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Omslag: När chalmersforskaren Andreas Dahlin och hans doktorand Kunli Xiong
arbetade med att bygga elektriskt ledande polymerer på nanostrukturer upptäckte
de att kombinationen av materialen skulle passa perfekt för att skapa elektroniska
skärmar tunna som papper. Bilden visar just en sådan skärm – läs mer om den och
ett par andra uppmärksammade forskningsresultat på motstående sida.

CHALMERS 2016 I KORTHET
SIDAN 1

Kunskap i mänsklighetens tjänst
Chalmers är ett tekniskt universitet med en tydlig grundidé: verksamhetens överordnade fokus ska
vara alla människors gemensamma framtid. Att tillsammans med andra aktörer möta samtidens komplexa,
globala samhällsutmaningar. Idén är formulerad i Chalmers vision: För en hållbar framtid. Läs mer om
den på sidan 8 i årsberättelsen.

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.

9 435
Antalet helårsstudenter 2016.
Av dessa är 483 är avgiftsskyldiga
internationella studenter.

13

Chalmers placering bland de
europeiska universiteten i
QS Embloyability som rankar
studenternas anställningsbarhet.

3 055 vetenskapliga
publikationer
Artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade
publikationskanaler från chalmersforskare 2016.

EKONOMI 1)
Intäkter totalt
(inklusive finansiella)

Varav
Grundutbildning

Varav
Forskning och
forskarutbildning

3 611 mnkr

1 027 mnkr

2 584 mnkr

U

nder 2016 har forskare från Chalmers tillverkat en böjbar mikrometertunn
skärm, ett så kallat elektroniskt papper, med möjlighet till full färgåtergivning
på samma sätt som en LED-skärm, men med en bråkdel av strömförbrukningen hos en sådan och bara en tiondel av strömförbrukningen hos en konventionell läsplatta. Resultatet presenterades i den högrankade tidskriften Advanced
Materials i september.

3 076

1)

Medeltalet anställda på Chalmers 2016
(heltidstjänster)

andel män
63 %

andel kvinnor
37 %

I juli kunde Chalmersastronomer presentera en nyupptäckt virvlande stråle av
tät sval gas i mitten av en galax 70 miljoner ljusår bort. Strålen ger forskare nya
ledtrådar om hur supermassiva svarta hål växer sig stora och upptäckten gav stor
internationell uppmärksamhet.
En fjärdedel av de totala svenska växthusgasutsläppen kommer från jordbruk och annan matproduktion. En studie från Chalmers och Sveriges tekniska forskningsinstitut
kunde i februari visa att teknikförbättringar har potentialen att halvera dessa utsläpp.
1)

Avser Chalmers tekniska högskola AB

INSTITUTIONER, STYRKEOMRÅDEN,
PROCESSER & UTBILDNINGSOMRÅDEN
SIDAN 2

Ett tekniskt universitet
i flera dimensioner
halmers institutioner utgör verksamhetens ryggrad.
All vetenskaplig expertis har sin hemvist på institutionerna och här genomförs lärosätets kurser och utfärdas examina.

C

Ett processorienterat arbetssätt med tre huvudprocesser ska
säkerställa systematiken i det övergripande utvecklings- och
kvalitetsarbete som ständigt måste ske på ett tekniskt universitet med ambitionen att vara internationellt konkurrenskraftigt.

Genom åtta tematiska plattformar för flervetenskapligt arbete
– styrkeområden – kan Chalmers arbeta utmaningsdrivet med
den samlade kunskapen från olika fält. Det öppnar lärosätet för
samverkan med omvärlden på ett unikt sätt.

Chalmers fyra utbildningsområden är den beställarorganisation som leder Chalmers utbildningsprogram och beställer
kurserna från institutionerna genom en dialog och överenskommelse med dem.
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INSTITUTIONER
Grundkällan för vetenskaplig
expertis till hela Chalmers

Arkitektur
Biologi och bioteknik
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fysik
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Material- och tillverkningsteknik
Mikroteknologi och nanovetenskap
Produkt- och produktionsutveckling
Rymd- och geovetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Tillämpad IT
Tillämpad mekanik

3

HUVUDPROCESSER
Kärnan i Chalmers kvalitetsoch utvecklingsarbete

• Att utbilda
• Att forska och forskarutbilda
• Att nyttiggöra

8

STYRKEOMRÅDEN
Nyckeln till ett utmaningsdrivet
flervetenskapligt perspektiv

• Energi
• Informationsoch kommunikationsteknik
•
•
•
•
•

Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Building Futures

• Transport

4

UTBILDNINGSOMRÅDEN
Leder och utvecklar Chalmers
utbildningsprogram

• Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
• Elektroteknik, datateknik, IT samt
industriell ekonomi
• Fysik, kemi och bioteknik samt
matematik och tekniskt basår
• Maskinteknik, mekatronik och
automatisering, design samt
sjöfart och marin teknik

REKTOR HAR ORDET
SIDAN 3

Rektor om året 2016
”Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens
och lösningar som alla har nytta av, såväl individ som samhälle. Utbildningar som förbereder våra
studenter för framtiden, forskning på hög internationell nivå och en nära, öppen och genomtänkt samverkan
med näringsliv och samhälle gör det möjligt. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner
kan vi tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid.”

V

i kan blicka tillbaka på ett i många avseenden framgångsrikt 2016 för Chalmers. Vi lever i en värld där förutsättningarna snabbt förändras och där trender kopplade till
bland annat globalisering och digitalisering påverkar oss alla på
genomgripande sätt. De stora utmaningar samhället står inför
kräver ett ökat samarbete över gränser av olika slag. Att Chalmers är väl rustat för detta är utgångspunkten i ”Chalmers vision
och strategier 2016 – 2022”, det nya visions- och strategidokument som tagits fram för perioden 2016 – 2022. Ett dokument
med utblick mot 2029 – det år då Chalmers fyller 200 år. Texten
i ingressen ovan är vårt uppdrag som det formuleras i det nya
dokumentet. Tillsammans med vår vision, Chalmers – för en hållbar framtid, utgör det grunden för vår verksamhet.
I fokus för det nya visions- och strategidokumentet står kvalitet – i
linje med vår uttalade ambition att kombinera hög akademisk
kvalitet med förmåga att tillsammans med andra universitet, näringsliv och olika aktörer i samhället ta oss an komplexa frågeställningar.
Chalmers styrkeområden, utvecklingen av våra lärandemiljöer,
strategiska ramavtal med företag och ett systematiskt arbete för
att utveckla den interna miljön är väsentliga delar i detta. Genom
ett antal påbörjade och planerade förändringsprocesser vill vi
ytterligare stärka kvaliteten i det vi gör och vår förmåga till samarbete och samverkan.
Vår nya fakultetsmodell, en av de större förändringarna, som beslutades 2015 har börjat implementeras och kommer att etableras
under perioden fram till 2021. Syftet är att ge lärarna och forskarna
i Chalmers fakultet förutsägbara och långsiktiga villkor för sitt
arbete att utveckla Chalmers vetenskapligt, pedagogiskt och
genom nyttiggörande. Detta kräver en fakultet begränsad i storlek,
så att tillräckliga resurser finns för varje fakultetsmedlem. Vidare
kräver det institutioner med tillräcklig volym och med mer likvärdiga
förutsättningar än idag för att ge förmågan till strategiska beslut
nära den verksamhet som berörs. Även etableringen av Chalmers
styrkeområden och deras utveckling till gränsöverskridande samverkansplattformar har förändrat kraven på vår linjeorganisation.
Chalmers styrelse gav mig därför ett uppdrag att förändra vår institutionsstruktur i riktning mot färre och större institutioner. Det resulterade i början av december i ett beslut om ny institutionsstruktur
där dagens 17 institutioner blir 12 från och med 1 maj 2017.
Chalmers interna struktur med institutioner, styrkeområden och
utbildningsområden bibehålls. Institutionerna utgör som tidigare
linjeorganisation med ansvar för personal, kompetensutveckling
och karriärplanering. De ansvarar också fortsatt för att utveckla

ämnesdjup och utveckla och genomföra kurser beställda av
grundutbildningens beställarorganisation. Styrkeområden och
utbildningsområden, båda med ett utmaningsdrivet perspektiv,
säkerställer att samarbeten utvecklas över ämnesgränser och att
utbildningen kontinuerligt utvecklas med en stark koppling till
såväl omvärld som forskning och nyttiggörande. När den nya
institutionsstrukturen är på plats kommer en översyn av styrkeområdena och utbildningsområdena att göras för att se om vi har
rätt antal och inriktning på dessa.
En hållbar utveckling, grunden i vår vision, har varit ett självklart
inslag i vår verksamhet de senaste 30 åren och arbetet tar hela
tiden nya former. Under 2016 har hållbarhetsplanen utökats med
mer konkreta kopplingar till Förenta nationernas 17 globala hållbarhetsmål så att det tydligt framgår hur vart och ett av Chalmers
egna hållbarhetsmål och aktiviteter i hållbarhetsplanen relaterar
till de globala målen.
Ett bra exempel på vårt hållbarhetsarbete inom utbildningen är
masterkursen Challenge lab, där studenter från olika program
arbetar med verkliga och tvärdisciplinära utmaningar i sina examensarbeten.
HSB Living Lab och Electricity, två samarbetsprojekt med många
forskningsaspekter kring hållbart boende och hållbara transporter,
har båda utvecklats framgångsrikt under året.
I början av december beslutade vi att starta den styrkeområdesgemensamma satsningen Five star campus, en vidareutveckling
av tidigare Energi på campus. Syftet är att konkretisera och
visualisera vår vision genom att använda befintliga och planerade
fastigheter och infrastrukturer på våra campus som en öppen
arena för test och demonstration av vår forskning och utbildning
och vårt nyttiggörande.
Regeringens forskningsproposition som kom i slutet av november
beskriver i många avseenden ett universitet som arbetar på det
sätt Chalmers redan gör, inte minst genom styrkeområdena.
Positivt är därför att de strategiska fakultetsmedlen permanentas.
Propositionen betonar starkt samverkan och nyttiggörande och
innehåller satsningar på forskning kopplad till såväl globala som
nationella samhällsutmaningar, till exempel klimat och miljö, hälsa,
ökad digitalisering och ett hållbart samhälle.
Förstärkta basanslag, som tyvärr ser ut att spridas tunt över landets
lärosäten, förväntas gå till kvalitetshöjning snarare än fler anställda
och ambitionen är att de ska leda till en bättre jämställdhet i akade-
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”Utöver ett allmänt högt söktryck till våra utbildningar
ser vi år också en stor ökning av antalet internationella
sökande till masterprogrammen och en, om än
liten, ökning av kvinnor bland förstahandssökande.
Möjligheten att rekrytera internationellt hämmas dessvärre av bristen på studentbostäder i Göteborg.”
min, tydligare karriärvägar för unga forskare och att rekrytering i
ökad grad ska ske i internationell konkurrens. Chalmers nya
fakultetsmodell som vi nu inför, det systematiska arbetet med vår
nyttiggörandeprocess och rekryteringen av forskarassistenter i
internationell utlysning inom breda områden är några exempel
där Chalmers redan arbetar med dessa frågor. På samma sätt
har vi redan det strukturerade arbete med prioriteringar av forskningsinfrastruktur som efterlyses i propositionen, där dock ett
mycket oroande besked är att lärosätena förväntas ta större ansvar
för finansieringen. Som en effekt av detta har lärosätena sannolikt ett ökat finansieringsansvar att vänta de kommande åren, vilket
kommer att kräva omfördelning av ekonomiska resurser från
exempelvis personalkostnader till kostnader för infrastruktur.
Vårt sätt att samla och visa upp verksamheten genom styrkeområdena gör Chalmers till en internationellt högintressant samverkanspartner för viktiga aktörer inom samhälle, industri och akademi
liksom för politiker på EU-nivå.
Styrkeområdenas ursprungliga syfte, att utveckla förmågan att
arbeta utmaningsdrivet och flervetenskapligt med de stora och
komplexa samhällsutmaningarna, har etablerats som ett naturligt
arbetssätt i vår organisation. Chalmers forskning spänner från
grundläggande och nyfikenhetsdriven forskning till forskning som
är starkt behovsdriven och sker i nära samarbete med företag.
Här är Chalmers styrkeområden viktiga som plattformar för flervetenskaplig forskning. De är också plattformar för samarbete
och samproduktion internt och med andra universitet och offentliga
aktörer. Styrkeområdena arbetar tematiskt på tvären över institutionerna med uppdraget att integrera utbildning, forskning och nyttiggörande och att skapa tydliga ingångar till Chalmers. Arbetssättet
utvecklas efter hand och gör oss effektivare i att ta fram, förmedla
och nyttiggöra resultat av relevans för samhället. En viktig del i
styrkeområdenas utåtriktade arbete är de initiativseminarier som
möts med allt större intresse från forskarsamhälle och näringsliv.
Inom varje huvudområde – utbildning, forskning och nyttiggörande
– har internationaliseringen ökat. Chalmers strategiska samarbete
med ETH Zürich, RWTH Aachen, Politecnico di Milano och TU
Delft inom Idea league har vidareutvecklats. Bland annat har
representanter från Chalmers tekniska högskolas och Chalmers
ägarstiftelses styrelse besökt dessa universitet för erfarenhetsutbyte. På motsvarande sätt utvecklas det strategiska samarbetet i
Norden inom Nordic five tech, bestående av de fem stora nordiska
tekniska universiteten.

En stor del av vår forskning har en stark internationell uppkoppling och många projekt sker i direkt samverkan med grupper
vid universitet i utlandet. Under 2016 deltog Chalmers i totalt
160 EU-forskningsprojekt, och vi har fått totalt 23 anslag från
Europeiska forskningsrådet beviljade – anslag som ger stöd för
risk tagande och högkvalitativ forskning och främjar forskning i
världsklass.
EU:s forskningsflaggskepp – Graphene flagship, som koordineras
av Chalmers, lämnade under våren 2016 en framgångsrik uppstartsfas bakom sig, med väl uppfyllda mål vad gäller vetenskapliga publikationer och sökta patent. Flaggskeppet går nu in i nästa
fas med ökat fokus på innovation och industrialisering av grafen
och dess tillämpningar.
I juni publicerades en ny strategi för Chalmers forskningsinfrastrukturer som tar avstamp i de behov som har identifierats av
styrkeområden och institutioner.
Chalmers har ambitionen att erbjuda sina doktorander en kreativ
forskningsmiljö med möjlighet att delta i forskning i den internationella forskningsfronten, engagerad handledning av hög kvalitet
och förutsättningar att utveckla sin pedagogiska kompetens.
Arbetet med att stödja doktorandernas förmåga att för olika målgrupper presentera sin forskning, och hur den relaterar till det
omgivande samhället, har utvecklats vidare under 2016.
Söktrycket till Chalmers utbildningar är stabilt. Utöver ett allmänt
högt söktryck till våra utbildningar ser vi år också en stor ökning
av antalet internationella sökande till masterprogrammen och en,
om än liten, ökning av kvinnor bland förstahandssökande till programmen på grundnivå. Möjligheten att rekrytera internationellt
hämmas dessvärre av bristen på studentbostäder i Göteborg.
Under 2016 har Chalmers för första gången tvingats begränsa
antagningen av studenter från utlandet på grund av svårigheter
att uppfylla bostadsgarantin.
Efter utbildningen kan våra studenter se fram emot en mycket
god arbetsmarknad. Internationellt kan vi bland annat glädjas åt
att Chalmers är rankat nummer 40 i världen, och 13 i Europa, i
rankningen QS Employability, en rankning av utexaminerades
möjligheter till anställning och karriär.
Vi intensifierar på olika sätt vårt arbete med att utveckla nya vägar
att erbjuda undervisning och lärande. Under 2016 har vi erbjudit
fyra nya moocar (fritt tillgängliga onlinekurser) och i december
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öppnade Chalmers bibliotek Sveriges första learning commons,
på svenska kallat lärandetorg, i Kuggen på campus Lindholmen.
Det är en lärandemiljö anpassad för möten och diskussioner och
med god tillgång till digitala resurser. Tidigare under hösten fick
Chalmers bibliotek branschutmärkelsen Årets bibliotek, något
som gav bred medial uppmärksamhet.
Chalmers har även under 2016 stått som värd för det internationella CDIO-kontoret, och varit en viktig samordnande funktion för
CDIO-inspirerade utbildningar såväl nationellt som internationellt. CDIO, som står för Conceive, Design, Implement, Operate,
är en metodik där lärande av ämneskunskaper och av professionella färdigheter kombineras.
Från och med hösten 2016 erbjuder Chalmers sina alumner
möjligheten att läsa fristående kurser. Motivet är både att uppmuntra studenter att ta ut sin examen och att främja det livslånga
lärandet. Chalmers Professional Education, vår organisation för
specialsydda utbildningar för yrkesverksamma i näringslivet,
kompletterar denna möjlighet.
Chalmers positiva och konstruktiva samarbete med studenterna
tar sig många uttryck. Ett exempel är den arbetsmiljöenkät som
tagits fram under året för att användas som underlag för arbetsmiljöronder på utbildningsprogrammen. Den fortsatta satsningen
på ett mer systematiskt arbete med mottagningen av nya studenter och med att skapa en mer ansvarsfull alkoholkultur är
ett annat gott exempel. Studentkåren är också mycket aktiv i
Chalmers kvalitetsarbete.
Chalmers arbete med nyttiggörande och samverkan har som mål
att ta forskningsbaserad kunskap till praktisk användning så att
det får en påvisbar nytta i samhället. Det arbete som gjordes
under 2015 med att förstärka och skala upp arbetet kring innovation och entreprenörskap har under det gångna året tagit sig mer
konkreta uttryck. Vi har nu ett sammanhållet system med flera
delar som täcker olika behov – från innovationsrådgivning och stöd
vid ansökningar om externa medel till uppdragsutbildning för yrkesverksamma och venture creation. Ett långsiktigt mål är också att
lyfta studenternas kunskap om entreprenörskap under studietiden. Under året har ett projekt initierat av Chalmers stiftelse och
vicerektor för utbildning startat med syftet att ge alla Chalmers
studenter möjlighet att utveckla entreprenöriella kompetenser.
Chalmers omfattande industrisamverkan definieras av ett mycket
stort antal kontakter, samarbeten och gemensamma intressen
mellan forskare vid Chalmers och utvecklingsingenjörer i industrin
och 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 tagit fram en modell
för långsiktiga strategiska ramavtal med näringslivet och andra
organisationer. Under året har vi slutit två nya avtal, med Akzo
Nobel och Stora Enso, och har nu totalt 14 avtal av denna typ.
Chalmers har ett starkt varumärke. Det visar sig bland annat i
mätningar av allmänhetens förtroende, sampublicering med industriella samverkanspartner och i den varumärkesundersökning
som Chalmers låtit göra och vars resultat har presenterats och
analyserats under året. Många värden som traditionellt signalerar
framgång förknippas med Chalmers. Samtidigt indikerar den för-

hållandevis smala basen för vår rekrytering att väsentliga värden
för att kunna nå målen om breddad rekrytering och ett jämställt
universitet inte uppfattas tillräckligt tydligt i viktiga målgrupper.
Arbetet går vidare med detta och de två andra riskområden vi har
identifierat som särskilt viktiga att arbeta med – vetenskapligt
genomslag och jämställdhet i akademin.
Under 2016 har flera satsningar gjorts för att rekrytera studenter
med en större socioekonomisk bredd. Bland annat har Chalmers
fortsatt att utveckla sin samverkan med grundskolor och föreningar för att bedriva studiestöd i områden med hög andel elever
med utländsk bakgrund – ett arbete där masterstudenter medverkar på ett mycket bra sätt. Vi har under året också startat vägledning för nyanlända med syftet att ge stöd till dem som vill
studera. Nyanlända akademiker har även möjlighet att praktisera
på Chalmers genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen och
Engineer to engineer.
Ett samarbete med Göteborgs universitet inriktat på jämställdhetsintegrering påbörjades 2015. Syftet är att jämställdhetsaspekter ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla delar
av vår verksamhet.
När det gäller vetenskaplig publicering har biblioteket under året
stött Chalmers institutioner i ett analyserande och reflekterande
arbete kring vilka kanaler våra forskare väljer för att publicera
sina resultat. Kan vi publicera på annat sätt för att nå ett större
genomslag i det internationella vetenskapssamhället?
Vårt nya visionsdokument och de förändringsprocesser vi arbetar
med stödjer varandra. Målet är ett Chalmers som är en väl fungerande och utvecklande arbets- och studieplats – där gemensamma arbetssätt ger oss förutsättningar för kvalitetsutveckling i
alla delar av vår verksamhet och rustar oss för framtida utmaningar.
Det är ett omfattande utvecklingsarbete som bland annat berör
den interna miljön, ledarskap och medarbetarskap och balansen
mellan antalet män och kvinnor på högre akademiska tjänster.
Jag är övertygad om att Chalmers med det nya visions- och
strategiarbetet som grund kommer att utvecklas till en än mer
stimulerande arbets- och studieplats, samtidigt som vi tar en
ännu viktigare roll i arbetet med att bidra till en hållbar utveckling
genom utbildning, forskning och nyttiggörande.

•

LEDNING OCH ORGANISATION
SIDAN 7

Chalmers ledningsgrupp har i uppdrag att utveckla Chalmers enligt en gemensam långsiktig plan för hela organisationen. Från vänster: Rolf Almelund, chef för
Chalmers verksamhetsstöd; Arne Svensson, chef för avdelningen för ledningsstöd; Camilla Jacobsohn, avdelningschef kommunikation och marknad; Carl von Rosen
Johansson, ordförande Chalmers Studentkår; Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande; Anna Dubois, vicerektor för styrkeområden; Stefan Bengtsson, rektor
och vd; Mats Viberg, prorektor och vice vd med ansvar för forskning och forskarutbildning; Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildning; Helene Bergsten,
rektors rådgivare; Lisskulla Lindström, HR-chef; Per Setterberg, ekonomichef.

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 (här 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.
Chalmers sjutton institutioner ansvarar för och utvecklar verksamheten i form av forskning, utbildning och nyttiggörande.
De övergripande uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas genom gränsöverskridande verksamheter
inom Chalmers åtta styrkeområden, genom tre huvudprocesser
samt fyra utbildningsområden.

•

Chalmers linjeorganisation:
Institutionerna, biblioteket och gemensamma
verksamhetsstödet
De sjutton 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 tio 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.

•

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

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.

•

Processorientering
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. Stödprocesserna för ekonomi, lokaler, IT, personal,
kommunikation och inköp leds av Chief process officer.
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

Prorektor 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.

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

•

CHALMERS VISION
SIDAN 8

Vi vet vad vi vill
Chalmers vision fick sin nuvarande lydelse år 2008. Under 2016 har ett
nytt visions- och strategidokument arbetats fram och delar av dokumentets
innehåll presenteras här.
CHALMERS – FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID är vår vision. Den definierar

vårt viktigaste fokus – en levande och angelägen framtidsbild med hela
mänskligheten i vågskålen. Med denna vision vill vi på ett engagerat,
innovativt och banbrytande sätt möta människans behov av ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. Vi är stolta över våra insatser och vill
vara en förebild internationellt.
Visionen innebär för vår omvärld att:
• vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål, lokalt och globalt.
• vi samverkar med andra för att hitta lösningar på de stora och allt mer
komplexa utmaningar världen står inför.
Visionen innebär för oss själva att:
• var och en tar ansvar för hållbarhet i sin dagliga verksamhet.
• vi förmår prioritera och är långsiktiga i våra val och beslut.

