

230
28 %
72 %
1 162
31 %
69 %

1876
34 % 6
66 % 6
1 140 6
31 % 6
69 % 6

172
30 %
70 %
1 162
30 %
70 %

211
34 %
66 %
1 150
30 %
70 %

232
30 %
70 %
1 147
29 %
71 %

845
34 %
66 %
–

828 6
34 % 6
66 % 6
–6

829
33 %
67 %
–

813
32 %
68 %
–

774
30 %
70 %
–

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

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

2,5 år6
2,6 år6
2,4 år6
4,1 år6
4,1 år6
4,1 år6

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

167
32 %
68 %
139
34 %
66 %
(1 864)
(1 287)

1716
29 % 6
71 % 6
178 6
27 % 6
73 % 6
1 7576
1 369 6

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

Personal (heltidstjänster)
Antal anställda
andel kvinnor
andel män
Medelantalet anställda
andel kvinnor
andel män

3 065
37 %
63 %
2 992
37 %
63 %

2 928 6
37 % 6
63 % 6
2 889 6
37 % 6
63 % 6

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

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

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

Antal lärare 3 totalt
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare 3
andel kvinnor
andel män
Antal professorer
andel kvinnor
andel män

737
21 %
79 %
661
22 %
78 %
198
12 %
88 %

7416
20 % 6
80 % 6
6626
21 % 6
79 % 6
189 6
11 % 6
89 % 6

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 %

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

3 597
1 061
84 %
16 %
2 536
33 %
67 %
3 375
59 %
13 %
1 772
3 403
911
223
725

3 4116
973 6
85 % 6
15 % 6
2 438 6
34 % 6
66 % 6
3 320 6
58 % 6
14 % 6
1 883 6
3 3176
9116
916
5026

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

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.

4

Enligt resultaträkningen.
Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2015 visas inom
parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir
komplett under början av år 2016.
6
Antalet helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning,
där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
5

CHALMERS I SIFFROR
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Chalmers i siffror – 10 år
2015 6

2014 6

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning 1
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

6766
1 6856
1 490
358 6

714 6
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

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

1 2966
3 499 6
3 269 6
7656
66

1 3276
3 508 6
2 6736
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 7466
2 6926
413 6
2 2546
378 6
1 1566

1 690 6
2 6326
313 6
1 8656
2116
1 193 6

1 615
2 530
243
2 174
215
1 202

1 371
2 461
185
2 214
157
1 134

1 366
2 776
67
2 366
50
1 199

1 501
3 153
–
2 649
–
1 088

1 723
3 001
–
2 394
–
657

1 657
2 156
–
1 720
–
158

1 333
1 093
–
933
–
22

649 6

7516

723

639

636

562

311

100

15

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 2316
1 0326

1 228 6
8656

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

Forskarutbildning
Forskarstuderande 5
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

1 1626
230 6
3066
1676
139 6

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

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 1446
9216

2 073 6
855 6

2 012
826

1 962
782

1 866
784

1 751
742

1 590
702

1 442
695

1 433
704

1 440
727

Totalt

3 0656

2 928 6

2 838

2 744

2 650

2 493

2 292

2 137

2 137

2 167

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

1 0616
2 5366
1 695 6

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

Intäkter totalt

3 5976

3 4116

3 239

3 173

3 028

2 801

2 671

2 369

2 222

2 167

6

6

1 031

1 010

972

907

885

792

750

757

7

87

29

56
14
22
5
3

56
15
22
5
2

57
15
21
5
2

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

Totalt i 1980 års kostnadsläge
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%)
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)

1 148

1 088

223 6

6

91

– 46

32

–10

121

130

59 6
13 6
246
36
16

58 6
14 6
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

1

Fr o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
2006 ingår internationell masterutbildning.
3
Avslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
4 Exklusive avgiftsskyldiga studenter.
5 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

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