UTBILDNING
I VÄRLDSKLASS

EXCELLENT
FORSKNING

EFFEKTIVT
NYTTIGGÖRANDE

UTMÄRKT

INTERN MILJÖ

CHALMERS
MÅLBILDER
Chalmers studenter får tillgång till
utbildning och en lärmiljö som gör det
möjligt för varje individ att tillägna sig användbar och efterfrågad kompetens. Men också
insikter och förhållningssätt som ger dem mod och
möjligheter att verka i Sverige och internationellt. Med
förmåga att kombinera kunskap, färdigheter och förståelse
blir de snabbt efterfrågade i näringsliv och samhälle.
Chalmers forskning drivs av både idéer och konkreta utmaningar. Den har stor bredd och vassa spetsar och utvecklas i
samverkan med de främsta inom varje område. Detta bidrar till
att Chalmers forskning får ett högt internationellt genomslag.
Chalmers är en aktiv och engagerad samhällsaktör. Vi
driver viktiga frågor framåt och tar ansvar för områden där
vi kan bidra, eller där vi som oberoende aktör har en
särskild roll. Vi är en erkänt attraktiv samarbetspartner för
näringsliv och samhälle.
Chalmers är en attraktiv miljö för breda grupper av såväl
studenter som personal. Vi arbetar aktivt för att öka
jämställdhet och mångfald när vi rekryterar personal och
studenter. En bredare bas ger oss möjlighet att nå högre
kvalitet i vår verksamhet.
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SIDAN 9

VI VET VAD VI STÅR FÖR
I närmare 200 år har Chalmers utbildning
och forskning bidragit till samhällsutvecklingen – från Chalmersska Slöjdskolan
1829 till dagens Chalmers. Som välkänt
universitet med ett starkt varumärke och
höga internationella ambitioner står vi för
ett antal grundläggande värden. De har utvecklats över tid och vägleder oss i allt vi
gör. Kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt
och mångfald. Orden i sig är inte unika,
men i vår egen kontext blir de meningsfulla
och relevanta.
När var och en av oss lever upp till våra
värden blir vi mer konsekventa och tydliga
i vår verksamhet. Vi skapar förutsättningar
för kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Detta bidrar till att vi uppfattas som ett
trovärdigt och attraktivt universitet i tiden.

KVALITET
ÖPPENHET
DELAKTIGHET
RESPEKT
MÅNGFALD
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Styrkeområden
Genom styrkeområdena har Chalmers utvecklat förmågan att arbeta utmaningsdrivet och flervetenskapligt.
I kombination med institutionernas fokus på akademisk kvalitet gör styrkeområdena det möjligt att ta sig
an stora och komplexa samhällsutmaningar i samverkan med andra aktörer.

S

tyrkeområdena gör Chalmers till en internationellt högintressant samverkanspartner för viktiga aktörer inom samhälle, industri och akademi men också för utveckling av
politik på nationell och EU-nivå. De utgör också en utmärkt plattform för integration mellan forskning, utbildning och nyttiggörande.
Under 2016 har styrkeområdenas värdskap för centrumbildningar utvecklats genom dialogmöten med centrumföreståndare,
prefekter och styrkeområdesledare. Syftet har varit att knyta centrumbildningarna närmare Chalmers strategier och underlätta
deras verksamhetsutveckling.
Styrkeområdesdimensionen har på ett tydligt sätt utvecklat
Chalmers forskningsmiljöer positivt; Chalmers egen återkommande uppföljning av styrkeområdena visar att arbetssättet har
lett till nya forskningssamarbeten, ökat antalet publiceringar och
bidragit till helt nya forskningsinriktningar. Utvärderingen baseras
på enkätsvar från hela fakulteten samt forskarassistenter, och den
senaste redovisningen av dess resultat skedde sommaren 2016.
I fritextsvar på en öppen fråga om vad styrkeområdeskonceptet
bidragit med har över hundra svarande på olika sätt spontant beskrivit hur styrkeområdesaktiviteter underlättat samarbeten med
andra forskare inom Chalmers organisation.
Ett antal av styrkeområdenas aktiviteter för dessutom delar av
Chalmers utbildningar närmare pågående forsknings- och nyttiggörandeprocesser. Hit hör exempelvis de återkommande seminarier där inbjudna toppforskare talar och studenter både deltar
som åhörare och i vissa fall är med och genomför själva evenemangen. Ett annat exempel är när Chalmers som en del av ett
styrkeområdessamordnat partnerskap får kontakt med lämpliga
industrirepresentanter till programrådet för någon utbildning, vilket
bidrar till utbildningens kvalitet.

STORT STÖD FÖR STYRKEOMRÅDESKONCEPTET I NYA
FORSKNINGSPOLITIKEN

I 2016 års forskningsproposition, som offentliggjordes i december, finns en stark koppling mellan utmaningsdrivet arbete och
fördelning av resurser. Det kommer bland annat till uttryck genom
inrättandet av fem samverkansprogram, en förstärkning av de
strategiska innovationsområdena, och ett uttalat ”ökat behov
av särskilda satsningar på tvärvetenskaplig och tvärsektoriell
forskning och innovation” för att möta samhällets komplexa
framtidsutmaningar.
Fem av styrkeområdena (Energi, Materialvetenskap, Nanoteknik
och nanovetenskap, Produktion, Transport) utvärderades 2015
som en del av den statliga satsningen på särskilt definierade strategiska forskningsområden, SFO, som inleddes 2010. Utvärderingen gav Chalmers arbetssätt högsta betyg och rekommendationen att fortsätta på inslagen väg. Glädjande nog kommer

den nuvarande regeringen att fortsätta SFO-satsningen och
planerar för en ny utvärdering om fem år.
ÖVER TUSEN INTERNATIONELLA SÖKANDE TILL TIO
FORSKARASSISTENTTJÄNSTER

Under 2016 utlystes totalt tio forskarassistenttjänster varav åtta
med en profil motsvarande styrkeområdenas respektive inriktning. I anställningarna ingår bland annat klart definierade karriärmöjligheter, finansiering för en doktorandtjänst och praktiskt stöd
till utländska forskare som vill etablera sig i Sverige.
De attraktiva tjänsterna lockade över 1 000 kvalificerade sökande
från hela världen, många på internationell toppnivå.
Liknande satsningar har gjorts två gånger tidigare. Dessa tidigare
rekryterade forskarassistenter har överlag gjort stor skillnad för
forskningen på Chalmers. Samtidigt har de också själva uppvisat
en imponerande karriärutveckling, ett starkt argument i årets
rekryteringskampanj.
NYA LÅNGSIKTIGA SAMARBETSAVTAL MED INDUSTRIN

Chalmers har en utarbetad modell för långsiktiga strategiska
samarbeten med större företag och myndigheter. Den innebär
ömsesidiga åtaganden för utveckling inom forskning och utbildning. Styrkeområdena har en nyckelroll i dessa samarbeten, inte
minst genom möjligheten att mobilisera bred forskningskompetens från flera olika discipliner för att kunna ta sig an komplexa
problemställningar och utmaningar. Under 2016 har två nya
partnerskapsavtal tecknats. Styrkeområde Materialvetenskap
samordnar såväl ett tioårigt avtal med kemiföretaget Akzo Nobel
som ett tillsvidareavtal med skogsindustrikoncernen Stora Enso.
Det senare berör även styrkeområdena Energi, Informations- och
kommunikationsteknik samt Produktion.

•

I

NFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Styrkeområdet bidrar till ett smartare och säkrare samhälle.
Chalmers forskar kring effektivare kommunikationsteknik, styrning av komplexa system och hantering av enorma datamängder,
och samverkar nära med industri och samhälle.
Året inleddes med rekrytering av Giuseppe Durisi till ny vice
styrkeområdesledare och av nya ledare till profilerna Hållbar
digitalisering, Sammankopplad värld, Automatiserat samhälle
och Big Data.
Styrkeområdets såddfinansiering fortsätter att locka till sig starka
strategiska projektförslag med tvärdisciplinära inslag. I år
arrangerades en projektredovisning där totalt 14 videopresentationer visades.
Ett fl aggskepp i styrkeområdet är Chalmers medverkan i det
nationella forskningsprojektet Wallenberg autonomous systems
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program. Under 2016 startade projektets forskarskola som
omfattar totalt 62 doktorander varav 14 på Chalmers.

– först ut var inbjudna talare från Chalmers bibliotek, för att prata
om publiceringsstrategier.

Två framgångsrika forskningscentrum, Chase och GHz centre,
båda verksamma inom trådlös teknik, tioårsjubilerade 2016. I
mycket hård konkurrens fick de båda fortsatt finansiering från
Vinnova och industriparterna.

Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet tar en allt
starkare internationell position inom forskningsområdet urbana
transporter. I samarbete med Volvo research and educational
foundations arrangerades för andra gången en internationell
konferens på ämnet, med deltagare från Europa, Nord- och
Sydamerika samt Asien.

Under 2016 presenterade Chalmers sina första moocar – fritt
tillgängliga onlinekurser – inom IKT-området. Två kurser i hur
bättre datordesign minskar energiförbrukningen gjordes på detta
sätt globalt tillgängliga.
Chalmers lockar för närvarande flera stora internationella
IKT-konferenser till Göteborg. Fyra prominenta konferenser inom
informationsteori, open source, människa-datorinteraktion samt
säkerhet hölls under 2016.
Omfattande förberedelser påbörjades under året för det kommande initiativseminariet på temat digitalisering, med program
som riktar sig till forskare, näringsliv och offentlig sektor samt till
skolelever.

•

L

IVSVETENSKAPER OCH TEKNIK Styrkeområdet bedriver forskning i syfte att utveckla nya lösningar för life
science-sektorn, det vill säga hälso- och sjukvårdssektorn,
läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och bioteknikindustrin
samt för hållbar produktion av bioenergi.
År 2016 har inneburit en nystart för Livsvetenskaper och teknik.
I början av året tillträdde såväl en ny styrkeområdesledare, Ivan
Mijakovic, som en ny vice, Ann-Sofie Cans. Även styrkeområdets
profiler har fått nya ledare och namn som bättre beskriver utmaningarna: Towards a biosustainable future; Molecules and
modelling of life; Engineering solutions for health.
Mycket kraft har lagts på att bygga breda och bärkraftiga nätverk,
inom och utanför Chalmers. Styrkeområdet har också stöttat
starten av Researchers for utilization, som kopplar samman forskare
med parter som underlättar nyttiggörande. Stödet till Women in
science möjliggjorde en jämställdhetsstudie som presenterades
i december. Under hösten hölls också en workshop för att ytterligare inspirera till samarbeten mellan Chalmers och Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs universitet.

Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer firade tio år
under 2016. Centrumets föreståndare Anna Nilsson-Ehle var i
mars inbjuden till riksdagen för att prata om utvecklingen av självkörande fordon.
Inom det nationella forskningsprojektet Future fuels har Chalmersforskare presenterat resultat som visar hur lovande, hittills okända
bioenergibaserade kemikalier kan användas som så kallade drop
in-bränslen, för att dryga ut andra bränslen. Forskarna ser att det
kan öppna dörren för 100-procentigt förnybara drivmedel för långväga transporter – ett bra komplement till elektrifiering av stadstrafik och kortare transporter.

•

E

NERGI Styrkeområde Energi utvecklar nya lösningar för
omställning till hållbara energisystem. Här samlas industri,
myndigheter och akademi för att skapa samsyn kring långsiktiga utmaningar och för att tillsammans hitta lösningar för
framtiden.
Styrkeområdet har under 2016 skapat ett flertal mötesarenor
mellan akademi, samhälle och industri med fokus på hållbar energiomställning. Näringslivsrepresentanter har samlats för diskussioner
kring branschöverskridande utmaningar tillsammans med
chalmersforskare och energipolitiker. Styrkeområdets serie av
lunchseminarier på energirelaterade teman har lockat stor publik
från såväl Chalmers som omgivande samhälle och företag.
En utbildnings- och inspirationsdag på temat hållbara energisystem har anordnats för gymnasielärare med syftet att kunskapen
som finns på Chalmers ska spridas ut i skolorna. Här spelar även
styrkeområdets populärvetenskapliga e-bokserie Perspektiv på
ny teknik, om förnybar el, eldrivna fordon respektive förädling av
bioråvara en viktig roll.

I augusti anordnades initiativseminariet Healthy ageing tillsammans med organisationen Molecular frontiers. Seminariet lockade
mer än 300 deltagare och erbjöd forskningspresentationer av internationell toppklass som fick stort medialt genomslag. För att främja
interdisciplinära samarbeten har styrkeområdet satsat på startbidrag till projekt med innovativ forskning som involverar flera institutioner. Av elva högintressanta ansökningar valdes fyra projekt
som stöttas med 500 000 kronor vardera.

Community building-aktiviteter inom Chalmers har resulterat i flera
nya – och ibland oväntade – tvärvetenskapliga samarbetsprojekt.
Ett lovande exempel är gasfermentering där experter på bioteknik
respektive termisk omvandling kopplar ihop sina processer för
att skapa framtidens fossilfria produkter.

Som en del av nystarten har styrkeområdet också sett över sin
kommunikation. Arbete med att förnya hemsidan har startats, och
nyhetsbrev utkommer numera varje månad.

Styrkeområdet har under året även arbetat med att visualisera
forskning för besökare på campus inom projektet Energi på campus. I juni invigdes en digital informationsskärm om Chalmers banbrytande solenergiforskning, och arbete fortgår med att visualisera ytterligare forskning som använder campus som testarena.

•

T

RANSPORT Styrkeområdets forskning handlar om mobilitet för människor och gods i ett hållbart samhälle.
Automatiserade transportsystem och fordon ger möjlighet
till minskad miljöpåverkan och högre effektivitet och säkerhet,
men ställer samtidigt nya krav – inte minst inom trafiksäkerhet.
I februari tillträdde Sinisa Krajnovic som styrkeområdesledare.
Ett initiativseminarium på temat automatiserade trafiksystem
lockade 200 deltagare från såväl industrin som akademin och det
politiska etablissemanget. Styrkeområdet medverkade i Almedalen kring den nationellt angelägna frågan om långsiktiga forskningsstrategier inom området mobilitet. I november startade styrkeområdet en serie månadsvis återkommande lunchseminarier

Styrkeområdet har också möjliggjort internationellt utbyte och
samarbete exempelvis genom att finansiera chalmersforskares
samverkan med internationella forskare.

•

P

RODUKTION Styrkeområdet inriktar sig på uppkopplad
och hållbar produktion. Fokus ligger på nya resurs- och energieffektiva processer för tillverkning och utveckling av nya
produkter och produktionssystem. Forskningen tar fram kunskap
och nya verktyg inom modellering, simulering och optimering i
kombination med stöd för beslutsfattande i nära samverkan med
industrin. Styrkeområdet är framträdande inom industriell digitalisering med värdeförädling och optimering av informationsflöden,
vilket berör såväl tillverkningstekniker som produkter, fabriker,
automationslösningar och framtidens goda arbetsmiljöer.
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Under året arrangerade styrkeområdet ett seminarium i Almedalen:
Hållbar produktion – motsats eller möjlighet? En panel med företrädare för politik, forskning och näringsliv deltog.
En ny nationell arena för produktoptimering och en ny nationell
akademi för produktutveckling invigdes som delar av en nystart
för svensk forskning inom produktutveckling.
Andra stora satsningar inkluderade projekten Smart assembly
4.0 med en digitaliserad och optimerad monteringslina och
5G-enabled manufacturing som ska leda till ett förnyat produktionssystem med hjälp av 5G-baserad kommunikation. Satsningen
på additiv tillverkning, eller 3D-utskrift i metall, fortsätter och har
nu runt tolv aktiva projekt. Detta område blev under året också ett
nytt forskningsfält tillsammans med globala produktionsnätverk
och smart service och underhåll av produktionssystem.
Styrkeområdet var tillsammans med forskningscentrumet Wingquist Laboratory arrangör av två internationella, vetenskapliga
konferenser: 6th CIRP Conference on assembly technolgies and
systems och 14th CIRP Conference on computer aided
tolerancing.

•

Ett fokusområde under 2016 har varit nya material från skogsråvara.
Högteknologiska material baserade på exempelvis cellulosa eller
lignin minskar behovet av fossila råvaror och bidrar till att svensk
skogsnäring kan fortsätta vara världsledande. På Chalmers finns
stark forskning längs hela kedjan från nedbrytning av ved till tilllämpning av nya material, bland annat inom Wallenberg wood
science centre.
Tillsammans med KTH och sex ledande skogsföretag har Chalmers
bildat en nationell plattform för att med spetskompetens och
världsledande infrastruktur utveckla nya produkter och processer
med skogen som råvara. Ett viktigt led i denna satsning är Formax,
ett projekt som syftar till att skapa ett specialanpassat instrument
vid den nationella forskningsinfrastrukturen Max IV, som ger unika
möjligheter till avancerad materialkaraktärisering med röntgenljus.
Långsiktiga strategiska samarbetsavtal relaterade till styrkeområdet har knutits med Stora Enso och Akzo Nobel. Dessa bygger på
en lång tradition av framgångsrikt kunskapsutbyte och innebär
samarbete inom forskning, utbildning och kompetensutveckling
och ger parterna tillgång till forskningsfaciliteter.

UILDING FUTURES Styrkeområde Building Futures
arbetar för att möta samhällsutmaningar relaterade till urbanisering och resursanvändning. Fokus ligger på att skapa
verktyg för att kunna analysera, utforma och bygga livsmiljöer
med människan i centrum i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Under året har Chalmersforskare bland annat visat hur man kan ta
grafen från teori och in i tillämpningar. I Nature Materials visades
hur grafen kan användas för att kyla elektronik och på så vis uppnå
högre prestanda och i Scientific Reports visades hur en aerogel av
grafen kan bana väg för batterier med mångdubbelt högre kapacitet
än dagens.

Under 2016 har styrkeområdet bytt namn från Samhällsbyggnad/Built environment (nytt svenskt namn är ännu inte klart) och
dessutom samlat verksamheten i fyra nya forskningsprofiler: Ansvarsfull resursanvändning, Hållbar stadsutveckling, Resilienta
infrastrukturer samt Virtuella städer. En gemensam vision för hela
styrkeområdet har tagits fram: ”Med kunskap och ansvar tar vi
oss an utmaningarna inom urbanisering och resursanvändning.”

Tvärvetenskap var temat för årets initiativseminarium Materials for
tomorrow, som arrangerades i samarbete med Svenska kemistsamfundet och Akzo Nobel. Det förde samman forskare och studenter inom materialvetenskap och hade ett stort inslag av internationella talare. En stor satsning gjordes på att i anslutning till
seminariet skapa en ny populärvetenskaplig utställning som besöktes av tusentalet skolelever.

B

I Almedalen arrangerade Building Futures tre välbesökta seminarier
som behandlade bostadsbyggande, stadsplanering och arkitektur
för läkande och lycka. Under 2016 stod styrkeområdet i samarbete med Göteborgs stad, Stena Recycling och Västsvenska kemioch materialklustret värd för Climate-KIC:s internationella sommarskola för doktorander.
Profilområdet Virtuella städer stod i april värd för konferensen
Smart geometry i Göteborg som lockade världsledande forskare
och praktiker inom digital modellering och design till Chalmers
och Göteborg. Samma profilområde anordnade i oktober ett
symposium på temat Computational architecture vid Nordic
seminar on computational mechanics.
Building Futures är värd för två av Chalmers strategiska samarbetsavtal, ett med HSB och ett med den norska myndigheten
Statens vegvesen.
HSB Living Lab, ett levande labb för forskning om en hållbar
boendemiljö, har under 2016 blivit verklighet. Här lever studenter
och forskare i 29 lägenheter utrustade med mätstationer och
sensorer för att testa innovationer och tekniska lösningar.
Inom ramen för avtalet med Statens vegvesen finns infrastruktursatsningen Ferjefri E39, något som ger en möjlighet att stärka
och utveckla utbildning, forskning och nyttiggörande inom hållbara vägar. I april hade alla doktorander finansierade av Statens vegvesen workshop i Göteborg.

•

M

ATERIALVETENSKAP Styrkeområdet utvecklar nya
material för morgondagens hållbara teknologier, material
som kan vara en del av lösningar på globala utmaningar
inom energi, hälsa, byggande och transport.

•

N

ANOTEKNIK OCH NANOVETENSKAP Styrkeområdet
Nanoteknik och nanovetenskap 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.
Per Delsing, professor i experimentell fysik och en av styrkeområdets mest tongivande forskare beviljades i februari en rådsprofessur av Vetenskapsrådet. Till utnämningen hör ett tioårigt anslag
om närmare 47 miljoner kronor till projektet Kvantljud: Generering och kontroll av fononer på kvantnivå.
Styrkeområdets årligen återkommande Community building activity hölls i augusti på Bohusgården i Uddevalla och lockade omkring 150 deltagare.
I december arrangerade styrkeområdet ett initiativseminarium på
temat kvantteknologi där över 200 internationella deltagare utbytte erfarenheter i syfte att med kvantfysikens hjälp bland annat
bygga framtidens processorer. En del av seminariets fokus var
dessutom att belysa potentialen i EU:s kommande forskningsinitiativ Quantum technology flagship.
Tidskriften Science publicerade i december forskningsresultat
av chalmersforskare knutna till styrkeområdet och kollegor bland
annat från Massachusetts Institute of Technology som man
räknar med kommer att vara av betydelse för att genomföra storskaliga kvantberäkningar med hjälp av supraledande kretsar –
ytterligare ett steg närmare framtidens kvantdatorer.

•
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Utbildning på grund- och
avancerad nivå
Chalmers ska erbjuda utbildning och lärandemiljöer i världsklass. Studenterna ska kunna tillägna sig
kunskap, färdigheter och förståelse som gör dem efterfrågade och ger dem möjlighet att verka såväl
i Sverige som internationellt. De ska kunna tillägna sig kompetens, insikter och mod att ta sig an
framtidens komplexa utmaningar.

V

i lever i en värld med ständiga förändringar, där kunskap
blir allt viktigare för att kunna möta de stora samhällsutmaningar som finns uttryckta exempelvis i FN:s 17 globala
hållbarhetsmål. Chalmers mål är att erbjuda utbildningar i världsklass: forskningsnära med en gedigen ämnesmässig grund, med
pedagogiskt skickliga lärare och i nära kontakt med det omgivande
samhället. Utbildningarna vid Chalmers finns på såväl grundsom avancerad nivå, och representerar många olika områden
inom teknik, naturvetenskap, arkitektur, sjöfart och lärande.
Chalmers har 27 olika grundprogram, ett tekniskt basår och 40
masterprogram, de sistnämnda ges på engelska med studenter
från hela världen som en integrerad del av de femåriga programmen.
Sedan 2011 finns också möjlighet till en ämneslärarexamen.
Chalmers alumner är mycket efterfrågade i arbetslivet. Över 98
procent av de utexaminerade civilingenjörerna har relevant arbete
inom ett år efter sin examen. Den statligt finansierade utbildningsvolymen är 8952 helårsstudenter. Till det kommer 483 avgiftsskyldiga internationella studenter och efterfrågan förväntas vara
fortsatt god, såväl nationellt som internationellt.
Chalmers utbildningsprogram har en förhållandevis jämn spridning av antalet studenter över de maximalt fem åren i program på
grundläggande och avancerad nivå, något som delvis kan regleras
med antagningen till masterprogrammen. Grundutbildningens
ledningsgrupp ansvarar för att årligen göra en dimensionering
och fördela utbildningsplatserna. Under våren 2016 gjordes en
analys om högskoleingenjörsutbildningarnas roll utifrån ett omvärldsperspektiv, för vidare utveckling av programutbudet.
Som en del av ett större visionsarbete under året har grundutbildningens ledningsgrupp arbetat utifrån omvärlds- och invärldsanalys. Resultatet har blivit sex prioriterade strategier:
• Spegla samhällets mångfald och låta fler bidra och lära utifrån
sina förutsättningar.
• Arbeta vidare för en internationell miljö.
• Program- och kursutbud som ständigt utvecklas för att möta
framtidens utmaningar.
• Satsa på en utveckling till moderna fysiska och digitala lärandemiljöer.
• Ökad kompetensutveckling för lärare och förbättrad samverkan internt.
• En utbildning i nära samverkan med arbetsliv och samhälle.
Strategierna är prioriterade utifrån Chalmers vision om hållbarhet
med koppling till områden där Chalmers är framstående såväl
som till områden där det finns utvecklingsmöjligheter.

•

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

Utvecklingsarbete inom grundutbildningen
På Chalmers sker kvalitets- och utvecklingsarbete för utbildningen
processorienterat. Inom ramen för detta görs ständiga förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt på både program- och kursnivå. Under året har ett viktigt fokus varit ett mer systematiskt
kvalitetsarbete med tydliga kvalitetssäkrande och drivande
effekter. De nya delarna i kvalitetssystemet kommer att implementeras under 2017. En del av de större satsningarna har varit
möjliga genom de 90 miljoner kronor i kvalitetsmedel som
delades ut 2014 – 2015, baserat på Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering.
Ett annat viktigt fokus har varit digitalisering som verktyg för att
underlätta för såväl studenter som lärare och administrativ personal. Detta exempelvis genom digital examination, förbättringar i
systemstöd för kursutvärderingar, utveckling av utbildningsdatabasen som stöd för lärare och utbildningsadministratörer samt
förbättrad digital kommunikation till studenter.
Ökade anslag till lärarutbildningen har möjliggjort utökat samarbete med utvalda gymnasielärare, så kallade Mästarlärare i den
verksamhetsförlagda undervisningen.
En satsning på förbättrad fysisk lärandemiljö har också gjorts.
INTEGRERING AV ETIK OCH ENTREPRENÖRIELL
KOMPETENS I ALLA UTBILDNINGSPROGRAM

Ett tvåårigt förändringsarbete har inletts i syfte att utveckla och
integrera etikinslag i samtliga program. För att åstadkomma detta
har Chalmers projektanställt en doktor i praktisk filosofi med inriktning mot professionsetik som tillsammans med Chalmers
egen kollegiala pedagogiska utvecklare driver projektet och ger
lärarna stöd.
Ett annat förändringsarbete som har startat 2016 är projektet ENG
(Entreprenörskap i grundutbildningen), som stöds av Chalmers
stiftelse under tre år. Syftet med ENG-projektet är att utveckla
metoder och brett integrera lärmoment i alla program genom att
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bygga på erfarenheterna av spetsutbildning i entreprenörskap
samt av att integrera generell kompetens. Detta kommer att ge alla
studenter möjlighet att utveckla entreprenöriella kompetenser.

TOTALT ANTAL DELTAGARE (EJ UNIKA INDIVIDER)
I HÖGSKOLEPEDAGOGISKA KURSER
2016 2015 2014

FOKUS PÅ EXAMINATION

Redan 2005 inleddes ett långsiktigt arbete för konstruktiv länkning (Constructive alignment), det vill säga att studentcentrerade
lärandemål ska utformas utifrån vad studenten ska kunna göra
efter genomgången kurs, och att detta ska tränas i undervisning
och följas upp i examination. Under året har man arbetat med
ökat fokus på att examinationen tydligt ska länkas till de satta
lärandemålen. Detta genom ett antal workshops avseende flervalsexamination och individuell betygssättning av projektarbeten.
KONFERENS OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE

Årets interna pedagogiska konferens var den sjätte i ordningen.
Från detta år har syftet vidgats från att omfatta undervisning och
lärande inom grundutbildning till även forskarutbildning och uppdragsutbildning. Årets huvudtalare var Marie Paretti från Virginia
Tech Engineering Communication Center, som talade om olika
sätt att examinera. Av de insända bidragen accepterades 24 som
presenterades i olika format för omkring 160 deltagare.
PEDAGOGISKT PRIS

I år belönades tre lärare med Chalmers pedagogiska pris: Ulf
Gran, institutionen för fysik; Anette Larsson, institutionen för
kemi och kemiteknik; Mikael Odenberger, institutionen för energi
och miljö. Alla tre har lyssnat till studenternas behov och reformerat
sina kurser utifrån det. De har tagit fasta på vikten av att främja
studenternas aktiva lärande, med förankring i en konstruktivistisk
syn på lärande. Juryn betonade pristagarnas ihärdighet och långsiktiga perspektiv på sitt utvecklingsarbete.
PUBLIKATIONER

Antalet publikationer i Chalmers publication library som märkts
med Lärande och undervisning: pedagogiskt arbete, växer stadigt.
Att publicera sig rörande sin pedagogiska praktik är en av delarna
i att odla ett akademiskt lärarskap och vikten av pedagogisk meritering ökar. Under året har 83 publikationer registrerats. Sammanlagt finns nu över 300 publikationer med denna märkning.
REELL KOMPETENS, VÄGLEDNING OCH VALIDERING
FÖR NYANLÄNDA

Under 2016 har Chalmers startat en vägledningsfunktion för
nyanlända flyktingar och invandrare som vill studera. Chalmers
centrala studie- och karriärvägledare leder arbetet. Tillsammans
med Arbetsförmedlingens etableringsenhet och Göteborgs
universitet genomförs kontinuerliga informationsträffar om det
svenska utbildningssystemet och vad universiteten har att erbjuda.
Ett av samarbetsprojekten är Mitt livs val, vars fokus är att hjälpa
nyanlända och ensamkommande barn till högre studier. I samverkan med Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska
akademin ges möjlighet till utveckling och nätverkande med
svenska studenter. Genom Universitets- och högskolerådet har
Chalmers fått Online linguistic support-språklicenser att dela ut
till nyanlända, som efter ett språktest kan delta i onlinekurser i
engelska och svenska.
Chalmers har under 2016 fortsatt utveckla den centrala studievägledningens arbete med att bedöma nyanländas reella kompetens. Under 2016 inkom 18 ansökningar om bedömning av reell
kompetens varav 7 bifölls. Ytterligare 30 personer har bedömts
uppfylla kraven för behörighet genom motsvarande kunskap eller
riktad behörighet. Validering är alltid individuell och många funktioner vid Chalmers är involverade. Nyanlända akademiker har
också möjlighet att praktisera på Chalmers genom ett samarbete
med Arbetsförmedlingen och Engineer to engineer.

Doktorander

1)

326

592

490

Övriga anställda (tekniklektorer, doktorer etcetera)

166

173

129

Totalt

492

765

619

22

29

16

Utfärdade högskolepedagogiska diplom
1)

Tre av kurserna som räknats med tidigare år ingår inte 2016.
Doktorandkursen Teaching, learning and evaluation ingår även i Generic
and Transferable Skills-programmet för doktorander.

Under hösten 2016 fick Chalmers ett uppdrag av departementet att
utveckla och genomföra kompletterande utbildning för ingenjörer
och arkitekter med utländsk examen i syfte att underlätta inträde på
arbetsmarknaden. Arbetet har startats under slutet av 2016 genom
inledande diskussioner med övriga utvalda lärosäten.

•

Studentrekrytering
NATIONELL STUDENTREKRYTERING

Chalmers nationella studentrekrytering under 2016 har präglats
av personliga möten och uppsökande aktiviteter, kompletterat
med digitala verktyg som stöd för kontinuerlig dialog med presumtiva studenter. Medarbetare och studentambassadörer från
Chalmers har deltagit på mässor och evenemang på 22 orter.
Störst satsningar har gjorts i Göteborg, Stockholm och Malmö
samt fyra orter i Norrland. En särskild satsning kallad Chalmers
Extra har gjorts för att lyfta fram Chalmers specifika erbjudanden:
möjligheter till internationell erfarenhet, kunskaper inom hållbar
utveckling och entreprenörskap, inriktning på sport och idrott,
spetsforskning samt ett rikt student- och föreningsliv. Satsningar
har även gjorts för att långsiktigt öka intresset bland unga för
teknik och naturvetenskap. Ett exempel är tekniktävlingen Rädda
ägget som i år arrangerades för fjortonde gången med rekorddeltagande: 1 884 elever i 157 lag från 52 skolor.
INTERNATIONELL STUDENTREKRYTERING

Under 2016 fortsatte satsningen på att bredda rekryteringsbasen
för att få fler nationaliteter representerade på Chalmers samt på
rekrytering av akademiskt excellenta studenter. En särskild rekryteringsinsats har gjorts i Latinamerika under året. Genom det
avtal som tecknades med den stora nationella stipendieorganisationen LPDP i Indonesien under 2015, fick Chalmers också
möjligheten att delta på deras mässor vilket ytterligare stärkt
varumärket där. Chalmers har också breddat och ökat satsningen
på digitala medier såsom webinarier och uppsökande verksamhet till antagna studenter, exempelvis pre-departure events och
Chalmers ”ringprojekt” där masterstudenter från Chalmers ringer
upp nyantagna studenter.
Framgångarna för den internationella rekryteringen avspeglas i den
fortsatta ökningen av avgiftsskyldiga studenter. Bristen på studentbostäder i Göteborg har dock tvingat lärosätet att begränsa antagningen av internationella studenter.
BREDDAD REKRYTERING

Chalmers har under 2016 fortsatt samt startat ett antal insatser för
att rekrytera studenter med en större socioekonomisk bredd för att
bidra till större mångfald på campus. En särskild satsning gjordes
för sjöfartprogrammen, genom större synlighet i Chalmers centrala
studentrekrytering och med utgångspunkt i att flerspråkighet och
förståelse för olika kulturer är stora fördelar inom sjöfartsnäringen.
En återkommande och mycket uppskattad insats är läxhjälp för
gymnasieelever som bedrivs i Chalmers bibliotek. Chalmers har
också löpande samverkan med grundskolor och föreningar för att
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bedriva studiestöd i områden med hög andel elever med utländsk
bakgrund, där masterstudenter, flertalet internationella, medverkar.

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten

2016 2015 2014 2013 2012

Nybörjarprogram
Arkitekt

491

Civilingenjör 1)

483

609

545

617

2 870 2 957 2 710 2 969 2 550

Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2)

673

717

821

848

727

97

110

94

94

82

251

298

377

420

381

Kompletterande pedagogisk
utbildning, KPU

13

Masterprogram

16

–

–

–

8 875 6 860 6 039 4 990 4 972

varav internationella studenter

6 597 4 599 3 858 2 943 3 130

Förutbildning
Tekniskt basår

878

939 1 007 1 074

906

Antagna 3)
Nybörjarprogram
Arkitekt

86

Civilingenjör 1)

92

88

90

104

1 270 1 204 1 239 1 369 1 314

Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2)

457

454

466

508

41

44

39

39

480
37

169

178

209

210

224

3

5

–

–

–

Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk
utbildning, KPU
Masterprogram

1 817 1 746 1 690 1 615 1 371

varav internationella studenter

521

496

491

402

313

268

265

275

291

291

Förutbildning
Tekniskt basår
Inkl Arkitektur och teknik.

2)

Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten samt Sjöfart och logistik.

3)

Registrerade nybörjare HT16 inklusive antagna till senare del av
program på grundnivå.

ANTAGNING TILL NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 300hp
Registrerade studenters
medianvärde

Antagning och söktryck
Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat utbildningsutbud.
Inför höstterminen 2016 hade Chalmers 5 273 (5 369 föregående
år) ansökningar i första hand, varav 32 (31) procent var kvinnor.
Antalet förstahandsansökningar var stabilt jämfört med 2015
men utbildningarna inom sjöfart hade färre sökande och lägre
meritvärde krävdes för antagning. Utbildningarna tekniskt basår,
industriell ekonomi, och arkitektur hade flest antal sökande i första
hand, ungefär lika många som 2015. Det utbildningsprogram
som hade allra flest sökande i första hand per utbildningsplats,
var kombinationsutbildningen arkitektur och teknik (civilingenjörs-/arkitekt-examen) med 8,5 sökande per plats. Alla program
hade minst en förstahandssökande per utbildningsplats. Under
höstterminen 2016 fanns totalt 2 199 (2 188) studenter registrerade på de 2001 (1 988) tillgängliga platserna. 32 (33) procent
var kvinnor. Reserver fanns till nästan alla utbildningar men endast
en reserv antogs.
Under 2016 har liksom tidigare år stor restriktivitet tillämpats avseende antagning till fristående kurs mot bakgrund av att Chalmers
riskerar att överskrida tilldelat takbelopp. Från och med hösten
2016 har dock beslut fattats om att erbjuda möjligheten att läsa
fristående kurs för Chalmers alumner. Motivet är både att uppmuntra studenter att ta ut sin examen och att främja det livslånga
lärandet. Chalmers Professional Education som erbjuder uppdragsutbildningar kompletterar denna möjlighet.

ANTAGNING NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 180 hp

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2

2016

2015

2016

2015

Arkitektur

21.65

21.84

21.30

21.50

At

Arkitektur och teknik

22.50

21.91

22.40

Bt

Bioteknik, civilingenjör

20.56

21.70

19.79

D

Datateknik, civilingenjör

19.60

20.30

E

Elektroteknik, civilingenjör

19.03

19.62

A

•

ANTAGNING TILL GRUNDNIVÅ

Påbyggnad

1)

För att nå unga, inte minst tjejer, och visa hur teknik kan användas
inom områden som traditionellt inte förknippas med detta, utvecklades chalmershindret – ett hästhinder där sensorer används för
att mäta hur nära hindret hästen ligger och som väckte stor uppmärksamhet under Göteborg Horse Show 2016.

Registrerade studenters
medianvärde
2016

Lägsta antagn. poäng
efter UHR:s urval 2

2015

2016

2015

19.05

19.70

18.20

18.90

18.80

18.90

17.40

17.10

18.39

De Design och produktutveckling,
högskoleingenjör

20.95

20.90

20.13

20.58

17.06

16.82

16.15

16.40

21.72

Ae Affärsutveckling och
entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik

20.90

Di

19.00

19.06

18.09

Datateknik, högskoleingenjör

F

Teknisk fysik, civilingenjör

21.81

22.20

21.41

21.51

Ei

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

21.86

22.10

21.50

21.57

Ep Ekonomi och produktionsteknik,
högskoleingenjör

20.00

20.50

19.67

20.30

It

Informationsteknik, civilingenjör

21.05

19.40

20.57

18.70

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

19.35

17.12

18.10

16.80

K

Kemiteknik, civilingenjör

19.77

20.65

19.64

19.30

Me Mekatronik, högskoleingenjör

18.16

17.08

17.10

16.60

Kf

Kemiteknik med fysik,
civilingenjör

22.30

20.75

19.66

18.44

Mi

18.86

19.21

17.95

18.30

Maskinteknik, civilingenjör

19.93

20.91

19.57

19.50

Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör

19.53

18.80

18.40

18.26

Sc Samhällsbyggnadsteknik,
civilingenjör

20.40

20.50

19.56

19.22

Si

Sjöingenjör

14.90

16.25

10.75

12.15

Td

21.79

21.95

21.10

21.40

Sk

Sjökaptensprogram

16.20

16.15

12.70

14.95

22.12

22.02

21.50

21.20

Sl

Sjöfart och logistik

17.12

18.30

14.67

15.38

20.00

20.64

19.32

19.33

M

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.

Elektroteknik, högskoleingenjör

Maskinteknik, högskoleingenjör

UTBILDNING
SIDAN 18

MASTERPROGRAM, 120 HP
Applied mechanics

Electric power engineering

International project management

Production engineering

Applied physics

Embedded electronic system design

Lärande och ledarskap

Quality and operations management

Architecture and urban design

Engineering mathematics and
computational science

Management and economics of
innovation

Software engineering

Entrepreneurship and
business design

Maritime management
Materials chemistry

Structural engineering and building
technology

Industrial design engineering

Materials cngineering

Supply chain management

Industrial ecology

Nanotechnology

Sustainable energy systems

Infrastructure and environmental
engineering

Naval architecture and ocean
engineering

Systems, control and mechatronics

Innovative and sustainable
chemical engineering

Nuclear engineering

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

Interaction design and technologies

Sound and vibration

Technology, society and the
environment

Physics and astronomy

Wireless, photonics and space
engineering

Product development

Chalmers erbjuder möjligheten för studenter som redan är antagna
till ett program att söka till senare del av ett annat utbildningsprogram. 60 studenter antogs och 45 påbörjade ett annat program
under 2016.

fullföljde 195 (179) programmet och av dessa erbjöds 170 plats
på något av Chalmers ingenjörsprogram (högskole- eller civilingenjör). 154 antogs via garantiplats.

ALTERNATIVA URVALSMETODER OCH TEKNISKT BASÅR

Söktrycket för Chalmers masterprogram ökade med 60 procent
inför hösten 2016. Till masterprogrammen antogs studenter
från arkitekt-, civilingenjörs-, kandidat- och högskoleingenjörsprogrammens tredje årskurs, studenter från andra svenska lärosäten och sökande från utländska universitet.

Chalmers erbjuder som alternativa urvalsmetoder matematikoch fysikprov, arkitektprov samt garantiplatser för studenter med
avklarat tekniskt basår. År 2016 antogs 56 studenter genom
matematik- och fysikprovet jämfört med 41 år 2015. 25 studenter
antogs till arkitektutbildningen genom arkitektprovet jämfört med
28 året innan.
Chalmers tekniska basår är en mycket efterfrågad förutbildning
och studenterna klarar sina efterföljande studier på ingenjörsprogram mycket väl. 2016 registrerades ungefär lika många studenter
som året innan, 268 (265). Av de 265 som antogs hösten 2015

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
Andel i procent
Bt

Bioteknik, civilingenjör

71

Td

Teknisk design, civilingenjör

64

De

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

63

A

Arkitektur

58

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

55

At

Arkitektur och teknik

54

Ae

Affärsutveckling och entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik

54

ANTAGNING TILL AVANCERAD NIVÅ

Det fanns 7 297 (5 325) externa sökande i första hand, från 152
länder, varav 6 597 (4 599) hade förutbildning från ett annat land
än Sverige. Dessutom sökte 1 578 (1 535) chalmerister till ett
masterprogram. Hösten 2016 påbörjade 1 817 (1 746) personer
första terminen på något av Chalmers masterprogram, varav
1 211 (1 169) var chalmerister som fortsatte sin utbildning på
avancerad nivå. Totalt registrerades 606 (577) externa masterstudenter, varav 85 (81) studenter med behörighet från ett annat
svenskt lärosäte.

Internationalisering
Chalmers har som mål att öka internationaliseringen och arbetar
kontinuerligt med att utveckla internationella samarbeten. Det görs
bland annat genom det student- och lärarutbyte som sker inom
ramen för programmet Erasmus+. Under 2016 tecknades exempelvis tre sådana samarbetsavtal med universitet i Indonesien.
Chalmers är engagerat i olika KIC-samarbeten (knowledge and
innovation communities), vilket beskrivs utförligare i kapitlen om

K

Kemiteknik, civilingenjör

49

Ep

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

45

Sc

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

44

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

38

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

34

Andel i procent

Sl

Sjöfart och logistik

33

Civilingenjör/arkitekt

34

34

33

34

31

Sh

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

29

Högskoleingenjör

24

27

29

28

26

M

Maskinteknik, civilingenjör

26

Master

31

29

30

30

31

F

Teknisk fysik, civilingenjör

24

Sjöfart

17

16

22

16

16

It

Informationsteknik, civilingenjör

23

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

22

Z

Automation och mekatronik, civilingenjör

15

D

Datateknik, civilingenjör

15

E

Elektroteknik, civilingenjör

14

Di

Datateknik, högskoleingenjör

12

Stipendieprogram

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

11

Adlerbert study scholarships

Sk

Sjökapten

9

Avancez

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

9

Lars Eriksson

Si

Sjöingenjör

8

Svenska Institutet

41

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

6

Ipoet

26

ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT
2016

2015

2014

2013

2012

REGISTRERADE AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HT2016
Antal
4
47
1

Stipendieprogram

Antal

US Friends of Chalmers

1

Volvo Car Corporation

2

Volvo Group

3

Sievert Larsson

4
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forskning respektive nyttiggörande i denna rapport. Utbildningssamverkan är en del av dessa samarbeten.
Chalmers samarbetar också med KTH och universiteten i Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala i ett konsortium, Swedish
academic collaboration forum, för att stärka internationell samverkan inom forskning och utbildning.
Universitets- och högskolerådet gjorde under året platsbesök vid
Chalmers international mobility group för systemkontroll och
verksamhetsuppföljning inom Erasmus+. Uppföljningen innefattade även ekonomisk granskning och gav vid handen att
Chalmers hantering av medel sker utan anmärkning men att man
inte fyller alla sina tilldelade platser för utbyte.
SAMARBETSAVTAL

Chalmers har under året tecknat nya eller förnyat 14 Erasmusavtal, 2 avtal inom World Wide-utbytet och 3 Terzio-avtal samt
1 Double master degree-avtal. Worldwide- och Terzio-avtalen
gäller för utbyte utanför EU. Chalmers internationella närvaro var
under året fortfarande störst i Europa. Under år 2016 deltog
418 studenter på masternivå i någon form av utbytesstudier.
Senare års positiva trend med ökat antal utresande studenter
vändes därmed till nedgång 2016. Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogrammet World wide (utanför Europa)
ökar över tid och antal utresande studenter ökar något medan
inkommande studenter inom utbytesprogrammet Erasmus minskar
över tid.

•

ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
2016
Utresande utbytesstudenter

VT

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Totalt

Inresande utbytesstudenter
Double master degree
Erasmus +

2015
HT

VT

HT

15

9

16

19

91

140

81

153

2

2

2

2
11

1

5

4

64

78

73

78

173

234

176

263

VT

HT

VT

HT

13

10

14

13

221

348

214

352

Norden

11

8

6

10

Unitech

1

13

2

10

World wide

51

56

37

51

Idea league

4

4

3

2

Linnaeus-Palme
Totalt

3

2

4

2

304

441

280

440

Studenternas miljö, studiesituation och
jämställdhet
Under året har Chalmers tillsammans med Studentkåren tagit
fram en arbetsmiljöenkät, som kommer att skickas ut till studenterna och användas som underlag för arbetsmiljöronder på utbildningsprogrammen. Både Studentkåren och Chalmers har
under de senaste åren blivit mer systematiska i arbetet med mottagningen av nya studenter och med att skapa en mer ansvarsfull
alkoholkultur. Student- och utbildningsavdelningen har över tid
fått färre diskrimineringsärenden att utreda, vilket sannolikt har
påverkats av detta förebyggande arbete. Studentkårens mottagningskommitté har också tillsammans med Chalmers arbetat för
förbättringar av den centrala mottagningsutbildningen, bland annat
med fokus på att skapa en mer inkluderande mottagning.

Inom Chalmers sjöutbildningar har det gjorts fortsatta satsningar
för att skapa en jämställd miljö såväl under studierna på Chalmers som på den fartygsförlagda utbildningen och även andra
utbildningsprogram har arbetat aktivt under året med att skapa
en jämställd studiemiljö.
Under 2016 har 320 studenter med funktionsnedsättning fått
särskilt stöd. Antalet studenter som får stöd ökar och även omfattningen av stödinsatserna. Samtliga studenter har fått information om stödverksamheten under sin första dag på Chalmers,
och dessförinnan genom mejl när de antagits. Fortbildning av
personal har under året skett utifrån efterfrågan, exempelvis på
lärardagar. Enheten för studentstöd har under året arbetat med
att ta fram en ny process för hur studenter ska söka studieuppehåll. Man har också fått igång arbete med Supplemental instructors, stödverksamhet med hjälp av äldre studenter, på
några av de program som inte tidigare haft det.
STUDENTINFLYTANDE

Chalmers och Chalmers studentkår samverkar nära i frågor som
rör studenterna och deras studiesituation. Studentkåren bidrar
mycket aktivt till att studentperspektivet lyfts fram, bland annat
genom representanter i Chalmers ledningsgrupp, grundutbildningens ledningsgrupp, grundutbildningens processteam och
utbildningsprogrammens programråd. Studentkåren har under
2016 deltagit i rekryteringen av nya program- och utbildningsområdesansvariga och har också tillsammans med högskolan tagit
fram en film om hur studenterna kan ge konstruktiv feedback vid
kursvärderingar. Chalmers reviderar tillsammans med Chalmers
studentkår varje år dokumentet Riktlinjer för studentinflytande,
där studentinflytandet på Chalmers beskrivs och där alla grupperingar studentkåren är representerad i finns förtecknade.

•

Arbetslivssamverkan
Arbetet med att utveckla och öka samverkan med arbetslivet
inom utbildningsverksamheten har fortsatt under 2016. Kompetensoch erfarenhetsutbyte för lärare genom samverkansprogrammet
Löna, där lärare på Chalmers och representanter från näringslivet möts och lär av varandras verksamheter, har utökats med
institutionen för energi och miljö, i samarbete med Akzo Nobel,
Valmet och Volvo Cars.
Inom Chalmers utbildningsprogram läggs betydande kraft på
arbetslivssamverkan vilket kan vara en faktor till att Chalmers i
årets upplaga av den internationella jämförelse QS Employability
placerade sig på plats 40 av 300 i världen och på plats 13 i Europa.
Chalmers har under året tecknat strategiska avtal med Akzo
Nobel och Stora Enso och delar av dessa samarbeten återverkar
direkt på utbildningsverksamheten, exempelvis med ökade
möjligheter för examensarbeten.
För att systematisera arbetet med samverkan pågår ett Vinnovafinansierat projekt kallat Modell för uppföljning och utveckling av
samverkan vid Chalmers (beskrivs närmare i kapitlet Nyttiggörande). En del av detta handlar om att utarbeta en gemensam
modell för mätning och uppföljning av samverkan inom utbildning.
SÄRSKILDA UPPDRAG

För 2016 har institutionen för sjöfart och marin teknik tilldelats
4 miljoner kronor i särskilt utrustningsanslag. Dessa medel går
främst till att täcka kostnader för simulatorer som används inom
navigation, maskin, radio och last. Även kostnader för utrustning
och material som används i sjukvårds- och säkerhetsutbildningarna täcks till viss del av dessa medel liksom en del av kostnaderna
för Chalmers utbildningslaboratorier för sjöfartsutbildningarna.
Ersättning har även utgått för kostnader kopplade till den fartygsförlagda praktiken i sjöbefälsutbildningen. Dessa medel används
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för att täcka resekostnader för studenter i samband med påoch avmönstring på utlandsflaggade fartyg. Den fartygsförlagda
utbildningen är en viktig del av sjöbefälsutbildningen och tack
vare ersättningen för praktik kan även utlandsflaggade fartyg utnyttjas, vilket är mycket betydelsefullt då den svenska handelsflottan minskar.
Chalmers har under 2016 stått som samordnare för för det internationella CDIO-nätverket. CDIO (conceive, design, implement,
operate) är en metodik inom ingenjörsutbildningarna där lärande
av ämneskunskaper och av professionella färdigheter integreras
och följs upp i tydliga lärandemål.

ANTAL REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS ETT
Antal
M

Maskinteknik, civilingenjör

167

F

Teknisk fysik, civilingenjör

133

Sc

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

121

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

116

It

Informationsteknik, civilingenjör

106

D

Datateknik, civilingenjör

Sh

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

92

Z

Automation och mekatronik, civilingenjör

92

Chalmers och Göteborgs universitet utgör sedan maj 2015 ett
av tre svenska riksidrottsuniversitet, där idrottare på elitnivå ges
särskilda förmåner och möjlighet till anpassad studiegång. Antalet
studenter på Chalmers som antagits till denna satsning har sedan
dess stadigt ökat och uppgick i december 2016 till 44.

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

81

A

Arkitektur

79

Bt

Bioteknik, civilingenjör

76

K

Kemiteknik, civilingenjör

69

E

Elektroteknik, civilingenjör

66

Masterprogrammet i entreprenörsskap, den så kallade Entreprenörskolan, erhåller särskilda medel för att upprätthålla internationell spets. Medlen används för kunskapssäkring genom
forskning, forskarutbildning och internationell samverkan samt till
att upprätthålla entreprenörskolans särskilda antagning och företagsskapande pedagogik. 2016 bidrog medlen till fem uppstartsbolag, två doktorsavhandlingar, en gästforskare från Colorado
State University samt till forskning som presenterats vid konferenser i bland annat Leeds, Bangkok och Lund.

Sk

Sjökapten

65

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

61

Di

Datateknik, högskoleingenjör

60

Sl

Sjöfart och logistik

58

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

53

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

48

Td

Teknisk design, civilingenjör

45

Ae

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

41

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

41

•

Studieavgifter och stipendier
Antalet studieavgiftsstudenter fortsätter att öka och avgifterna
ifrågasätts inte längre på samma sätt som när de infördes. Under
2016 påbörjade 299 avgiftsskyldiga studenter sina studier på
Chalmers, vilket innebär en kraftig ökning – 26 procent – jämfört
med 2015. Antalet studenter som kommer till Chalmers med det
indonesiska stipendiet LPDP har tredubblats jämfört med tidigare
år. Det är särskilt glädjande då studenterna som erhåller dessa
stipendier håller hög nivå och samarbetet med organisationen
fungerar väldigt väl.
Antalet studenter som registrerades på Chalmers med stipendium
från Svenska institutet ökade flerfaldigt 2016, från 5 till 41. Detta
eftersom SI återgick till mer normal tilldelning efter föregående års
kraftiga nedgång. År 2016 delades Adlerbert study scholarships
ut för första gången. Detta stipendieprogram instiftades delvis
som ett verktyg för att bredda rekryteringen. Stipendiet tilldelades
fyra särskilt excellenta studenter från länder som är underrepresenterade på Chalmers. 17 studenter som presterat särskilt excellenta resultat under första läsåret på Chalmers beviljades ytterligare reduktion med sammanlagt 85 procent av terminsavgiften
genom stipendieprogrammen Avancez och Ipoet, Därutöver tilldelades 22 avgiftsskyldiga studenter Adlerbert 60th anniversary
scholarship för excellenta studieresultat under årskurs 1.

•

Registreringar, prestationer, examina
och intäkter
REGISTRERINGAR OCH PRESTATIONER

Antalet helårsstudenter år 2016 uppgick till 8 952 (9 107) och
antalet helårsprestationer till 8 162 (8 045) vilket motsvarar en
prestationsgrad om 91 procent jämfört med 88 procent föregående år. Med prestationsgrad menas i vilken omfattning som
studenterna klarar kurser som de varit registrerade på. Den stora
procentuella ökningen av prestationsgraden antas delvis bero på
omläggning av omtentamensperioderna under läsåret 2016 – 2017,
där en omtentamensperiod flyttades till december 2016 vilket
resulterat i att fler prestationer har registrerats under 2016, men
också att studenterna har presterat bättre.

96

Ep

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

40

Si

Sjöingenjör

39

At

Arkitektur och teknik

37

De

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

35

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

29

Antalet avgiftsskyldiga studenter år 2016 uppgick till 483 (413)
och antalet helårsprestationer till 437 (378), vilket motsvarar en
prestationsgrad om 90 (91) procent.
INTÄKTER TILL UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Intäkter till grundutbildning uppgick till 1027 miljoner kronor, en
minskning med 34 miljoner (3 procent) jämfört med år 2015. Från
år 2016 har den nationella tilldelningen som baserades på kvalitetsutvärdering av utbildningsprogram upphört. Detta har medfört att
intäkterna har minskat med 51 miljoner. Intäkter av studieavgifter
har ökat med 9 miljoner kronor beroende på att antalet studieavgiftsskyldiga studenter är högre än föregående år.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 84 procent av intäkterna, vilket är 2 procentenheter lägre än föregående år.

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN

Intäkter (mnkr)
Utbildningsdepartementsmedel

Andel i
procent
2016

2016 2015 2014 2013 2012

83

852

893

828

790

784

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

1

14

16

13

1

2

Bidrag och uppdrag från
företag m fl

21

19

13

10

2

17

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

3

31

25

22

17

11

Studieavgifter

7

70

61

45

37

28

Övrigt

4

43

45

43

37

14

Finansiella intäkter

0

0

0

3

6

12

1 027 1 061

973

901

861

Summa intäkter

100
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PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Exklusive betalande studenter
Helårsstudenter 1)
2016

2015

2014

Civilingenjörer och
arkitekter 5)

3 405

3 499

Masterprogram

2 801

2 692

Högskoleingenjörer

1 161

Sjöfartsutbildningar

462

Tekniskt basår
Övriga program
Fristående kurs
Totalt

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 3)

Helårsprestationer 2)
2016

2015

3 508

3 250

2 632

2 388

1 188

1 220

497

517

250

247

115

113

Helårsstudenter 4) Helårsprestationer 2)

Individer bland
helårsstudenter

2014

2016

2015

3 269

2 673

4 957

4 991

4 997

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 254

1 865

4 229

4 142

3 993

481

409

306

436

374

207

757

638

493

1 053

1 045

889

1 656

1 699

1 737

–

–

–

–

–

–

–

–

–

468

445

388

844

886

931

–

–

–

–

–

–

–

–

–

257

221

208

176

504

501

517

–

–

–

–

–

–

–

–

–

107

111

107

97

161

156

149

2

4

7

1

4

4

2

9

14

592

2 742

3 415

3 149

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 680 12 607 13 020 12 724

483

413

313

437

378

211

759

647

507

758

871

864

671

717

8 952

9 107

9 105

8 162

8 045

2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

1)

Av helårsstudenter 2016 är 32 procent kvinnor (2015, 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 2016 är 24 procent kvinnor (2015, 25 procent kvinnor).

5)

Varav helårsstudenter civilingenjör (inkl. Arkitektur och teknik) 2016: 3 164
(2015: 3 255; 2014: 3 269).

STUDENTER SOM EJ BEDÖMS SOM AKTIVT STUDERANDE

UTFÄRDADE EXAMINA 2016

En uppföljning av resultat under perioden 2015-07-01 – 2016-09-01
avseende helårsstudenter som varit registrerade på kurser under
höstterminen 2015, visade att Chalmers hade 552 helårsstudenter som inte presterat godkänt resultat på någon kurs. Med en
alternativ beräkning där även underkänt resultat räknas som
aktivitet hade Chalmers 313 helårsstudenter utan prestation.

Under 2016 utfärdades totalt 3 110 (3 057) examina inom grundutbildningen vilket är en ökning jämfört med föregående år med 53
examina. En orsak till ökningen skulle kunna vara att fler studenter
tar ut sin kandidatexamen som en delexamen istället för att vänta
till examensfordringarna för alla tre examina är uppfyllda.

ANTAL EXAMINERADE PER PROGRAM 2016
Antal
totalt

Därav
antal
kvinnor

Därav
antal
män
65

V

Väg- och vattenbyggnad, civilingenjör

117

52

M

Maskinteknik, civilingenjör

90

25

65

I

Industriell ekonomi, civilingenjör

66

22

44

Antalet civilingenjörsexamina uppgick totalt till 633 (669) vilket är
en minskning. Antalet arkitektexamina som utfärdats under året har
också minskat något och uppgår totalt 74 (96). Minskningen beror
på att nästan inga civilingenjörs-/arkitektexamina enligt gamla förordningen har utfärdats under 2016 i jämförelse med tidigare år.
Antalet högskoleingenjörsexamina har minskat något och under
året har det utfärdats 243 (266) examina. Examina från sjöfartsutbildningarna har minskat något och det har utfärdats 44 (48)
sjökaptensexamina och 29 (44) sjöingenjörsexamina. Sedan
omläggningen av utbildningens struktur till Bologna-modellen utgör kandidat- och masterexamen en stor del av utfärdade examina.
Totalt utfärdades 832 (763) kandidatexamina och 1 238 (1 156)
masterexamina under året.

Bi

Byggteknik, högskoleingenjör

63

30

33

A

Arkitektur

59

37

22

F

Teknisk fysik, civilingenjör

59

12

47

Z

Automation och mekatronik,
civilingenjör

56

11

45

Mi

Maskinteknik, högskoleingenjör

45

12

33

Sk

Sjökaptensprogram

44

6

38

D

Datateknik, civilingenjör

40

3

37

It

Informationsteknik, civilingenjör

38

2

36

Bt

Bioteknik, civilingenjör

36

24

12

K

Kemiteknik, civilingenjör

34

10

24

At

Arkitektur och teknik

32

18

14

Ep

Ekonomi och produktionsteknik,
högskoleingenjör

31

19

12

Arkitektexamen 180 p

Sl

Sjöfart och logistik

31

13

18

Arkitektexamen 300 hp

Au

Affärsutveckling

30

19

11

Internationella masterprogram 60 p

Si

Sjöingenjör

29

2

27

Kandidatexamen

E

Elektroteknik, civilingenjör

25

0

25

Magisterexamen

Ei

Elektroteknik, högskoleingenjör

25

0

25

Masterexamen

Me

Mekatronik, högskoleingenjör

24

1

23

Td

Teknisk design, civilingenjör

23

16

7

Di

Datateknik, högskoleingenjör

20

3

17

De

Design och produktutveckling,
högskoleingenjör

19

12

7

•

UTFÄRDADE EXAMINA
2016 2015 2014 2013 2012
Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp

varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen

5

70

27

29

51

628

599

693

670

593

1

34

10

8

9

73

62

70

43

46

–

6

4

4

5

832

763

924

842

796

9

7

18

15

17

1 238 1 156 1 193 1 202 1 134
673

649

751

723

639

243

266

276

293

254

Sjökapten

44

48

56

54

70

Sjöingenjör

29

44

46

41

45

Högskoleingenjör

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

16

9

7

Ämneslärarexamen

6

–

1

2

–

Tm

Teknisk matematik, civilingenjör

16

4

12

Övriga examina

2

2

5

3

4

Kf

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

15

3

12

Totalt

3 110 3 057 3 323 3 206 3 024
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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 – i egna laboratorier, forskningsinfrastrukturer, test- och demonstrationsmiljöer, hos våra partner och i fält – med att formulera de
relevanta forskningsfrågorna och samproducera kunskap för en hållbar framtid.

”Att forska och forskarutbilda för en hållbar framtid” är en av de
tre huvudprocesser som utgör kärnan i Chalmers processorienterade arbetssätt. Forskningen har flera drivkrafter, där den gemensamma nämnaren alltid är att utveckla ny kunskap. Grundsynen är att forskning utgör ett kontinuerligt växelspel mellan
nyfikenhetsdriven grundforskning och sådan forskning som har
närmare till praktisk tillämpning i form av nya metoder och produkter. Högsta möjliga kvalitet är dock alltid i fokus, och internationellt utbyte är viktigt såväl för ökad kvalitet som för jämförelser.
Forskarutbildning handlar framförallt om att forska själv – lära
genom att göra, och doktoranderna står i praktiken för en stor del
av våra publikationer. Det är därför viktigt att jobba med utveckling av forskarutbildningens kvalitet för att förändra och förnya
forskningen.
Följande områden har identifierats som prioriterade att arbeta
med de närmaste åren: ökad vetenskaplig kvalitet och genomslag; fler forskningsmiljöer som når världsklass; tydligare bidrag
till FN:s hållbarhetsmål; ökad internationalisering.

terna ökat från Energimyndigheten med 9 miljoner och från
Formas med 6 miljoner. Intäkterna från Vetenskapsrådet har
minskat med 11 miljoner och från Vinnova med 3 miljoner kronor.
Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser och
andra organisationer har ökat sammantaget med 15 miljoner
(4 procent). Wallenbergstiftelserna har ökat med 44 miljoner
kronor, vilket avser såväl nya kontrakt som ökad aktivitet i befi ntliga. Företag och branschorganisationer har minskat med
32 miljoner. Bidrag från EU har ökat med 17 miljoner (9 procent),
varav ramprogrammet Horizon 2020 ökar med 54 miljoner och
European institute of innovation and technology med 5 miljoner.
Sjunde ramprogrammet, som är i avslutande fas, har minskat
med 42 miljoner kronor. Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 79 (78 föregående år) procent av intäkterna till
forskning och forskarutbildning.
Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras med
bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt hög och uppgick
år 2016 till 67 (67) procent av intäkterna. Andelen intäkter direkt
från Utbildningsdepartementet uppgår till 33 (33) procent.

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgick till 2 584
miljoner kronor, en ökning med 48 miljoner (2 procent) jämfört
med år 2015. Statliga intäkter har ökat med 14 miljoner kronor
(1 procent), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet
har ökat med 16 miljoner. För övriga statliga finansiärer har intäk-

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Intäkter (mnkr)

Andel i
procent
2016

2016 2015 2014 2013 2012

Utbildningsdepartementsmedel 1)

33

857

841

834

785

777

Övriga statliga bidrag och
uppdrag

31

806

808

785

763

725

Bidrag och uppdrag från
företag m fl

16

413

398

357

351

333

Offentliga stiftelsebidrag

4

95

96

89

104

106

EU-bidrag

8

215

198

193

158

150

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

2

53

55

33

34

37

Övrigt

6

145

140

137

125

143

0

0

10

18

41

Finansiella intäkter
Summa intäkter
1)

Varav Strategiska
forskningsmedel

0
100

2 584 2 536 2 438 2 338 2 312
199

196

195

191

190

EU-FINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Under 2016 deltog Chalmers i totalt 157 EU-forskningsprojekt,
varav 76 ingår i det sjuåriga sjunde ramprogrammet och 74 i det
åttonde, Horizon 2020. Till detta kommer 7 projekt inom andra
EU-baserade tematiska program (olika joint technology initiatives,
Research fund for coal and steel och liknande). Chalmers är också
”Core partner” i Climate KIC inom European Institute of Innovation and Technology. Läs mer i avsnittet Övrig internationalisering.
Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin
största aktivitet inom delprogrammen Transport (25 projekt), Information and communication technologies (15), Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new production technologies
(10) och Euratom (6).
Europeiska forskningsrådet (ERC), som ger stöd för risktagande
och högkvalitativ forskning och främjar forskning i världsklass,
introducerades i det sjunde ramprogrammet och fortsätter som
aktivitet i Horizon 2020. Chalmers har fått totalt 23 ERC-anslag
beviljade, varav 15 var aktiva under 2016 (två av dessa är så
kallade Proof of concept-anslag).
Det sjunde ramprogrammet, som formellt avslutades vid utgången
av 2013, är projektmässigt fortfarande i en aktiv fas. I detta
ramprogram är Chalmers partner i totalt 269 godkända projekt,
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ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
Anslag (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Tematiskt inriktad forskning,
till exempel Transport, IKT, NMP
Forskarrörlighet och infrastruktur
till exempel Infrastructure, Marie Skłodowska Curie
European research council starting/
consolidator/advanced grant
Totalt antal projekt

102

115

116

151

148

40

43

35

33

23

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
7/2/4 7/2/6 6/1/7 6/–/8 4/–/7
157

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

173

165

198

182

41

44

36

42

34

215

198

193

158

150

I juni 2016 publicerades en ny strategi för Chalmers forskningsinfrastrukturer med avstamp i de behov av forskningsinfrastruktur
som har identifierats av styrkeområden och institutioner. Slutsatsen är att behovet av e-infrastruktur är stadigt ökande, att externa
infrastrukturer är mycket viktiga men att det också finns ett starkt
behov av lokala infrastrukturer.
Det finns i dagsläget 12 utpekade chalmersinfrastrukturer – fem
av dessa är eller ingår i nationella infrastrukturer:

CHALMERS 10 STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRER
Intäkter (mnkr)

personer. Dessutom organiserades under året ett antal
workshops med deltagare från akademi och industri för att stimulera gemensamma utvecklingsprojekt. För att främja utökat samarbete över EU:s gränser instiftade flaggskeppet ett resestipendium för unga forskare och en internationell konferensserie
tillsammans med kollegor från USA, Korea och Japan.

2016 2015 2014 2013 2012

Utbildningsdepartementet

857

841

834

785

777

Vetenskapsrådet

269

280

267

274

264

EU

215

198

193

158

150

Energimyndigheten

185

176

162

126

112

Vinnova

174

177

179

186

179

Wallenbergstiftelserna

125

81

64

48

38

Formas

79

73

82

66

65

Stiftelsen för Strategisk Forskning

75

74

58

69

71

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

53

55

33

34

37

Rymdstyrelsen

20

19

21

23

18

med ett sammanlagt bidrag till Chalmers på 121 miljoner euro,
varav vissa projekt kommer att pågå till och med 2019.
Inom det åttonde ramprogrammet, Horizon 2020, startade 30
projekt under 2016. Chalmers är med i totalt 85 godkända projekt
i detta ramprogram (utöver de 74 aktiva projekten har alltså ytterligare 11 godkänts under 2016), med ett sammantaget bidrag till
Chalmers på 47 miljoner euro. I samband med kommissionens
öppna konsultation för halvtidsutvärderingen av Horizon 2020,
har Chalmers tillsammans med Delfts tekniska universitet,
RWTH Aachen, ETH Zürich och Politecnico di Milano inom
ramen för universitetsnätverket Idea-League publicerat en halvtidsutvärderingsrapport.

•

Flaggskeppet grafen
Ett av EU:s två så kallade flagship-projekt, Graphene – Graphenebased revolutions in ICT and beyond, som koordineras av
Chalmers, lämnade under våren 2016 en framgångsrik uppstartsfas finansierad av det sjunde ramprogrammet bakom sig, med väl
uppfyllda mål vad gäller vetenskapliga publikationer och sökta
patent, och tog 2016 klivet in i nästa fas under Horizon 2020, med
ett ökat fokus på innovation och industrialisering av det tvådimensionella materialet grafen och dess tillämpningar. Konsortiet växte
med ett flertal nya medlemmar och projekt och flera nya arbetspaket tillkom, bland annat ett med fokus på biomedicin.
Flaggskeppet grafen genomförde under året flera lyckade evenemang. En höjdpunkt var den omfattande grafenutställningen,
Graphene pavilion, på mobilmässan Mobile world congress i
Barcelona med över 100 000 besökare, som flaggskeppet stod
värd för. Utställningen blev mycket framgångsrik och fick stort
genomslag i internationell press.
Flaggskeppets största egna evenemang, Graphene week, hölls i
Warszawa, Polen, med rekordhögt deltagarantal på över 700

• Onsala rymdobservatorium – även plattform för svenskt deltagande i internationella projekt såsom Square kilometer array,
Atacama pathfinder experiment och Atacama large millimeter/
submillimeter array.
• Nanotekniklaboratoriet – nod i nationell infrastruktur Myfab
med Chalmers som värd.
• C3SE – nod i den nationella infrastrukturen Swedish national
infrastructure for computing (SNIC).
• Beräkningsinfrastruktur för systembiologi – nod i nationell distribuerad infrastruktur NBIS samt Scilifelab.
• Chalmers infrastruktur för masspektrometri – i samarbete med
Swedish metabolomics centre i Umeå, samt del av Göteborgsk nod i nationell distribuerad infrastruktur.
Vetenskapsrådets finansiella utrymme för nationell infrastruktur
har tyvärr minskat drastiskt de senaste åren, vilket för Chalmers
del har inneburit ökat ansvar och beslut om skarpt nedskurna
budgetar för Onsala och Myfab under året. Vetenskapsrådet har
även infört en ny modell för hantering av nationell infrastruktur
från 2015. Det pågår ett arbete för att anpassa Chalmers hantering till Vetenskapsrådets nya modell.
Övriga sju Chalmersinfrastrukturer har en mer lokal karaktär, men
samverkar både regionalt och nationellt med andra organisationer:
• Chalmers kraftcentral – samarbete med Göteborg Energi,
Akademiska hus med flera.
• Chalmers materialanalyslaboratorium.
• Chalmers simulatorcentrum – i samverkan med Sjöfartsverket.
• HSB Living Lab – i samarbete med HSB.
• Infrastruktur för kemisk avbildning – i samverkan med Göteborgs universitet och Astra Zeneca.
• Kollberglaboratoriet på Chalmers – inom mikrovågs- och terahertz-teknik.
• Revere – fordonsinfrastruktur med koppling till trafiktestmiljön
Astazero.
Därutöver finns på Chalmers ett stort antal laboratorier, anläggningar, testbäddar och demonstratorer där forskare, lärare och
studenter kan samverka med kollegor och partner på olika teknikmognadsnivåer.
Under 2016 har Chalmers fortsatt utveckla hanteringen av infrastrukturfrågor på ledningsnivå, både vad gäller policyfrågor och
frågor som berör behov av specifika infrastrukturer. Grunden för
arbetet är forskningens behov av avancerad infrastruktur som används över disciplingränserna, men tangerar i växande grad det
arbete som pågår för att stärka Chalmers samverkan med näringsliv och offentliga organisationer. Denna utveckling har under året
blivit allt tydligare, exempelvis genom Chalmers nationella engagemang för att utveckla Max IV och ESS.
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Som nämnts är behovet av e-infrastruktur stadigt växande, såväl
på Chalmers som på nationell och global nivå. Det ökande behovet
består bland annat i att mängden data ökar lavinartat och att nya,
ofta ovana användargrupper tillkommer. I dagsläget består verksamheten inom e-science och e-infrastruktur såväl på Chalmers
som nationellt av ett flertal olika aktörer och initiativ, och det finns
behov av tydligare samordning av aktörer i systemet. Under året har
därför extra fokus lagts på att kartlägga forskningens behov av
e-infrastruktur, att utreda hur en framtida Chalmersövergripande
e-infrastruktur skulle kunna se ut, samt att ge inspel till det pågående
arbetet med omformning av den nationella infrastrukturen SNIC.
SPRIDNING AV CHALMERS FORSKNINGSINFORMATION

Via tjänsterna Research.chalmers.se och Chalmers publication
library (CPL) registreras Chalmers offentliga forskningsinformation och sprids till omvärlden. Det handlar främst om publikationer, konferensbidrag och projektinformation. Information som kan
vara unik för Chalmers och av intresse för omvärlden. Tillgängliggörandet av Chalmers forskningsinformation är en tydlig del av
nyttiggörandet av forskningen och det blir allt viktigare att nå ut
med information om våra publikationer, offentligt finansierade
forskningsprojekt och de personer och institutioner som deltar i
det arbetet.
Via CPL och Research sprids Chalmers forskningsinformation till
exempelvis Google och det är även via Google som de flesta

hittar fram till publikationerna, men källorna är många. Användningen är global och Chalmers open access-policy möjliggör fri
tillgång till publikationerna oavsett var man befinner sig. Den
största användningen 2016 återfinns i Sverige följt av USA,
Storbritannien, Kina och Tyskland.
VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Chalmers forskare publicerade, enligt CPL, 2016 cirka 3 055
vetenskapliga artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler. Det är 10,7 procent mer än
2015 (jämfört med motsvarande tid för avläsning förra året). I den
viktiga databasen Web of Science återfanns 1 585 artiklar, en
ökning med 3 procent från samma tid förra året och med 58 procent
över de senaste fem åren. För att följa upp publikationernas
synlighet och genomslag på den internationella arenan använder

REFEREEGRANSKADE PUBLIKATIONER
2016 2015 2014 2013 2012
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar 1)

1 974 1 867 1 757 1 667 1 402

Refereegranskade konferensbidrag 1)

1 081 1 149 1 202 1 056 1 106

Totalt

3 055 3 016 2 959 2 723 2 508

1)

Preliminärt för 2016 avläst 2017-02-22
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Chalmers måttet ämnesnormerade citeringar per publikation
(Cf). För att jämna ut slumpeffekter räknar man över en rullande
fyraårsperiod. Chalmers Cf för artiklar från 2011 till 2014 är 1,12.
Det innebär att Chalmersforskare i genomsnitt citeras 12 procent
mer än andra forskare inom samma ämnesområde. Cf har ökat
från 1,08 till 1,12 jämfört med föregående år (Vid motsvarande tid
för avläsning).

MOBILITET
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Forskarstuderande

Forskare/lärare

INTERNATIONELLA FORSKNINGSPROJEKT OCH
FINANSIERING

I Research.chalmers.se finns närmare 1 500 offentligt finansierade
forskningsprojekt registrerade med start från 2012. Den finansiär
som står för flest av dessa är Vinnova följt av Vetenskapsrådet
och Energimyndigheten. Chalmers främsta samarbetspartner bland
dessa är KTH följt av Volvo Personvagnar och Volvo Technology.
Den absoluta majoriteten av projekten sker i samarbete med
framförallt svenska och västeuropeiska samarbetspartners där
Tyskland följt av Storbritannien är vanligast förekommande.

•

Internationalisering inom forskning och
forskarutbildning
ÖVRIG INTERNATIONALISERING

En övergripande ambition för Chalmers internationalisering är att
den skall bidra till att Chalmers når sina verksamhetsmål. Inom
varje huvudområde – utbildning, forskning och forskarutbildning
samt nyttiggörande – har internationaliseringen ökat. Styrkeområdenas roll som plattform för samverkan utnyttjas också för
att stärka internationella samarbeten på ett sätt som styrs av och
gynnar verksamheten. Ambitionen är att mobilitet av studenter,
forskare, doktorander och andra anställda skall öka, och att
internationella dimensioner ska ges större utrymme i de olika
verksamheterna.
Chalmers bedriver generellt mycket internationellt samarbete.
Övergången mellan EU:s ramprogram har gått smidigt. Trenden
mot större och mer komplexa satsningar fortsätter. Chalmers är
sedan tidigare huvudansvarigt för ett av de mest omfattanden
forskningsprojekten någonsin inom EU, Graphene fl agship och
medverkar i såväl Climate KIC som EIT Raw materials. Under
året knöts Chalmers på projektnivå även till KIC:en Innoenergy.
Denna typ av projekt ställer stora krav på ledningens engagemang samtidigt som innehållet skall vara verksamhetsstyrt.
Möjligheterna att påverka inriktningen på kommande EU-ramprogram för forskning är begränsade. I samordning med andra universitet i Sverige såväl som internationellt, är det dock möjligt.
Det sker bland annat genom genom olika nätverk, såsom Cesaer,
Idea league och Nordic five tech, där Chalmers agerar tillsammans med andra europeiska universitet.
Som nämnts även i grundutbildningskapitlet har Chalmers 2016
deltagit i Swedish academic cooperation forum, ett projekt som
har fått stöd av Stiftelsen för internationalisering av högre forskning och utbildning, genom en god representation vid seminarier
i Indonesien och Brasilien. Tidigare möten i projektet ägde rum
under 2015 i Korea, Singapore och Kina (Shanghai). Hela projektet har nu avslutats men slutkonferensen kommer att hållas i
Stockholm i februari 2017. Effekterna – ökat samarbete inom
forskning och utbildning samt ökad internationell kännedom om
svenska lärosäten – förväntas komma senare.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som självständigt kan bedriva
vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för
ett hållbart samhälle.

Inresande

Från (land)

EU, Kina,
Iran, USA,
94 (32)
m.fl.
EU, Kina,
USA, Japan,
133 (14)
m.fl.

Utresande

66 (22)

101 (15)

Till (land)
EU, USA,
Sydafrika,
m.fl.
EU, Kina,
USA, Singapor m.fl.

Internationell mobilitet 2016: 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.

I Chalmers ledning har prorektor ansvar för forskning och forskarutbildning. Arbetet med vidareutveckling och kvalitetssäkring av
forskarutbildningen sker i nära samarbete med doktorandsektionen och med forskarutbildningsnämnden som rådgivande församling.
Chalmers utbildningsmål för doktorander är kopplat till avtalet
med staten om 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 kritiskt kunna 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, för
personer med eller utan akademisk bakgrund.
För att nå målen i forskarutbildningen har Chalmers under 2016
haft särskilt fokus på att arbeta med och vidareutveckla:
• Handledarutveckling.
• Studierektorsrollen i Chalmers forskarskolor.
• Kurser inom området för professionell och personlig utveckling med fokus på populärvetenskapliga presentationer.
FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN

Under 2016 har Forskarutbildningsnämnden bland annat hanterat
frågor som rör förberedelser och uppstart av Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildning enligt det nya nationella
kvalitetssäkringssystemet. Andra frågor har rört samordnat stöd
för hantering av doktorandernas individuella studieplaner samt
frågor av mer administrativ karaktär. I nämnden har också resultaten
från doktoranddelen i Chalmers medarbetarenkät presenterats.
Nytt för i år var att Doktorandsektionen medverkat i formuleringen
av vissa av frågorna i enkäten.
HANDLEDARUTVECKLING

Handledning är centralt och behöver fungera väl för en god forskarutbildningsmiljö. Under 2016 har beslutet (från september
2015) om utveckling vart tredje år för huvudhandledare börjat
implementeras i verksamheten. Information om beslutet och om
de utvecklingsaktiviteter som finns, har getts kontinuerligt för att
de krav som Chalmers ställer på huvudhandledare organiskt ska
byggas in i verksamheten. Utvecklingsaktiviteter som erbjuds fokuserar på ledarskapet i forskarhandledning ur olika perspektiv
och bygger på de utvecklingsbehov som har kommit fram under
Handledarforum tidigare år. Genomförda utvecklingsaktiviteter
har utvärderats och vidareutvecklats under året.
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FORSKARSKOLORNAS STUDIEREKTORER

2016 har inneburit aktiviteter för ökat stöd och erfarenhetsutbyte
mellan forskarskolornas studierektorer. Bland annat har gruppen
haft ett internat där studierektorerna arbetade med sitt uppdrag
från vicerektor för forskarutbildning om att tydliggöra studierektorsrollen. Andra frågor som gruppen arbetat med rör vidareutveckling av doktorandernas individuella studieplan samt hur man
genomför bra samtal i studieuppföljningen.
PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING

Som ett led i Chalmers strävan att stödja doktorandernas kompetensutveckling och förbereda dem för uppdrag som påverkare och
ledare på en föränderlig arbetsmarknad, ges alla doktorander särskild träning. Det sker genom kurspaketet Generic and transferable skills – professionell och personlig utveckling. Kurserna ger
doktoranderna kunskaper, färdigheter och verktyg som stödjer samverkan över discipliner och samhällsgrupper. De är också inriktade
på lärande för förändring och är en del i Chalmers visionsarbete att
verka för en hållbar utveckling. Under 2016 har 82 kurser genomförts med cirka 1 600 kursdeltagare. Under året har verksamheten
fokuserat på att utveckla kursernas kvalitet utifrån doktorandernas
återkoppling och att säkra kontinuitet i verksamheten.
Det är viktigt för Chalmers att sprida doktorandernas forskning,
men också att bredda synen på doktorernas och Chalmers roll i
samhället. Inom GTS gör doktoranderna därför obligatoriska
populärvetenskapliga presentationer. Det ger doktoranden
möjlighet att ge uttryck för sin forskning och hur den relaterar till
det omgivandet samhället. Arbetet med att skapa presentations-

plattformar och stödja doktorandens förmåga att genomföra
presentationer mot olika målgrupper har utvecklats vidare under
2016. Presentationer som genomförts under året har haft ett
brett spektrum av målgrupper, som gymnasiestudenter, industri
och allmänhet.
NYA DOKTORANDER

År 2016 har visat på en viss minskning av nyantagna forskarstuderande. Under 2016 antogs 201 (230) nya forskarstuderande,
varav 56 kvinnor (65), vilket motsvarar 28 procent (28 procent).
Uppgifter inom parantes avser föregående år. Sett över en 6-årsperiod ligger medelvärdet på kvinnliga nyantagna på knappt
30 procent.
Könsfördelningen för nyantagna varierar avsevärt mellan olika
forskarskolor. Exempel på det är att exempelvis tillämpad mekanik har blygsamma 17 procent kvinnor och fysik 27 procent,
medan andra områden har en betydligt jämnare könsfördelning:
biologi- och bioteknik har 50 procent kvinnor och kemi har 47
procent. Att försöka förstå och motverka de mönster 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 204 (167) doktorer och 152 (139)
licentiater. Av doktorerna hade 167 (131) tidigare avlagt licentiatexamen. Av de examinerade doktorerna var 28 procent (32) kvinnor
och för licentiaterna var motsvarande andel 29 procent (34).

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
(13)

Teknik

Totalt
886

(291)1)

8

(3)

14

(5)

6

(3)

6

(3)

(2)

154

(31)

177

(34)

(0)

14

(6)

21

(8)

11

(4)

11

(4)

24

(4)

30

(4)

220

(63)

Doktorandtjänst vid annan högskola

0

6

(2)

Stipendium

0

0

Industridoktorand

4

(1)

19

Annan anställning inom högskola

4

(2)

3

Anställning utanför högskola

0

0

Övrigt

0

6

1)

17

Naturvetenskap

(0)

650 (212)

En person förekommer i två forskningsämnesområden

ANTAL EXAMINERADE

ANTAL NYANTAGNA TILL FORSKARUTBILDNING
200

Examinerade licentiater, män
150

100

50

0
2012

Nyantagna män
Nyantagna kvinnor

2013

2014

2015

2016

2016

2015

2014

2013

2012
110

108

92

130

116

Examinerade licentiater, kvinnor

44

47

48

55

42

Examinerade licentiater, totalt

152

139

178

171

152

Examinerade doktorer, män

124

146

114

122

121

Examinerade doktorer, kvinnor

58

53

49

42

48

Examinerade doktorer, totalt

204

167

171

163

172
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STUDIETID

till 80 medan kvinnliga doktorander värderar den lägre, 70 på
skalan. Kön är, liksom tidigare, den diskrimineringsgrund som flest
respondenter upplever vara problematisk.

Medianstudietiden har de senaste åren varit relativt konstant. För
licentiatexamen är nettostudietiden 2,6 (2,6) år. Nettostudietid för
doktorsexamen är oförändrad och ligger på 4,1 år. Flertalet doktorander undervisar eller utför annat institutionsarbete på upp till
20 procent. När detta läggs samman med eventuella tjänstledigheter blir medianstudietiden för licentiatexamen 3,0 år och för
doktorsexamen 5,2 år, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Som en del i det systematiska arbetet mot diskriminering och
trakasserier genomfördes den obligatoriska introduktionen för
nyanställda doktorander två gånger under 2016. Vid denna informeras om att det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier samt hur man ska agera om man upptäcker
sådana beteenden.

JÄMLIKHET/JÄMSTÄLLDHET

Som ett led i det jämställdhetsintegreringsarbete som inletts på
Chalmers har en kvalitativ intervjustudie genomförts med 18 doktorander och 4 handledare inom ämnesområden där könsfördelningen är ojämn. Syftet var att se vilka faktorer som motiverar
doktorander att vilja välja en framtida akademisk karriär, med
särskilt fokus på handledarens betydelse. De intervjuade doktoranderna, oavsett kön, uttryckte att det var avgörande att kunna
hantera stress och utveckla en akademisk identitet. Andra viktiga
frågeställningar handlade om elitism, att verka i homogena respektive heterogena miljöer, undervisningens status samt konkurrens.
Studien visar få könsskillnader.

FORSKARSKOLOR VID CHALMERS

Forskarutbildningen är organiserad i forskarskolor som finns vid
en eller flera av Chalmers institutioner. Forskarskolor motsvaras
av ett forskarutbildningsämne och inrättats av vicerektor.

•

MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE
2016

Enligt den årliga medarbetarenkäten uppfattar fortsatt en majoritet
av doktoranderna Chalmers som en jämlik arbetsplats. På en
skala mellan 0 och 100 värderar manliga doktorander jämlikheten

2013

Medianstudietid för licentiatexamen netto

2,6

2,6

2,5

2,6

Medianstudietid för doktorsexamen netto

4,1

4,1

4,1

4,1

FORSKARSKOLOR
2016

2015

2014

2013

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

2012

1 137 1 162 1 140 1 162 1 150

varav nyantagna

Arkitektur

Mikroteknologi och nanovetenskap

Avancerad teknisk matematik

Miljövetenskap (tvärvetenskaplig)

324

Biovetenskap (tvärinstitutionell)

Människa – datorinteraktion

163

172

Bygg- och miljöteknik

171

152

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

201

230

187

172

211

356

306

349

334

varav doktorsexamina

204

167

171

varav licentiatexamina

152

139

178

Forskarexamina

1)

2014

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

FORSKARUTBILDNING

Forskarstuderande 1)

2015

Antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under höstterminen.

FORSKARSTUDERANDE 1)
2016

2015

2014

2013

2012

Doktorandtjänst

886

912

879

872

827

Maskin- och fordonssystem

Termo- och fluiddynamik

Industridoktorand

177

174

166

182

169

Matematik

Tillverkningsteknik

41

Matematisk statistik

Tillämpad informationsteknologi

Materialvetenskap
(tvärinstitutionell)

Tillämpad matematik och matematisk
statistik

Doktorand vid annan högskola

14

Stipendium
Övriga
Totalt
1)

10

17

22

6

8

11

24

34

54

58

67

62

79
Chalmers har ett huvudansvar också för de nationella
forskarskolorna Biosum och Soft Matter.

1 137 1 162 1 140 1 162 1 150

Antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under höstterminen.

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Påbörjat forskarutbildning 2016
totalt

Humaniora

därav
till lic 1)

därav lic 2)

Dr

1

(2)

0

(1)

1

(3)

1

(3)

35

(13)

1

(0)

38

(8)

30

(6)

Teknik

109

(41)

8

(4)

107

(47)

91 (36)

Totalt

145 (56)

9

(5)

146 (58)

122 (45)

Naturvetenskap

Påbörjat forskarutbildning 2015

Examina 2016

1)

Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen.

2)

Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

Lic
0

Examina 2015

därav
till lic 1)

totalt

därav lic 2)

Dr

Lic

(3)

2

(1)

0

(0)

3

(2)

1

(1)

2

(2)

29 (10)

52

(12)

1

(0)

34

(15)

28

(13)

42

(18)

79 (31)

176

(52)

9

(5)

130

(36)

102

(29)

95

(27)

108 (44)

230

(65)

10

(5)

167

(53)

131

(43)

139

(47)
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Nyttiggörande
– för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft
Med nyttiggörande avses det som görs för att ta den forskningsbaserade kunskap och de kompetenser
som produceras vid lärosätet till praktisk samhällsnytta. Chalmers har över tid utformat sin organisation
och sitt arbetssätt för att främja detta. Det bygger på att Chalmers som forsknings-, utbildnings-,
kompetens- och teknologiutvecklingspartner samverkar med offentliga och privata externa aktörer för
att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

E

tt av universitetets huvuduppdrag är att den forsknings- och
utbildningsverksamhet som genomförs och utvecklas ger
påvisbar nytta i samhället. Chalmers arbetar målmedvetet
med nyttiggörande för att säkerställa att det som investeras i forskning och utbildning stärker både Sveriges nationella konkurrenskraft och möter globala utmaningar samtidigt som det berikar och
återför kunskap till den egna forskningen. Chalmers har under
2016 tagit fram en målbild för nyttiggörande: Lärosätet ska vara
den erkänt mest attraktiva universitetspartnern till näringsliv och
samhälle. Målbilden består av fem delar. Chalmers ska vara:
• förstahandsvalet som forsknings- och utbildningspartner.
• en efterfrågad kompetenspartner som erbjuder eftertraktade
studenter och relevanta utbildningar till yrkesverksamma.
• en eftertraktad teknologiutvecklingspartner via egna och externa forskningsinstitut.
• världsledande på att skapa forsknings- och kunskapsbaserade
företag.
• en högt värderad rådgivare till beslutsfattare och ha ett tydligt
inflytande på den offentliga debatten genom kommunikation
och påverkansarbete.
Nyttiggörande för att bidra till lösningar på samhällsutmaningar
och stärkt konkurrenskraft förutsätter många olika verksamheter
och kompetenser. För att nå Chalmers målbild för nyttiggörande
finns särskilda enheter inom universitetet och dess koncern, samt
samägda science parks som utgör arenor för samverkan.
Dessa enheter utgör sammantaget ett ekosystem för nyttiggörande
och är dels till för att Chalmers kunskap skall skapa starkare
genomslag i samhället och dels för att hjälpa forskare och lärare
att arbeta smartare med nyttiggörande. Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning direkt till forskare och lärare,
Grants Office ger stöd i ansökningar för externt finansierade
forskningsprojekt. Chalmers Ventures ger stöd och ökat genomslag genom entreprenörskap och venture creation, Chalmers
Professional Education genom uppdragsutbildning av yrkesverksamma och Chalmers industriteknik genom utökad forskningssamverkan och forskningsnära utveckling. I science parks möter
företagens och offentliga organisationers kunnande och innovationslust den akademiska kompetensen med fokus på gemensamma utmaningar. Samtliga enheters arbetssätt och aktiviteter

utvecklar Chalmers nyttiggörande och bidrar till att nytta skapas
i samhället. De är en av nycklarna till Chalmers omfattande samverkan med näringsliv och samhälle.
Samverkan är central för Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande. Utöver traditionella forskningssamarbeten finns även ett
stort antal långsiktiga samarbeten med strategiska samverkanspartners, på chalmersövergripande nivå, institutionsnivå och i våra
forsknings- och kompetenscentrum. I samtliga samarbeten arbetar
man med komplexa frågeställningar med fokus på att bidra till lösningar på samhällsutmaningar och stärkt konkurrenskraft.
Chalmers ansats bygger på att forskare och lärare genererar resultat och kunskap och att lärosätet erbjuder dem stöd i
arbetet med att deras resultat och kunskap ska skapa nytta i
samhället. Nyttiggörandet kan enligt delarna i nyttiggörandets
långsiktiga målbild ske på många olika sätt.
Under 2016 har Nyttiggörandets styrgrupp bildats, där representanter från universitetet och innovationsekosystemet driver strategiska frågor. Institutionernas nyttiggörandenätverk har under
året breddats till alla institutioner med representanter som bidrar
till prioritering, beredning och erfarenhetsdelning inom nyttiggörande. Under året har så kallade prestationsparametrar för nyttiggörande införts som delgrund för de prestationsbaserade fakultetsmedlen och samverkansskicklighet som meriteringsgrund har
utvecklats för införande i arbetsordningen.
STÖD OCH RÅD OM NYTTIGGÖRANDE

Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning om nyttiggörande till Chalmers forskare, lärare, studenter och anställda.
Verksamheten har en koordinerande funktion i Chalmers ekosystem för nyttiggörande samt bistår med verktyg och metoder.
Innovationskontoret ger tillsammans med Grants Office stöd till
forskare vid ansökningar och bistår med det som bör beaktas ur
ett nyttiggörandeperspektiv. Här ingår exempelvis hur resultaten
ska nyttiggöras och skapa genomslag i samhället. Under 2016
har innovationskontoret gett stöd och rådgivning till drygt 600
forskare från Chalmers samtliga institutioner samt till ett par
hundra studenter. Vidare har specialistkompetens byggts upp
kring immateriella rättigheter och EU:s Knowledge and innovation communities.
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ANSLAGET HAR UNDER 2016 FÖRDELATS ENLIGT FÖLJANDE:
Anslag (tkr)

11 064

Administration och lokaler

1 209

Löner innovationsrådgivare

5 600

Projektmedel Chalmers

760

Projektmedel Högskolor

395

Bidrag Högskolor

3 100

Innovationskontoret har i uppdrag att ge stöd till andra lärosäten
i regionen. Inom ramen för detta har avtal tecknats med Högskolan
Väst samt högskolorna i Jönköping, Skövde, Borås och Halmstad. Avtalen handlar om att utveckla och stärka ett västsvenskt
samarbete inom innovationsstöd, ett samarbete som ska utgöra
en plattform där forskare och studenter får stöd att utveckla innovationer. Detta innefattar utbildningar för lokala innovationsrådgivare inom bland annat identifiering och hantering av intellektuella
tillgångar och verifieringsprocessen, nätverksmöten och erfarenhetsutbyten samt stöd för genomförande av verifieringsprojekt,
både med finansiella medel och rådgivning.
Under 2016 har anslaget varit 11 miljoner kronor. Dessa medel
har finansierat organisation och lokaler samt använts för innovationskontorets två verksamhetsområden: innovationsrådgivning
och attitydpåverkan samt verifiering och hantering av intellektuella
tillgångar.

förstärker och skalar upp universitetets arbete kring innovation
och entreprenörskap, är fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och stärkt entreprenörsanda bland studenter och forskare.
Chalmers Ventures har under 2015 och 2016 övertagit inkubatorverksamheterna från stiftelsen Chalmers Innovation och Encubator, investeringsverksamheten från Chalmersinvest och stiftelsen
Chalmers Innovation samt IP-hanteringen från Ciprab (Chalmers
intellectual property rights AB). Över en tioårsperiod skjuter
Chalmers stiftelse till 300 miljoner kronor i investeringskapital
och Chalmers tekniska högskola AB närmare 150 miljoner i driftsmedel till Chalmers Ventures.
Chalmers Ventures har under 2016 genomfört 46 investeringar i
potentiella tillväxtbolag. Flera av bolagen i portföljen har nått framgångar, däribland Trine som blivit inbjudna att tala under klimattoppmötet COP22 i Marrakech. Trine har lyckosamt lanserat en
investeringsplattform för att kunna investera i sol-el i Afrika och bidragit till att fler än 40 000 människor fått tillgång till el under året.
MAJORITETEN AV ALLA CHALMERISTER SKA NÅS AV
ENTREPRENÖRSKAP

Ett av Chalmers mål är att på sikt erbjuda alla chalmerister att få
entreprenöriella erfarenheter under sin studietid. Under året har
arbetet påbörjats och över 1 500 studenter har deltagit i entreprenöriella aktiviteter vid sidan av utbildningen. Detta sker i samverkan med det projekt som rör utveckling i själva utbildningen,
ENG-projektet, som nämns i grundutbildningskapitlet.
AFFÄRSUTVECKLINGSSTÖD

Under 2016 har 115 idéer för verifiering kommit in. 31 från studenter, 1 från institut och resterande från forskare och lärare.
Totalt har 59 verifieringsprojekt startats, varav 11 från studenter,
1 från institut och resterande från forskare och lärare. Av dessa
är 50 från Chalmers, 1 från institut och resterande 8 från våra
partnerlärosäten. Av beviljade projekt har 7 utvecklats i samverkan
med Chalmers Ventures och Entreprenörsskolan. Ytterligare 4 projekt har utvecklats tillsammans med lokal inkubator eller science
park. Under 2016 har 48 projekt avslutats varav 36 med positivt
svar på verifieringsfrågan. Under åren 2014 – 2016 har 44 av 131
avslutade projekt framgångsrikt gått vidare i innovationsprocessen,
alltså till inkubatorer, fått säkrad innovationsfinansiering, skapat
samverkan med företag eller kommersialiserats på annan väg.

Chalmers Ventures har fem program riktade till entreprenörer
som önskar stöttning i kommersialiseringen av sina teknikbaserade idéer:
• ENCUBATION I Encubationprogrammet kopplas toppstudenter
från Chalmers entreprenörskola ihop med idépartner som söker
in till programmet med teknikbaserade idéer med stor tillväxtpotential. Av de nio projekt som startades hösten 2015 har fyra
projekt bolagiserats och drivs vidare av nyblivna alumner.
• STARTUP CAMP Startup camp vänder sig till idéer och bolag i
det allra tidigaste skedet där idégivaren själv är entreprenören.
Det handlar om att validera ett kundbehov, identifiera och verifiera enklaste säljbara produkt och arbeta fram en pitch för att
kunna närma sig externa parter.
• ACCELERATORN Acceleratorprogrammet arbetar aktivt med
bolagen i ungefär 18 månader för att utveckla dem vidare. Ofta
är det nästa steg efter Encubation eller Startup camp.
• INVESTMENT Programmet Investment innefattar de prioriterade
innehaven, idag ett 20-tal. Målet är att utveckla och avyttra
andelar i portföljen. Programmet sköter även motsvarande
aktiviteter för Chalmers innovation seed fund på uppdrag av
stiftelsen Chalmers Innovation.
• TECH TRANSFER Programmet arbetar med kommersialisering av
forskningsresultat och andra tillgångar genom licensiering och
genom att starta nya bolag. Företrädelsevis exploaterar programmet forskningsresultat som går att skydda genom immateriella rättigheter, såsom patent. Chalmers tilldelades under
2016 idébanksmedel om 1 miljon kronor från regeringen avseende hantering och nyttiggörande av immateriella rättigheter.
Arbetet med idébanksmedlen bedrivs som ett uppdrag inom
Chalmers Ventures technology transfer-program. Kostnaderna
har fördelats på: patentkostnader, 518 000 kronor; verifiering
av marknad och teknik, 285 000; direkta rådgivningskostnader, 197 000.

Entreprenörskap och venture creation

Utbildning för yrkesverksamma

Entreprenörskap och venture creation på och kring Chalmers har
en lång och framgångsrik historik bland annat tack vare ledande
företagsinkubatorer samt forskning och utbildning med fokus på
entreprenörskap. År 2015 lanserades Chalmers Ventures, ett
helägt dotterbolag till Chalmers. Syftet med satsningen, som

Chalmers Professional Education är ett av högskolans helägda
dotterbolag och Chalmers organisation för utbildning riktad till
yrkesverksamma. Chalmers Professional Education arbetar för
att bidra till nyttiggörandet av kunskap och att stärka Chalmers
profil som en viktig internationell kunskapsaktör. Fortbildning av

VERIFIERINGSPROJEKT FÖR ATT HITTA NÄSTA STEG

En idé definieras i denna typ av arbete som en kunskapstillgång
från forskning eller utbildning som har potential att skapa nytta
för någon. För att gå vidare till verifiering krävs att idén är unik och
att det går att formulera vilket behov idén fyller, vilken nytta som
skapas och vilken målgrupp som har detta behov.
Verifiering innebär en utredning av till exempel marknadspotential, behov, immaterialrättsfrågor eller teknikvalidering i syfte att ge
råd om nästa steg i innovationsprocessen – till exempel att utvecklas av en företagsinkubator, söka extern finansiering eller
skapa ett samarbete med andra organisationer. Projekt kan finansieras med upp till 300 000 kronor i verifieringsmedel. För verifieringsaktiviteter har innovationskontoret avsatt egna medel, vilka
kompletteras med medel som erhållits från Vinnova inom programmet Verifiering för tillväxt. 2016 erhölls 4,4 miljoner kronor.

•

•
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yrkesverksamma är även en viktig komponent i Chalmers bidrag
till det livslånga lärandet med målet att expandera verksamheten
i den riktningen.
Via utbildningar för yrkesverksamma omsätts kunskap som utvecklas vid Chalmers och i högskolans nätverk i praktisk nytta.
Utbildningarna tar sikte både på individuell kompetenshöjning
och på att ge konkreta bidrag till verksamhetsutveckling. Utbildningarna bygger också värdefulla relationer mellan näringslivet
och forskare och lärare som gör att utbildning och forskning utvecklas i en riktning som svarar mot såväl företagens som samhällets behov. Det pedagogiska innehållet levereras av ämnesexperter från Chalmers och andra ledande universitet världen över.
Nyckelkunderna finns främst bland stora och medelstora svenska
industriföretag och myndigheter. Utbildningarna hålls runtom i
Sverige samt internationellt med utgångspunkt från var kunskapen
finns och vad som är praktiskt för kunderna.
Under 2016 har drygt 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 från
Chalmers, har varit engagerade i utbildningarna. Under 2016 har 81
helårsstudenter tagit poänggivande uppdragsutbildning (50 under
2015) och antalet helårsprestationer var 41 (61 under 2015).
Ett tiotal nya utbildningar har utvecklats, lanserats och genomförts under året. Exempel på dessa är energisystem, tidiga skeden
i byggprocessen, digitalt ledarskap och agilt ledarskap. Ytterligare
ett antal är under utveckling bland annat i det flexibla distansformatet e-learning. Flera utbildningsuppdrag för nya strategiska
kundföretag har påbörjats, exempelvis ett 2-årigt program i produktionsutveckling för SKF och Lean energy at Stora Enso som
är en vidareutveckling av det öppna Lean energy. I november
undertecknades ett avtal mellan Chalmers Professional Education
och Stena Line Scandinavia. Samtliga bryggbefäl vid rederiet
kommer att gå säkerhetskursen Bridge resource management
och bidra till säkrare sjöfart på världshaven.
Den fortsatta utvecklingen fokuserar på de ämnesområden där
Chalmers har spetskompetens med internationell räckvidd.
Arbetet som inleddes 2015 med att öka samverkan mellan grundutbildning och uppdragsutbildning fortgår.

•

Forskningsnära utveckling
Stiftelsen Chalmers industriteknik, är ett forskningsinstitut som
arbetar med nyttiggörande av forskning på uppdrag av Chalmers,
näringslivet och samhället i övrigt. Verksamheten har cirka 75 anställda och därtill arbetar cirka 70 chalmersforskare årligen med
institutets uppdrag. Verksamheten grundades 1984 och kontrolleras av Chalmers ägarstiftelse.
Chalmers industriteknik har dels uppdrag från cirka 300 företagskunder per år och söker dels tillsammans med Chalmers
forskare uppdrag från forskningsfinansiärer. I uppdragen ansvarar
institutet för arbetspaket med högre teknologimognad medan
Chalmers forskare ansvarar för forskningsarbetspaketen. Man
har möjlighet att själv agera projektpartner eller koordinator, att
ansvara som utförare av uppdrag eller delar av uppdrag samt att
förmedla uppdrag eller kompetenser mellan näringsliv, den egna
verksamheten och Chalmers.
Chalmers industriteknik publicerar inte vetenskapliga artiklar
utan är ett renodlat institutstöd och komplement till Chalmers
forskning. Stödet innefattar även att vid behov projektleda och
vara administrativ värdorganisation för uppdragen. Man genomför även ansökningsuppdrag inom ramen för Grants Office.

Huvudområdena 2016 var digitalisering, grafen, inomhusklimat i
byggnader, analys av energisystem, energieffektivitet i byggnader och industriella processer, cirkulär ekonomi, material för hälsa,
design och visualisering av tekniska innovationer samt affärsstrategisk IP. En del av verksamheten är inriktad på ledning och koordinering av Chalmers olika samverkansplattformar med fokus på
centrumbildningar, innovationskluster och styrkeområden. Institutet är exempelvis linjevärd för chefs- och ledningspersoner på
av Chalmers forskningscentrum och forskningsinfrastrukturer,
som exempelvis: Medtech west, Myfab, Safer, Chase, Lighthouse,
Chalmers grafencentrum och Graphene flagship. Målet är att
bredda verksamheten för att nå ut med stöd till fler av Chalmers
forskargrupper samt vidareutveckla och effektivisera stödet till
centrumledningarna. Ett annat mål är utökade synergier.
Chalmers industriteknik är en del av Chalmers karriärvägar och
erbjuder en väg som forskningsingenjör, en annan som projektledare för forskningsnära utvecklingsprojekt och en tredje väg
som ansvarig inom Chalmers näringslivssamverkan där det kan
handla om roller som koordinator eller projektledare, men även
mer seniora roller som vice centrumchef, centrumchef och befattningar i programmets ledningsgrupp.

•

Ytterligare händelser under året
Chalmers har under 2015–16, med finansiering från Vinnova Pilot
2, genomfört projektet Modell för uppföljning och utveckling av
samverkan vid Chalmers. Det spänner över såväl individuell meritering, utbildning, institutioner, styrkeområden och centrumbildningar som strategiska partnerskap. Syftet är att att bidra med
kunskap om hur Chalmers prestation och kvalitet när det gäller
samverkan kan mätas. Projektet gav ett lyckat resultat och Chalmers
erhåller 3,2 miljoner kronor av totalt 60 miljoner som fördelas
mellan 26 universitet. Av forskningspropositionen (2016/17:50)
framgår att Vinnova under 2017 kommer att få ett nytt uppdrag
att utvärdera lärosätenas samverkan, vilket kan utgöra ett förnyat
underlag för fördelning av nya medel i avvaktan på ett nytt resurstilldelningssystem. Chalmers kommer att fortsätta bidra till
detta arbete.

•

Science parks
Science parks är internationella samverkansmiljöer för idé- och
kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och olika samhällsaktörer där marknadsdrivet kunnande förenas med innovationslust och akademisk kompetens.
Chalmers är delägare i tre teknikparker med olika fokus:
• Johanneberg science park: samhällsbyggnad, energi, materialoch nanoteknik.
• Lindholmen science park: transport, IKT och media.
• Sahlgrenska science park: livsvetenskap.
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Hållbar intern miljö
Högt ställda målbilder inom Chalmers tre huvudprocesser – utbildning i världsklass, excellent forskning
och effektivt nyttiggörande – kräver en utmärkt intern miljö i vid bemärkelse. En organisation och en plats
som gör det möjligt att förverkliga målen på ett sätt som är hållbart för människor och miljö.

Att arbetet med att utveckla och förbättra den interna miljön vid
ett framstående tekniskt universitet aldrig kan stanna upp ligger i
sakens natur; verkligheten förändras och verksamheten måste
förändras med den. År 2016 har varit ett intensivt år med högt
förändringstryck. Detta kapitel redovisar de viktigaste utvecklingsprojekten som pågått, några av de viktigaste besluten som
fattats och det mest väsentliga i administrativt hänseende som
finns att rapportera kopplat till Chalmers verksamhet.
NY INSTITUTIONSSTRUKTUR

Den 5 december 2016 fattades formellt beslutet att minska antalet
institutioner från befintliga 17 till 12. Det innebär i praktiken att 5
institutioner kvarstår i stort sett oförändrade, 3 förändras genom
att de slås samman med avdelningar från annat håll och 4 nya
institutioner uppstår genom parvis samgående med andra institutioner. I förändringen ingår även att Chalmers bibliotek får ett
utökat uppdrag genom tillskott av två avdelningar. Översynen av
strukturen har skett på styrelsens uppdrag och syftet är att skapa
mer jämnstora institutioner där mer likvärdiga förutsättningar och
gemensamma arbetssätt ökar möjligheterna att använda Chalmers resurser mer effektivt. I förlängningen ska strukturen också
underlätta kvalitetsutvecklingen i alla delar av verksamheten.
Som en direkt följd av beslutet inleddes den 6 december det
projekt som ska implementera den nya strukturen, ett projekt
som i sin första fas sträcker sig till 1 maj 2017 då den nya strukturen formellt planeras att införas. Implementeringsarbetet förväntas därefter fortsätta under hela 2017.
Förändringsprocessen har varit en viktig del av ledningens arbete
under 2016. Den har haft och kommer under en tid framåt att ha
stor inverkan även på arbetet i Chalmers administrativa stöd.
FAKULTETSMODELLEN

Chalmers lade under 2015 grunden för en ny fakultetsmodell.
Målsättningen är den fasta fakulteten – professorer, biträdande
professorer, docenter, universitetslektorer, tekniklektorer, universitetsadjunkter, konstnärliga professorer och konstnärliga universitetslektorer – begränsas i storlek för att därigenom ges långsiktiga och kända villkor för sin verksamhet, något som åtföljs av ett
stort eget ansvar för lärosätets pedagogiska och vetenskapliga
utveckling. Fakulteten ska till 75 procent finansieras genom departementsmedel för utbildning och forskning. Den nya modellen
ska också ge attraktiva karriärvägar och en gemensam process
för rekrytering till basfinansierade tjänster. Effektmålen är att:
• Öka internationell och nationell attraktionskraft för lärare/forskare.
• Öka samhörigheten – ett Chalmers.
• Öka inslag av risktagande och långsiktighet i forskningen.

• Ge alla lärare och forskare bättre 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.
Under 2016 har modellen gått in i en implementeringsfas som
kommer att sträcka sig till år 2021. Bland annat har beslut fattats
om fördelning av basfinansierade tjänster, prestationsparametrar
för nyttiggörande, riktlinjer för teknisk personal, institutionskollegiets roll och om en ny arbetsordning för specialister som ett
parallellt karriärspår till fakulteten. Förväntningar på basfinansierade forskare och lärare har definierats i flera olika forum.
Under 2017 kommer bland annat en modell för vidarefördelning
till institutioner att testas, eventuellt justeras och beslutas.
NYTT EKONOMIADMINISTRATIVT SYSTEM

I april 2016 avslutades den första av tre faser i projektet Nytt
ekonomiadministrativt system som inleddes 2015. Projektets syfte
är att bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ekonomi- och inköpsstöd genom att utforma förslag på framtida ekonomimodell,
ekonomi- och inköpsprocesser, samt att upphandla och implementera systemstöd för dessa processer. Det handlar bland annat
om att utarbeta enhetliga och effektiva arbetssätt som i förlängningen sparar tid, säkerställer kvaliteten och minskar sårbarheten. I och med den första fasens avslut är underlaget i form av en
nulägesbeskrivning, grundläggande tekniska förutsättningar och
målbilder framtagna. Den andra fasen handlar om framtagande
av detaljerade kravspecifikationer för upphandling och utarbetande av en förändringsplan – denna fas beräknas vara slutförd
under 2017 och projektets avslutande implementeringsfas, som
kommer att genomföras stegvis, beräknas vara slutförd 2019.
PERSONAL I SIFFROR

Antal anställda i december var 3 255 personer vilket motsvarar
2 935 årsarbetare. År 2015 var antalet anställda 3 236 vilket då
motsvarade 2 938 årsarbetare. För första gången på flera år har
antalet årsarbetare inte ökat på Chalmers. Det har blivit några fler
anställda men mängden arbete har inte ökat.
En förklaring till att utvecklingen av antal årsarbetare har stannat
av kan vara de stora förändringsarbeten som nämns ovan, både
vad gäller fakultetsmedelsfördelning och ny institutionsstruktur.
Det har skett en minskning framförallt inom kategorierna doktorander och doktorer, medan teknisk och administrativ personal har
ökat. Andelen årsarbetare som arbetar med forskning och utbildning är 69 procent jämfört med fjolårets 70 procent. En del av förklaringen till att teknisk personal har ökat, är den översyn av tjänstebenämningar som gjorts under året, där vissa personalkategorier
flyttat från annan undervisande och forskande till teknisk personal.
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Personalomsättningen har under året varit 5,4 procent vilket är
något högre än de senaste åren. Av tillsvidareanställda som lämnade Chalmers under året var 25 procent pensionsavgångar.
JÄMSTÄLLDHET

Chalmers genomgår, med stöd från Nationella sekretariatet för
genusforskning, flera parallella jämställdhetsintegreringsprocesser. Syftet är att jämställdhetsaspekter ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla delar av Chalmers verksamhet. Två
institutioner är mitt uppe i arbetet, och ytterligare två har påbörjat
processen. 13 introduktionsworkshops har genomförts i olika
ledningsgrupper, från såväl akademi som verksamhetsstöd. Också
flera utbildningsprogram omfattas av jämställdhetsintegreringen.
Styrdokument, kurslitteratur, könsfördelning inom olika befattningar, sjukskrivningar, resemönster och uttag av föräldraledighet hör till det som granskas ur jämställdhetsperspektiv. Ett särskilt informationsmaterial har tagits fram för att fördjupa
reflektionen om jämställdhetsaspekter i samband med forskningsansökningar.
Chalmers har antagit en treårig plan för arbetsmiljö och jämlikhet,
som för första gången omfattar både personal och studenter. I
planen finns tre prioriterade områden: nollvision för trakasserier
och diskriminering; jämställdhetsintegrering; stärkt förmåga att
hantera kriser. Avseende trakasserier och diskriminering har andelen medarbetare som uppger sig ha varit utsatta för detta
minskat från 9 till 4 procent de senaste fem åren, enligt den årliga
medarbetarenkäten. Genomsnitt för svenska universitet är 7 procent. Målet i planen är att denna siffra på Chalmers ska vara 2
procent om tre år.
2016 genomfördes två riktade insatser med särskilt fokus på
kunskap om våld och sexuella trakasserier. Kerstin Kristensen
från Kvinnofridsakademin höll ett seminarium, som vände sig till
jämställdhetsombud och HR-specialister, om våld i nära relationer,
hur chefer och medarbetare kan känna igen tidiga tecken på att
en kollega är utsatt och vad man ska göra i sådana situationer. En

workshop handlade sexuella trakasserier och hur en organisation
ska agera för att den som utsatts snabbt ska få korrekt stöd.
11 personer ingick i Chalmers ledningsgrupp under 2016, 5 kvinnor
och 6 män. Könsfördelningen i prefektgruppen är fortsatt ojämn,
av 17 prefekter är 14 män (82 procent). Styrkeområdesledarna är
8 personer, varav 7 är män (88 procent). Av 4 utbildningsområdesledare är 3 män (75 procent), vilket är oförändrat sedan 2015.
Könsfördelningen bland professorer förbättras långsamt, men är
fortsatt mycket ojämn. Av 221 professorer är 29 (13 procent)
kvinnor, vilket är en uppgång med en dryg procentenhet sedan
2015. På fem år har andelen kvinnor ökat med drygt 5 procentenheter, vilket innebär att det finns en svag men stabil positiv trend.
18 personer har rekryterats eller befordrats till professorer under
2016. Av dessa är 4 kvinnor (22 procent), vilket inte når upp till
det mål på 25 procent som Chalmers ställt upp på initiativ av regeringen. Det uppfyller dock regeringskravet på minst 19 procent som gällde till och med 2015.
Av 103 biträdande professorer är könsfördelningen 71 procent
män och 29 procent kvinnor, vilket innebär en fortsatt positiv utveckling. 16 personer rekryterades eller befordrades under året
till biträdande professorer. Av dem var 11 (69 procent) män.
2015 var andelen män 50 procent.
Det finns 190 docenter varav 42 (22 procent) är kvinnor, vilket är
samma könsfördelning som 2015. 43 personer anställdes som
docenter, av dessa var 12 (28 procent) kvinnor. 49 personer antogs som oavlönade docenter. Av dessa var 16 kvinnor och 33
män, vilket i procent innebär 33 procent kvinnor och 67 procent
män. Motsvarande siffror 2015 var 24 respektive 76 procent.
11 nya universitetslektorer rekryterades och könsfördelningen
bland dessa var 18 procent kvinnor och 82 procent män. 2015
var könsfördelningen jämn i denna grupp. Av Chalmers 86 universitetslektorer är 27 procent är kvinnor, vilket innebär en nedgång med 3 procent sedan förra året. Eftersom gruppen är liten
blir variationerna mellan olika år stora.

PERSONAL
Arbetad tid/Årsarbetare 1)

Antal anställda
Totalt (därav män)

2016

2015

2016

2015

Undervisande och forskande personal
Professorer

221

(192)

220

(194)

193

(167)

189

Biträdande professorer

103

(73)

100

(75)

95

(66)

94

(166)
(70)

Docenter

190

(148)

173

(135)

183

(144)

164

(128)
(60)

Universitetslektorer

86

(63)

90

(63)

79

(60)

83

Forskarassistenter

91

(66)

110

(78)

84

(61)

99

(71)

188

(130)

200

(142)

172

(123)

187

(133)
(48)

Doktorer
Tekniklektorer

60

(52)

62

(55)

55

(47)

55

Universitetsadjunkter

19

(14)

19

(15)

18

(13)

18

(14)

814

(543)

847

(559)

776

(525)

814

(551)

Doktorandtjänster
Annan undervisande och forskande personal 2)

495

(356)

479

(359)

365

(265)

358

(271)

2 267

(1 637)

2 300

(1 675)

2 020

(1 471)

2 061

(1 512)

Teknisk personal (inkl lokalvård)

272

(183)

240

(153)

258

(173)

229

(147)

Administrativ personal

716

(236)

696

(229)

657

(222)

648

(218)

Summa
Teknisk och administrativ personal

Summa
Totalsumma
Adjungerade professorer 3)

988

(419)

936

(382)

915

(395)

877

(365)

3 255

(2 056)

3 236

(2 057)

2 935

(1 866)

2 938

(1 877)

67

(57)

65

(57)

14

(12)

13

(12)

1)

Årsabetare avser arbetat tid med hänsyn tagen till ledigheter längre än 1 månad, dock ej sjukfrånvaro.

2)

I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår bland annat amanuens, forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent och timlärare.

3)

Adjungerade professorer tjänstgör normalt 20 % vid Chalmers.
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Könsfördelningen bland de forskarassistenter som rekryterades
var fortsatt ojämn. Av 13 personer var 3 kvinnor (23 procent).
Könsfördelningen varierar mellan olika år. Andelen kvinnor bland
forskarassistenterna är nu 27 procent (2015 var siffran 29 procent
och 2014 26 procent).
Bland doktoranderna har ingen större förändring skett under
året. Av 845 doktorander är 67 procent män, vilket innebär en
procentenhets skillnad från 2015, då denna siffra var 66 procent.
Utvecklingen under 2016 innebär små förändringar mot föregående år. Könsfördelning blev något jämnare bland professorer
och biträdande professorer. För docenter är könsfördelningen
oförändrad sedan 2015. För forskarassistenter och universitetslektorer är trenden fortsatt svagt negativ.
Sammantaget innebär detta att 74 procent av dem som rekryterats eller befordrats till ovanstående tjänster är män. 2015 var det
73 procent. Det innebär att årets rekryteringar och befordringar
når Chalmers mål att högst 75 procent av dem som anställs på
befattningar som kräver doktorsexamen ska vara män. Frågan om
att uppnå en jämnare könsfördelning på högre akademiska tjänster är prioriterad på Chalmers och ansluter väl till de kommande
målen som regeringen lägger på lärosätena och det pågående
jämställdhetsintegreringsarbetet.

NYREKRYTERINGAR/BEFORDRINGAR
2016
Män

2015

Kvinnor

Män

2014

Kvinnor

Män

Kvinnor

Professor

14

4

20

5

7

2

Bitr professor

11

5

4

4

10

3

Docent

31

12

19

6

15

9

Universitetslektor

9

2

6

6

7

2

Forskarassistent

10

3

23

6

18

4

Totalt

75

26

72

27

57

20

ligen ligger Chalmers fortfarande på en hög nivå, men det är viktigt att följa utvecklingen på detta område. En förklaring till den
negativa trenden när det gäller kön kan vara det påbörjade arbetet
med jämställdhetsintegrering. När frågan lyfts ökar medvetenheten och man blir mer uppmärksam på ojämställda beteenden
och strukturer.
KRISORGANISATION

Projektet Krisorganisation 2.0 pågår aktivt sedan början av oktober
2016. Fokus är på det som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap kallar ”kriser och extraordinära händelser”, alltså
”händelser med mycket låg frekvens och förödande konsekvenser”, exempelvis attentat, naturkatastrofer och liknande. Projektet
har i uppdrag att ta fram en ny kris- och beredskapsplan, samt en
ny form för Chalmers centrala krisledningsgrupp. Man ser dessutom över möjligheten att införa funktionen ”tjänsteman i beredskap” samt form och uppdrag för en sådan. Projektet ska också
upprätta en plan för den framtida förvaltningen av den nya krisorganisationen. Implementeringsfasen som även innefattar en
krisövning planeras till första kvartalet 2017.
ATT FÖREBYGGA KORRUPTION OCH BEDRÄGERI

Chalmers omsätter årligen stora summor, utfärdar åtråvärda examina och genomför mängder av upphandlingar och inköp. Det
handlar om stora värden och många människor som i olika avseenden är i beroendeställning till varandra och med detta följer
naturligt risken för bedrägeri och korruption.
Efter riskanalys har Chalmers utarbetat en interaktiv utbildning
online med syfte att motverka korruption och bedrägeri. Utbildningen som lanserades 14 september är obligatorisk för chefer
och kommer att ges till alla nyanställda, men vänder sig till alla
anställda. Den har tagits fram i samarbete mellan teamet för produktionsstöd för blended learning, Chalmers bibliotek och ansvarig risk controller på Chalmers ledningsstöd.
EXPANSION PÅ CAMPUS LINDHOLMEN

MEDARBETARENKÄT

Det finns flera positiva tendenser att utläsa ur 2016 års medarbetarundersökning. En är att svarsfrekvensen ökade från 71 till
74 procent.
Generellt ligger Chalmers högt inom de flesta områden om man
jämför med andra universitet. När det gäller förtroendet för chefers
sätt att leda och utveckla verksamheten är siffran för Chalmers
73 procent mot genomsnittet 69 procent för högskolor och universitet. Också när det gäller mål och strategier ligger Chalmers
över genomsnittet. Samlat medarbetarindex är 72 procent, vilket
är en procentenhet högre än genomsnitt.
Två områden där det skett positiva förändringar sedan föregående
år handlar om återkoppling och om kunskap om Chalmers övergripande mål. Andelen personer som instämmer i påståendet:
”Min närmaste chef ger mig fortlöpande den återkoppling jag
behöver på mina prestationer och arbetsresultat” har ökat med
4 procentenheter sedan 2015. Kännedom om Chalmers övergripande mål har ökat med 5 procentenheter.
Glappet mellan hur män och kvinnor uppfattar sin arbetsmiljö har
minskat och det beror på att kvinnor blivit mer nöjda, inte på att
män blivit mer missnöjda.
Samtidigt är det 2016 något fler som inte tycker att Chalmers är
en jämlik arbetsplats om man jämför med föregående år. Främst
avser detta kön och etnicitet – i det senare fallet menar ett antal
svarande att man missgynnas om man inte talar svenska. Visser-

Chalmers har för avsikt att utöka sin verksamhet på campus Lindholmen. Det handlar om att tillgodose Chalmers behov av lokaler
på sikt, men också om att öka närvaron i det område där framgångsrika kluster inom fordons- och IT-området snabbt växer.
Lindholmen utgör en av de snabbast växande delarna av Göteborg och målet är att 30 000 personer ska studera, forska, arbeta
eller bo här år 2020. I dag har Chalmers omkring 2 500 studenter
och anställda på plats. Som en del av Chalmers ambition för området beslutade rektor i juni att inleda en process för att flytta institutionen för data- och informationsteknik samt ett antal masteroch civilingenjörsprogram från Johanneberg till Lindholmen.
Institutionen är delad med Göteborgs universitet och har därmed
personal anställd på Göteborgs universitet. Processen kräver
därför att Göteborgs universitet i enlighet med sin beslutsordning fattar likalydande beslut.
BYGGPROJEKT PÅ JOHANNEBERG

I januari 2016 var det byggstart för Projekt samhällsbyggnad – en
omfattande ombyggnad präglad av samverkan och integration av
de berörda institutionerna Arkitektur och Bygg och miljö.
Tanken har varit att bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer och samtidigt underlätta möten mellan forskare,
studenter och näringsliv. Ombyggnaden beräknas vara färdig
under hösten 2017.
CHALMERS BIBLIOTEK ÖPPNAR LÄRANDETORG

Den 1 december öppnade Chalmers bibliotek Sveriges första learning commons – ett lärandetorg – i Kuggen på campus Lindholmen.
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Lärandetorg började utvecklas av amerikanska universitetsbibliotek under första hälften av 1990-talet, ofta under namnet information commons. Efterhand har konceptet hittat fastare former och
termen learning commons har fått en bred internationell förankring. Det är miljöer där den fysiska inredningen är flexibelt utformad för att tillåta såväl enskilda studier och informationssökning
som grupparbeten, presentationer och andra typer av kunskapsmöten. Miljön innehåller inga fasta boksamlingar, men däremot
omfattande elektroniska resurser och speciellt utbildad personal.
Lärandetorgen har ibland kallats framtidens bibliotek och Chalmers
är först i Sverige med att öppna en verksamhet som uttalat bygger
på detta koncept.
KARRIÄR PÅ CHALMERS

Chalmers eftersträvar en ökad rörlighet mellan olika universitet,
forskningsinstitut och näringslivet inom och utanför Sverige.
Under 2015 genomfördes ett stort arbete med att utforma nya
karriärvägar och 2016 har dessa implementerats. Tjänsten forskarassistent är det inledande steget i form av en meriteringsbefattning
med så kallat tenure track. 2016 års rekrytering av tio forskarassistenter knutna till Chalmers styrkeområden blev ett talande
mått på konceptets attraktionskraft. Tydligheten i erbjudandet med
utrymme för tillhörande doktorandtjänst, forskningskostnader
och praktisk hjälp för personer från andra delar av världen att
etablera sig i Göteborg gjorde att söktrycket från personer på
internationell toppnivå blev mycket högt.
Utöver basfinansierade fakultetstjänster implementerades under
året även en karriärväg för specialisttjänster med fokus på forskning och nyttiggörande. Specialisttjänsterna omfattar tre nivåer:
forskare, senior forskare och forskningsprofessor.
En karriärväg med fokus på utbildning (instruktör/konstnärlig
lärare, tekniklektor, universitetslektor och biträdande professor
med tyngdpunkt på pedagogisk meritering) har också implementerats under året.

•

Miljö
Chalmers miljöledningssystem är sedan 2012 certifierat enligt
ISO 1400, och det omfattar verksamheterna på tre campus –
Johanneberg, Lindholmen och Onsala rymdobservatorium –
samt sedan 2015 även Chalmers helägda dotterbolag för uppdragsutbildning, Chalmers Professional Education AB.
Centralt för miljöledningen är den hållbarhetsplan som uppdateras årligen och som innehåller Chalmers övergripande hållbarhetsmål med tillhörande konkreta aktiviteter som ska göra att
målen kan uppfyllas. Planen är genom sin formella status ett av
de centrala dokument som styr verksamhetsplaneringen i alla delar
av Chalmers. Den är därmed också ett verktyg för att nå visionen
– Chalmers för en hållbar framtid.
Under 2016 har hållbarhetsplanen utökats med konkretiserade
kopplingar till Förenta nationernas 17 globala hållbarhetsmål så
att det tydligt framgår hur vart och ett av Chalmers egna övergripande hållbarhetsmål och dess relevanta aktiviteter i hållbarhetsplanen relaterar till något eller flera av de globala målen.
Sedan sommaren 2016 har Chalmers på sin webbplats upprättat
en hållbarhetsredovisning där hela verksamheten sätts i relation
till de 17 globala målen.
Chalmers upprättar också årligen en så kallad hållbarhetsforskningsrapport där varje institution bidrar med information om hur den pågående forskningen bidrar till förverkligandet av Chalmers vision.
I oktober antog Chalmers sin första energistrategi. Strategin ska
vara grunden i ett ambitiöst energieffektiviseringsarbete när det
gäller den byggda miljön på campus. Centralt är att öka satsningen
på energitekniska lösningar som kan vara nycklar i omställningen
mot ett koldioxidneutralt energisystem. En annan viktig del är att
möjliggöra gott samarbete mellan verksamheten och fastighetsägarna. År 2017 tas de första stegen i arbetet, med omfattande
energikartläggning av campus, digitalisering av energidata, samt
satsning på solceller.

•
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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)

3
4

18
636
112
119

Prefekt
Johan Karlsson

Prefekt
Leif Åhman

Forskningsavdelningar
Datavetenskap
Datorteknik
Nätverk och system
Programvaruteknik
Software Engineering

Forskningsavdelningar
Energi och material
Kemi och biokemi
Kemiteknik
Tillämpad kemi

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

13
14

13 1)
11 1)

74

54 1) 2)

214
1 381
246
243

158 1) 2)
1 033 1)
199 1)
187 1)

Energi och miljö
Prefekt
Martin Nilsson Jacobi

Prefekt
Stefan Hohmann

Forskningsavdelningar
Elteknik
Energiteknik
Fysisk Resursteori
Industriella Energisystem- och Tekniker
Miljösystemanalys

Forskningsavdelningar
Livsmedelsvetenskap
Industriell bioteknik
Systembiologi
Kemisk biologi
1
12
169
2
92
162
167

Bygg- och
miljöteknik

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

12
18
159
64
368
195
224

Fysik

Forskningsavdelningar
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
7
7
88
79
845
174
210

Forskningsavdelningar
Biologisk fysik
Bionanofotonik
Eva Olsson group
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material- och ytteori
Materialens mikrostruktur
Subatomär fysik och plasmafysik
Teoretisk fysik
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)

20
31
297
16
461
288
334

Matematiska
vetenskaper
Prefekt
Bernt Wennberg
Forskningsavdelningar
Algebra och geometri
Analys och sannolikhetsteori
Tillämpad matematik och statistik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

6
9

5 1)
8 1)

205

160 1) 2)

18
1 802
171
209

12 1) 2)
1 354 1)
132 1)
157 1)

Material- och
tillverkningsteknik

Prefekt
Peter Apell

Prefekt
Karin Lundgren

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

Kemi och
kemiteknik

31

Biologi och
Bioteknik

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

Data- och
informationsteknik

19
20
306
79
408
242
295

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

1)
2)

6
8
65
30
218
72
83

Varav Chalmers.
Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Mikroteknologi
och nanovetenskap
Prefekt
Mikael Fogelström
Forskningsavdelningar
Elektronikmaterial och system
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Refereegranskade
konferensbidrag
Antal helårsstudenter
Antal anställda
Intäkter (mnkr)

13
16
179

Signaler och system

Tillämpad IT

Prefekt
Anders Karlström

Prefekt
Fredrika Lagergren Wahlin

Forskningsavdelningar
Kommunikationssystem
Antennsystem
System- och reglerteknik
Signalbehandling och Medicinsk teknik

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)

9
22
163
165
671
148
186

128
87
210
287

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

1
4

0 1)
3 1)

61

22 1) 2)

88
754
127
125

59 1) 2)
240 1)
53 1)
50 1)

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

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)

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)

10
3
29
96
520
112
126

Tillämpad mekanik
Prefekt
Per Lövsund

4
3
37
23
578
91
117

Rymd- och
geovetenskap

Teknikens ekonomi
och organisation

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
Entrepreneurship and Strategy
Innovation and R&D Management
Science, Technology and Society
Service Management and Logistics
Supply and Operations Management

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

6
8
171

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

19
18
126
94
617
189
214

5
12
93
74
992
140
147

50
81
123
152
1)
2)

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

CHALMERS STYRELSE 2016
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har följande ledamöter:
ORDINARIE LEDAMÖTER

LEDAMOT MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

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

Linnea Qvirist, doktorandrepresentant
SUPPLEANTER

Erik Lindblom, personalföreträdare ST
Carl von Rosen Johansson, studentkåren
Rosavilla Valloyas, personalföreträdare SEKO
Cecilia Åberg, personalföreträdare SACO

SEKRETERARE

Ewa Cederheim-Wäingelin, sekreterare till rektor och vd

KONCERNSTRUKTUR
Chalmers tekniska högskola AB

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,
org.nr 556479-5598, får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2016.

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.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

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
Chalmers pågående arbete med införandet
av en ny fakultetsmodell har fortsatt under
2016. Till modellen är knuten en förändring av
principer för fördelning av departementsmedel, kombinerat med basfinansiering av vissa
fakultetstjänster och andra lärartjänster. Modellen innebär en begränsning av storleken på
Chalmers fakultet som innehar normala lärartjänster, liksom nya krav på Chalmers ledare
och medarbetare för att uppnå effektmålen;
ökad internationell och nationell attraktionskraft för lärare/forskare; skapa samhörighet
– ”ett Chalmers”; ökat 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.
Söktrycket till Chalmers utbildningar är
stabilt, med undantag för antalet internationella sökande till masterprogrammen som
ökat kraftigt.
Vetenskapsrådets finansiella utrymme för
nationell infrastruktur har minskat under de
senaste åren, vilket för Chalmers del inneburit
ökat ekonomiskt ansvar och beslut om nedskurna budgetar för Onsala rymdobservatorium
och Nanotekniklaboratoriet (nod i den nationella infrastrukturen Myfab).
Strax före årsskiftet, fattades beslut om en
förändrad institutionsstruktur för Chalmers.
Dagens sjutton institutioner blir tolv från och
med 1 maj 2017. Översyn av organisationens
andra dimensioner – styrkeområden och
utbildningsområden – och dessas antal och
inriktning kommer att inledas under 2017.
Under året har den tidigare föreningen
Sahlgrenska Science Park ombildats till ett
aktiebolag, där Chalmers förvärvat 25 % av
aktierna. Innehavet är klassificerat som andelar i intresseföretag. Innehavet är ytterligare
ett exempel på de under senare år bildade
Science Parks som utgör arenor för samverkan mellan offentliga och privata aktörer.
Chalmers är sedan tidigare delägare i Johanneberg Science Park AB samt Lindholmen
Science Park AB.
Styrelsearbete
Chalmers styrelse har haft fem protokollförda
möten under året. Vid styrelsens strategimöte
i juni var huvudtemat ”bilden av Chalmers”
och vad den har för betydelse för Chalmers
varumärke och varumärkesarbete, bland annat

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

2016
3 611
– 200
675
3 513
3 076

2015
3 597
223
875
3 403
2 992

2014

2013

2012

3 398
91
653
3 317
2 889

3 215
– 46
562
3 275
2 793

3 120
32
608
3 201
2 691

RÖRELSENS INTÄKTER
Belopp i mnkr

2016

2015

2014

2013

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

1 709
820
430
95
215
84
258

1 734
824
419
96
198
80
246

1 662
798
376
89
193
55
225

1 575
764
364
104
158
51
199

Summa intäkter
Varav offentliga bidrag

3 611
2 920

3 597
2 929

3 398
2 812

3 215
2 660

i samband med rekrytering av studenter såväl
som medarbetare.
Styrelsen arbetar i övrigt utifrån en årscykel
där olika frågeställningar kopplade till utbildning, forskning och forskarutbildning och
nyttiggörande tas upp vid olika styrelsemöten.
Större frågor under året har varit att besluta om
ett visions- och strategidokument för Chalmers
avseende tidsperioden 2016–2022, samt att
följa upp den konsolidering av innovationssystemet som till stora delar färdigställdes under
2015. Under det akademiska året 2016/17
arbetar styrelsen med temat forskning, med
särskilt fokus på rekrytering och internationalisering.
Styrelsen har under 2016 genomfört besök
i studie- och nätverkssyfte med de fyra europeiska universitet som ingår i det strategiska
nätverket IDEA League1.
Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till –200 (223) mnkr. Skillnaden i
resultat 2016 jämfört med 2015 utgörs främst
av högre pensionsrelaterade kostnader, vilka
påverkats av förändringar i Finansinspektionens
beräkningsgrunder för pensionsåtaganden.
Ökningen av avsättningens storlek till följd
av dessa förändringar uppgår till 150 mnkr,
vilken inte är likviditetspåverkande till någon
del. Vidare är förbrukningstakten högre vad
gäller Strategiska forskningsområdesmedel, då
tidigare planerade satsningar tagit fart.
Finansnettot uppgår till –47 (–41) mnkr.
Enligt god redovisningssed redovisas en del
av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället för personalkostnad. För år 2016
uppgår denna del till –39 (–36) mnkr, en
ökning med 3 mnkr jämfört med 2015.
I resultatet ingår reservering för befarade förlustrisker i pågående projekt om –8 (–3) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 3 611 mnkr, en ökning med 14 mnkr
(0,4 %) jämfört med föregående år.
Förändringen av intäkterna jämfört med
föregående år fördelar sig på finansiärer enligt
följande. Intäkter från statliga finansiärer har
minskat med 29 mnkr (1 %), där intäkter direkt
från Utbildningsdepartementet för utbildning
och forskning har minskat med 25 mnkr (1 %).
I denna minskning ingår effekten av att tilldelning utifrån kvalitet i utbildningsprogram har
upphört, vilket år 2015 uppgick till 51 mnkr. För
övriga statliga finansiärer har intäkter minskat
med 4 mnkr (0,5 %), varav Vetenskapsrådet
har minskat med 11 mnkr (4 %) och Energimyndigheten ökat med 9 mnkr (5 %). Intäkter
1 Delft

University of Technology; RWTH Aachen;
ETH Zürich; Politecnico di Milano

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 44

från företag, privata stiftelser med flera har ökat
med 11 mnkr (3 %), där företag och branschorganisationer har minskat med 32 mnkr (17 %).
Intäkter från Wallenbergstiftelserna har ökat
med 44 mnkr (54 %), vilken beror på såväl nya
kontrakt som ökad aktivitet i befintliga. Vidare
har intäkterna från EU ökat med 17 mnkr (9 %)
och från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
med 4 mnkr (5 %). Avseende Övrigt består
ökningen om 12 mnkr (5 %) främst av studieavgifter för studerande från länder utanför
EU/EES.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 3 764 mnkr,
en ökning med 430 mnkr (13 %) jämfört med
föregående år.
Personalkostnaderna har ökat med 390 mnkr
(20 %) jämfört med föregående år. Sociala
kostnader har ökat med 301 mnkr främst beroende på förändringar i Finansinspektionens
beräkningsgrunder för pensionsåtaganden.
Medelantalet anställda har ökat, vilket tillsammans med lönerevision har ökat kostnaderna
med 77 mnkr.
Lokalkostnaderna har ökat med 24 mnkr
(5 %), vilket främst beror på högre hyresnivåer.
Övriga externa kostnader har ökat med
8 mnkr (1 %).
Kostnader för avskrivningar har ökat med
8 mnkr (8 %), vilket beror på högre investeringstakt. Investeringarna har ökat de tre
senaste åren, under 2016 med 39 mnkr (29 %).
Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar
exklusive fi nansiella anläggningstillgångar
uppgår till 175 (136) mnkr. Större investeringar
under året består av mikroskop till Materialanalyslaboratoriet vid Institutionen för fysik,
fortsatta investeringar i nanotekniklaboratoriet
vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap samt fortsatta investeringar avseende
de nya tvillingteleskopen som uppförs på
Onsala rymdobservatorium vid Institutionen
för rymd- och geovetenskap.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel inklusive finansiella
placeringar uppgår vid årets slut till 134 (20)
mnkr. En stor del av Chalmers likvida medel
inkluderas 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 164 % (181 %) och
soliditeten uppgår till 19 % (26 %).
Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2016 till 294 (104)
mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 114
(–53) mnkr.

Skatt
Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund
av karaktären av allmänt undervisningsverk.
Risker
Verksamhetsrisker

Chalmers vision är Chalmers – för en hållbar
framtid. Chalmers arbetar efter målbilder som
driver utbildning, forskning, nyttiggörande och
den interna miljön mot visionen. För Chalmers
är det viktigt att identifiera var i huvudprocesserna det uppstår risker som hindrar Chalmers
från att uppnå uppsatta mål. Dagligen arbetar
Chalmers organisation med att identifi era,
mäta och hantera riskerna. Chalmers ledning
identifierar årligen tio risker som under verksamhetsåret har särskild prioritet och fokus.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av riskerna för verksamhetsåret 2016.
Finansiering av forskningsverksamheten
Forskningen vid Chalmers driver viktiga samhällsfrågor och Chalmers är en erkänd partner
för näringsliv och samhälle. En risk som följt
Chalmers över tid är finansiärernas ändrade
strategier och krav på medfinansiering. Därtill
kommer att anslag villkoras med begränsningar
i vilka kostnader som medlen får användas till.
Chalmers har identifierat att det finns risk att
förlora en framstående position inom forskningen då inriktningen går mot färre och
större anslag och med hänsyn tagen till den
ökade konkurrensen om externa medel från
näringsliv och offentlig sektor. För att hantera
dessa risker arbetar Chalmers med ett fokuserat kvalitetsarbete i forskningsverksamheten,
i kombination med dialog på nationell nivå i
kontakt med regeringen, främst genom inspel
till forskningspropositionen, och externa finansiärer.
Rekrytering av personal och studenter
Jämställdhet och mångfald skapar attraktiva
miljöer för både personal och studenter. Inom
personalrekryteringen finns en återkommande
risk, att Chalmers inte lyckas nå en rimlig
balans mellan män och kvinnor på de högre
akademiska tjänsterna. För att hantera denna
risk och för att uppnå balans har ett jämställdhetsintegreringsprojekt inletts under 2016.
Fokusering på denna fråga vid arbetet inom
anställningskommittén och av Chalmers ledning kommer att bidra till förbättring.
När det gäller studentrekrytering har Chalmers identifierat en risk för att rekryteringen
inte når en tillräckligt bred målgrupp och att
den inte avspeglar samhället i stort. Dessutom
uppfattas varumärket Chalmers, som annars är
starkt, svagare bland de unga. Detta kan i hög
grad påverka rekryteringsbasen negativt. För
att hantera denna risk har en mängd aktiviteter startats upp under året och som redan har
genererat positiva resultat.

RÖRELSENS KOSTNADER
2016

2015

2014

2013

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

Belopp i mnkr

2 371
459
827
107

1 981
435
819
99

1 937
454
765
103

1 988
430
721
105

Summa kostnader

3 764

3 334

3 259

3 244

Den krympande svenska sjöfartsnäringen
påverkar utbildningssidan och studentrekryteringen. Det finns en risk att presumtiva
studenter inte ser att yrken relevanta för den
maritima sektorn är betydligt bredare än de
klassiska sjöfartsyrkena. För att hantera denna
risk fortgår ett informationsarbete till gymnasier
samt medverkan och utveckling av Lighthouse,
ett tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter.
Organisationen
Under 2016 påbörjades implementeringen av
en ny fakultetsmodell. En risk kopplad till detta
arbete är att modellen inte får den avsedda
effekt som eftersträvas och detta skulle då
kunna inverka på möjligheterna att arbeta
med övrig verksamhets- och kvalitetsutveckling. Ett program har upprättats med dedikerad
personal, vilka har samordnat aktiviteter och
uppföljning av modellen. Programmet kommer
att arbeta vidare med utvecklingen under kommande år. I samband med förändringar som
omfattar många medarbetare finns risk för en
mycket hög arbetsbelastning bland Chalmers
personal. För att förebygga detta har chefernas ansvar vad gäller att stötta medarbetarna
i prioriteringar av arbetsuppgifter tydliggjorts.
Chalmers organisation är komplex med
17 institutioner, 8 styrkeområden och fyra
utbildningsområden. Detta medför många
kopplingspunkter med risk för en ineffektiv
ledningsstruktur och verksamhetsstöd. Under
2016 har rektor beslutat om en ny struktur
för institutionerna med implementering våren
2017 och en utredning planeras för resterande
dimensioner i matrisorganisationen.
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. Risker hanteras i enlighet med
koncerngemensam Finanspolicy som innebär
att vid transaktioner i utländsk valuta köps
utländsk valuta samma dag som betalning sker
och säljs samma dag som betalning erhålls.
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 Managementarbete lett av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola.
Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar ett betalningsåtagande.
Chalmers 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
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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.
Forskningspropositionen som presenterades
i slutet av året beskriver i många avseenden
ett universitet som arbetar på det sätt som
Chalmers redan gör, inte minst genom styrkeområdena. Ett positivt inslag i propositionen är
att de strategiska forskningsområdesmedlen
permanentas. Förstärkta basanslag förväntas
gå till kvalitetshöjning snarare än fler anställda.
Förändringar i fördelningsmodellen avseende
fördelning av basanslagen mellan landets
lärosäten väntas, men information om såväl
huvuddrag som detaljer återstår. Chalmers
pågående arbete med ny fakultetsmodell, systematiskt arbete med nyttiggörandeprocesser
och rekrytering av forskarassistenter i internationell utlysning är några exempel där Chalmers
arbete ligger väl i linje med flera huvuddrag i
forskningspropositionen.
Ett oroande besked i propositionen förstärker tendensen under senare år att lärosätena
förväntas ta ett större ansvar för finansiering av
forskningsinfrastrukturer. En omfördelning av
ekonomiska resurser från exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och driva
infrastruktur förväntas de kommande åren.
Samfinansiering av forskningsprojekt med
fakultetsmedel är idag en förutsättning, då
Chalmers externa finansiärer förutsätter sam-

finansiering av indirekta kostnader. Till detta
kommer trenden hos externa finansiärer med
krav på medfinansiering av direkta kostnader,
något som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå. Balansen mellan basfinansiering
och externa bidrag för forskning utgör en risk.
Chalmers grundutbildningsvolym och takbelopp för 2017 beräknas bli något högre än
2016. Det finns dock alltid en osäkerhet kring
framtida utbildningsplatser och påverkan för
Chalmers på sikt. Fortsatt ökande antal internationella sökande till utbildningsplatser är
mycket positivt. En hämmande faktor avseende
tillväxten är bristen på studentbostäder i Göteborg, som blir mycket påtaglig då Chalmers
garanterar dessa studenter tillgång till bostad.
2016 innebar för första gången på flera år att
antalet anställda (mätt i årsarbetare) inte ökat.
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.
Under 2017 bedöms ett underskott uppstå,
främst till följd av planerade strategiska satsningar. 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 strategiska satsningar på olika nivåer och inom olika
verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet
som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom forskningen (inte minst avseende
finansiering av forskningsinfrastrukturer), dels
på ökande konkurrens om externa medel.
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
Summa disponibla medel

724 911 575
– 200 259 869
524 651 706

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 524 651 706
kronor, överförs i ny räkning.
Chalmers resultat och ställning per 31
december 2016 framgår av följande resultatoch balansräkning med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 46

Resultaträkning (tkr)

Not

2016

2015

2, 3

3 574 042
36 686

3 557 474
39 783

3 610 728

3 597 257

– 2 371 077
– 458 588
– 825 409
– 107 397
– 1 187

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

– 3 763 659

– 3 333 608

– 152 931

263 649

– 2 100
– 6 000
45
– 39 275

0
– 5 000
40
– 36 031

Resultat efter finansiella poster

– 200 260

222 658

Resultat före skatt

– 200 260

222 658

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

6
7
8
9, 10, 11

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

Skatt på årets resultat1
Årets resultat

1 Chalmers

13
13

–

–

– 200 260

222 658

utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt undervisningsverk
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Balansräkning (tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

9

0

0

0

0

11 760
419 280
53 313

15 424
376 246
27 617

484 353

419 287

59 420
36 994
2 350

61 520
36 200
2 043

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

10
11
12

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

14
15

Summa finansiella anläggningstillgångar

98 764

99 763

583 118

519 050

64 532
2 042 416
101 727
1 798
76 204
50 567
459 489

77 360
2 184 108
127 714
0
32 424
54 228
388 077

2 796 733

2 863 911

133 513

19 645

Summa omsättningstillgångar

2 930 246

2 883 556

SUMMA TILLGÅNGAR

3 513 364

3 402 606

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos dotterföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

16

17
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Balansräkning (tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

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

150 000
500

150 000
500

Summa bundet eget kapital

150 500

150 500

724 912
– 200 260

502 254
222 658

524 652

724 912

675 152

875 412

1 042 675
14 978

925 861
12 004

1 057 653

937 865

122 963
865
2 193
225 896
1 428 643

138 364
0
2 039
115 203
1 333 723

1 780 559

1 589 329

3 513 364

3 402 606

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

18
19

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag
Skuld dotterföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
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Rapport över förändring i eget kapital (tkr)

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktie
kapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Eget kapital 2015-01-01
Resultatdisposition
Årets resultat

150 000

500

411 628
90 625

90 625
– 90 625
222 658

Eget kapital 2015-12-31

150 000

500

502 253

222 658

222 658

– 222 658
– 200 260

724 912

– 200 260

Resultatdisposition
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

150 000

500
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Kassaflödesanalys (tkr)

Not

2016

2015

21

– 152 930
107 397
80 768
40
– 124

263 649
99 193
– 117 194
10 592
– 214

35 151

256 026

12 827
54 353
– 15 401
206 632

– 559
– 96 644
11 475
– 66 703

293 562

103 595

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Försäljning av dotterföretag
Investeringar i intresseföretag
Investering i övriga finansiella anläggningstillgångar

– 175 404
2 782
0
0
– 6 794
– 279

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 179 695

– 156 422

113 867

– 52 827

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Minskning/ökning av kundfordringar
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar1
Minskning/ökning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
1

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut1

1

19 646

72 473

133 513

19 646

Chalmers disponerar underkonto i koncernkontostruktur som i kassaflödesanalysen redovisas som
förändring av kortfristiga fordringar.
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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, samhällsvetenskap och därmed samhörande vetenskaper. Chalmers tekniska
högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, är ett aktiebolag med säte i Göteborg.
Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av allmänt undervisningsverk.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Chalmers tekniska högskola AB:s årsredovisning har upprättats i enlighet med
redovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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.

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.

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 genom
avgifter till SPV enligt pensionsplanen PA03
respektive PA16. Under 2012 genomfördes
en inlösen av den upparbetade skulden per
2010-12-31 i PA03.

Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för
utbildning och forskning redovisas som bidrag
i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för
anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp
(maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter och helårsprestationer under året).
Om Chalmers redovisar fler helårsstudenter
och helårsprestationer (s.k. överproduktion)
än vad som ryms inom takbelopp får överproduktionen sparas till följande budgetår för att
då berättiga till ersättning. Outnyttjat takbelopp
redovisas som skuld till staten.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda
kostnader i projektet. I pågående projekt där
nedlagda och förväntade kostnader överstiger
erhållna och förväntade intäkter reserveras en
förlust i sin helhet. Pågående projekt periodiseras via balansräkningens fordrings- och
skuldkonton. Erhållna medel för förvärv av
anläggningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden löses upp i takt med de
kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att redovisa det som intäkt
har redovisats som skuld.
Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i samband med att tjänsten utförs.
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. I legal enhet redovisar
Chalmers såväl finansiella som operationella
leasingavtal som operationella leasingavtal.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om
till balansdagens kurs. Icke-monetära poster

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
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan
för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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.
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod dock som längst
under fem år.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens
prestanda räknas in i tillgångens redovisade
värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de
uppkommer.
Utgifter för pågående ny- och ombyggnader
aktiveras i de fall investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer
än en oväsentlig del av den sammanlagda
utgiften för tillverkningen och uppgår till mer
än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av
plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter som kan hänföras till större nyeller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid
att färdigställa innan de kan tas i bruk inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i
komponenter när två krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive
komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i
sig, och värdet är betydande i relation till den
aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar
den förväntade förbrukningen av tillgångens
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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
kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av
tillgångar, så kallad kassagenererande enhet,
för vilken det är möjligt att identifiera ett separat
framtida kassaflöde.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i
enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ Årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas
upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från till-

gången 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 hur värdeförändringar ska redovisas.
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.
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.
Eventualförpliktelse (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
Bedömningar av eventuella förlustrisker i
pågående forskningsprojekt sker utifrån havda
kostnader och intäkter samt rimligt säkra tillkommande kostnader och intäkter fram till
projektets slut. Om erhållna bidrag i sin helhet
har förbrukats och/eller fordran överstiger kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.
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NOT 1 UPPL. OM HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2016

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att redovisa.
Ansvarsförbindelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti

NOT 2 UPPLYSNINGAR OM MODERSTIFTELSE
Organisationsnr.

Säte

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 855100-5799

Göteborg

2015

20 222
4 159

17 853
4 159

123 500

123 500

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för
intresseföretag AstaZero AB
Borgensförbindelse AstaZero AB

Chalmers tekniska högskola AB upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kapitlet 2 §.

Stödbrev AstaZero AB

NOT 3 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Borgenförbindelse intresseföretag AstaZero AB
Borgen med fördelning 50 % / 50 % för ägarna SP Statens Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) och Chalmers. I förbindelsen ingår förbud mot förändring
av nuvarande ägarrelation SP 61 % och Chalmers 39 %. Borgensåtagandet
begränsas till hälften av vid var tid utestående kredit för respektive borgensman. Utöver begränsat belopp svarar borgensmannen för ränta. Borgens löptid
sträcker sig mellan åren 2012 – 2024.

Försäljning från Chalmers tekniska högskola AB till systerbolag och moderstiftelse
uppgår till 94 (122) mnkr. Årets inköp uppgår till 450 (172) mnkr. Av inköpen
utgör 428 (154) mnkr hyra från Chalmersfastigheter AB.
Köp och försäljningar mellan Chalmers tekniska högskola AB och dotterföretag
har under året skett till ett värde om 23 (311) mnkr respektive 14 (21) mnkr.

NOT 4 UPPLYSNINGAR ENLIGT AVTALET MED STATEN
Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom många
områden av astro- och geofysiken.
I enlighet med avtalet mellan svenska staten och Chalmers ska verksamheten
vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Intäkter
och kostnader fördelar sig enligt följande:
Onsala rymdobservatorium

2016

Intäkter
Kostnader

Summa

69 012
– 66 464

73 384
– 72 933

2016

Forskning och
forskarutbildning
Uppdragsforskning

2015

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

1 010 541

1 035 548

1 040 979

953 811

16 564

16 619

19 759

22 465

2 471 205

2 647 381

112 464

111 485

Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag
Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik,
857209-5951. Kopplat till detta samarbete fi nns ett fi nansieringsåtagande.
Detta åtagande är löpande och utvärderas var femte år.

NOT 6 PERSONAL
Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2016

123 923

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa
1
2

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

3 076

37

2 992

37

2016
Total

Styrelsen

15

Ledningen

28

Förbrukning

60,8
25,1

3,0

69,9
24,7

34,6
30,4
48,2

5,1
7,3

35,3
29,0
45,6

199,1

15,4

204,5

Beviljade medel från staten.
Medsökande universitet: Inom Material; Göteborgs universitet 3 mnkr,
inom Produktion; Lunds universitet 5,1 mnkr, inom Transport; Göteborgs
universitet 7,3 mnkr.

Total

Andel
kvinnor %

33

15

30

11

28

32

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

1

Varav medsökande universitet 2

2015
Andel
kvinnor %

2015

Löner
och andra
ersättn.

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

Löner
och andra
ersättn.

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

1 440 836

860 844
(410 675) 1

1 366 554

560 025
(139 0501)

123 360

Beviljade
medel 1

2015

Antal
anställda

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:

2 412 636 2 275 002

Medel till strategiska forskningsområden år 2016 med
Chalmers som huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

245 304

2015

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:

Uppdragsutbildning

98 280

246 161

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag
Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intresseföretag
Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB och Sahlgrenska
Science Park AB att årligen lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr, 3
000 tkr respektive 1 000 tkr medel som ersätts av Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola inom Stiftelsesatsningen.

Mervärdesskatt
För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 287 (270) mnkr.

Grundutbildning

98 280

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa en annan pensionslösning jämfört med pensionsplan för övriga anställda i företaget. I avtal
för rektor/vd ingår en tjänstepensionsförsäkring 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.

Löner & andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda
2016
Styrelsen och
vd (varav
tantiem o.d)

2015
Övriga
anställda

Styrelsen och
vd (varav
tantiem o.d)

3 718 1 437 388
(0)

3 696
(0)

Övriga
anställda

1 362 858
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NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

FORTS. NOT 6 PERSONAL
Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 20161

2016

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

Lena Treschow Torell, styrelsens ordförande
Torbjörn Holmström, styrelsens vice ordförande
Johan Andersson, styrelseledamot
Peter Andrekson, styrelseledamot t.o.m. 160419
Veronika Aspvall, styrelseledamot fr.o.m. 160419
styrelsesuppleant t.o.m. 160419
Mikael Bäckström, styrelseledamot
Helén Eliasson, styrelseledamot
Minna Karstunen, styrelseledamot fr.o.m 160419
Magnus Kårestedt, styrelseledamot
Daniel Langkilde, styrelseledamot t.o.m. 160419
Jan Lindér, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Ann-Sofie Sandberg, styrelseledamot
Johanna Svensson, styrelseledamot t.o.m. 160419
Kent Viitanen, styrelseledamot
David Ådvall, styrelseledamot
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Carl von Rosen Johansson, styrelsesuppleant
fr.o.m. 160419
Rosavilla Valloyas, styrelsesuppleant
Cecilia Åberg, styrelsesuppleant
Stefan Bengtsson, rektor/vd
Mats Viberg, prorektor/vice vd
Alf-Erik Almstedt, vicerektor t.o.m. 160630
Lars Börjesson, vicerektor t.o.m. 160831
Anna Dubois, vicerektor
John Holmberg, vicerektor t.o.m. 160630
Fredrik Hörstedt, vicerektor
Maria Knutson Wedel, vicerektor
Rolf Almelund, Chief Process Officer
Jonas Fogelberg, Chief Financial Officer t.o.m. 160518
Per Setterberg, Chief Financial Officer fr.o.m
160518, Ekonomichef fr o m 161001
Lisskulla Lindström, HR-chef

Summa
1

2

262
145
96
4

0
0
0
0

0
0
0
0

–
–
–
–

0
75
75
16
75
0
18
20
16
20
0
75
0
0

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0
0
0
371
0
0
0
1
0
62
1
0
40

0
0
0
1 059
1 010
460
463
622
281
317
576
777
162

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

557
1 238

0
0

107
400

3/0
3/0

12 612

475

6 234

1 917

1 917

1 917

Ingående avskrivningar

– 1 917

– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

2016

2015

36 139
87
– 2 501

35 595
542
0

33 725

36 137

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttring

– 20 713
– 1 395
144

– 19 099
– 1 614
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 21 964

– 20 713

11 760

15 424

Utgående redovisat restvärde

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets avyttring
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

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.
För fysiska personer redovisas bruttolön. I de fall ledamot och ledande befattningshavare fakturerat arvode från eget ägt bolag redovisas fakturerat belopp exklusive moms.

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

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

2016

2015

401 957

400 985

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 1
Skatterådgivning
Huvudsakligen revision av EU-finansierade projekt

2016

2015

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

1 841 894
149 615
– 38 829

1 772 676
110 539
– 41 321

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 952 680

1 841 894

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 1 465 648
– 106 002
38 246

– 1 408 857
– 97 579
40 788

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 533 400

– 1 465 648

419 280

376 246

2016

2015

27 617
51 865
– 26 169

3 091
27 617
– 3 091

53 313

27 617

2016

2015

414 029
1 107 546
843 216

410 500
1 068 400
908 200

Ränteintäkter övriga

45

40

Summa

NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggningar

NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

NOT 8 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

Utgående redovisat restvärde

NOT 7 LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

1

1 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat restvärde
0
0
2
2 017
1 160
560
835
1 150
506
967
1 019
1 167
537

2015

Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde

2016

2015

557
15

0
0

255
847
2 520

650
863
1 747

Ränteintäkter och liknande poster

45

40

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

– 39 151
– 123

– 35 817
– 214

Summa

– 39 274

– 41 031

NOTER
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 55

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 16 FORDRINGAR HOS MODERSTIFTELSE

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott

2016

2015

61 520
0

48 520
16 000

0

– 3 000

Försäljning dotterföretag
Nedskrivning
Utgående bokfört värde

– 2 100

0

59 420

61 520

Dotter- och dotterdotterföretag
Eget
kapital

Chalmers Professional Education AB
AB Chalmers
Ventures AB
AB Chalmersinvest
IT-universitet i
Göteborg AB

Antal
andelar

Bokfört
värde

400

3 300

3 284

– 2 582

100

100

125 813

60 123

100
100

100
100 56 020
100 115 000 38 750

96

–1

100

100

1 000

100
59 420

Dotter- och dotterdotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
AB Chalmersinvest
IT-universitet i Göteborg AB

Org. nr

Säte

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

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskot
Årets nedskrivning
Utgående värde

2016

2015

36 200
794
6 000
– 6 000

35 050
1 150
5 000
– 5 000

36 994

36 200

Eget
Årets Kapital
kapital 1 resultat 1 andel %

Rösträtts
Antal
andel % andelar

38,67

38,67 38 670 35 050

3 331 – 7 474

38,91

48,61

1 000

1 000

7 214 – 8 815

16,4

41,53

150

150

25

25

250

794

133

Summa
1

Bokfört
värde

85

7 389

36 944

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2016.

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

1 600 000
515 579
68 529

Summa

2 042 416

2 184 108

2016

2015

Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga poster

381 279
4 940
73 270

338 084
3 655
46 338

Summa

459 489

388 077

NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER
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 –0,4 % år 2016 respektive 0,8 % 2015.
Avsättningar för pensioner

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

Org. nr

Säte

556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

2016

2015

920 215
150 088
– 32 538

1 004 527
– 52 011
– 32 301

1 037 765

920 215

Övrig avsättning för pensioner
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår utnyttjade antastbara förmåner

5 646
78
– 814

5 643
3
0

Skuld vid årets utgång

4 910

5 646

1 042 675

937 861

Kostnaden redovisas i följande rader i
resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 410 675
– 39 151

– 139 050
– 35 817

Summa

– 449 826

– 174 867

Kostnaden i resultaträkningen fördelas på
Nettoavsättn. pensionsskuld inkl. finansiell del
Pensionsutbetalningar
Premier förmånsbestämda pensioner
Premier avgiftsbestämda pensioner
Övriga pensionsrelaterade kostnader
Särskild löneskatt och avkastningsskatt

– 117 550
– 32 538
– 144 313
– 66 465
– 2 202
– 86 758

84 312
– 32 301
– 132 184
– 61 784
372
– 33 282

Summa

– 449 826

– 174 867

Summa avsättningar för pensioner

Specifikation av andelar i intresseföretag

87 752

2015

1 600 000
370 154
72 262

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
RöstÅrets Kapital- rättsresultat andel% andel%

Summa

AstaZero AB
Johanneberg Science
Park AB
Lindholmen Science
Park AB
Sahlgrenska Science
Park AB

2016
Revers
Underkonto inom konvernkontostruktur
Övriga fordringar

Pensionskostnad
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NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

NOT 21 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
2016

2015

Aktivt omställningsarbete
Kapitalförsäkring direktpension

13 934
1 044

11 261
743

Summa

14 978

12 004

Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Övriga poster
Summa

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

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

2016

2015

950 842
160 288
37 972
86 758
192 783

911 312
159 105
36 791
33 282
193 234

1 428 643

1 333 724

Göteborg den 23 februari 2017

Lena Treschow Torell
Ordförande

Torbjörn Holmström
Vice ordförande

Johan Andersson

Veronika Aspvall

Mikael Bäckström

Helen Eliasson

Minna Karstunen

Magnus Kårestedt

Jan Lindér

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Ann-Sofie Sandberg

Kent Viitanen

David Ådvall

Stefan Bengtsson
Rektor och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
Auktoriserad revisor

2016

2015

– 39 151
119 788
131

– 35 817
– 81 537
160

80 768

– 117 194
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB,
org.nr 556479-5598

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Chalmers Tekniska
Högskola AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna
42 – 56 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Chalmers Tekniska Högskola ABs finansiella ställning per den
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Chalmers Tekniska Högskola AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 har utförts av
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 25 februari
2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information utöver årsredovisningen för Chalmers Tekniska högskola AB. På sidorna 60 – 80 återfinns
årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen Chalmers Tekniska
Högskola för vilken separat revisionsberättelse avgivits.
Annan information återfinns på sidorna 1 – 40 i form ”Chalmers Årsberättelse 2016” samt på sidorna 84 – 85 ”Väsentliga uppgifter” och
”Chalmers i siffror”. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Chalmers
Tekniska Högskola AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Chalmers Tekniska Högskola AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen
finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 27 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

2016

STYRELSEN
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
SIDAN 60

Från vänster: Daniel Langkilde, M Johan Widerberg, Nicolas Hassbjer, Helene Odenjung, Stefan Bengtsson, Christel Armstrong Darvik, Per Olof Arnäs,
Olle Larkö, Johan Malmquist, Stefan Johnsson och Marianne Stenius.

STIFTELSENS STYRELSE 2016
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har följande ledamöter:
UTSEDDA AV REGERINGEN

SJÄLVSKRIVEN LEDAMOT

UTSEDD AV HÖGSKOLANS LÄRARE

Stefan Johnsson, vd, ordförande
Marianne Stenius, professor
Christel Armstrong Darvik, vd, vice ordf
Nicolas Hassbjer, vd
Olle Larkö, professor
Johan Malmquist, direktör
Helene Odenjung, kommunalråd
M Johan Widerberg, direktör

Stefan Bengtsson, professor, rektor och
vd Chalmers tekniska högskola AB

Per Olof Arnäs, universitetslektor
UTSEDD AV CHALMERS STUDENTKÅR

Daniel Langkilde, civilingenjör
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SSPA Sweden AB

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmers Professional
Education AB
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ÅRSREDOVISNING
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
med org.nr: 855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning
för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2016.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen) är moderföretag i koncernen och vars
uppgift är att äga Chalmers tekniska högskola
AB (Chalmers). Enligt stiftelseförordnandet
kan Stiftelsen inte avhända sig aktieinnehavet
i Chalmers.

Närstående organisationer till koncernen är;
Stiftelsen Chalmers Innovation, Stiftelsen
Chalmers Industriteknik och Stiftelser med
anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen trädde i funktion den 1 juli 1994, och
har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers, verka för att bolaget bedriver utbildning
och forskning på en internationellt hög nivå.
Därtill att verka för att koncernens resurser
utnyttjas effektivt för att uppnå ändamålet, 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 mnkr, varav 900 mnkr är
det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av
stiftelsekapitalet avser att finansiera särskilda
strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnader för bland annat Stiftelsens
kansli och styrelse.
Avtal med staten
Den del av verksamheten vid Chalmers som
är finansierad av svenska staten är reglerad i
ett långfristigt ramavtal mellan svenska staten,
Stiftelsen och Chalmers och 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.
KONCERNEN
Verksamheten som bedrivs inom koncernen
består främst av universitetsverksamhet.
Koncernstruktur
Koncernen består, förutom Stiftelsen och det
helägda dotterbolaget Chalmers, av dotterbolagen Chalmersfastigheter AB och SSPA
Sweden AB enligt bild över juridisk struktur
(väsentliga helägda bolag) på föregående sida.
För övriga koncernbolag, se not 13–14.

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers pågående arbete med införandet
av en ny fakultetsmodell har fortsatt under
2016. Till modellen är knuten en förändring av
principer för fördelning av departementsmedel, kombinerat med basfinansiering av vissa
fakultetstjänster och andra lärartjänster. Modellen innebär en begränsning av storleken på
Chalmers fakultet som innehar normala lärartjänster, liksom 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.
Söktrycket till Chalmers utbildningar är stabilt; med undantag för antalet internationella
sökande till mastersprogrammen som ökat
kraftigt.
Vetenskapsrådets finansiella utrymme för
nationell infrastruktur har minskat under de
senaste åren, vilket för Chalmers del inneburit
ökat ekonomiskt ansvar och beslut om nedskurna budgetar för Onsala rymdobservatorium
och Nanotekniklaboratoriet (nod i den nationella infrastrukturen Myfab).
Chalmers fattade strax före årsskiftet, beslut
om en förändrad institutionsstruktur. Dagens
sjutton institutioner blir tolv från och med 1
maj 2017. Översyn av organisationens andra
dimensioner – styrkeområden och utbildningsområden – dess antal och inriktning kommer
att inledas under 2017.
Under året har den tidigare föreningen
Sahlgrenska Science Park ombildats till ett
aktiebolag, där Chalmers tekniska högskola

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr
Nettoomsättning
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

2016
3 727
– 136
3 038
8 048
3 246

2015
3 713
314
3 174
7 741
3 158

2014

2013

2012

3 551
294
2 864
7 604
3 051

3 376
153
2 575
7 049
2 938

3 272
170
2 436
6 685
2 824

AB förvärvat 25 % av aktierna. Innehavet är
ytterligare ett exempel på de under senare år
bildade Science Parks som utgör arenor för
samverkan mellan offentliga och privata aktörer.
Chalmers är sedan tidigare delägare i Johanneberg Science Park AB samt Lindholmen
Science Park AB.
Chalmersfastigheter AB
Under 2016 har Chalmersfastigheters byggnader i Södra Johanneberg, Johanneberg
Science Park, successivt fyllts på med hyresgäster. Miljöerna är skapade och utformade
för att stimulera samverkan och samarbeten
mellan Chalmers, näringsliv och samhälle, inom
ramen för Chalmers styrkeområden Building
Futures, Energi och Transport.
Chalmers ledning har fattat beslut att Chalmers närvaro på campus Lindholmen ska
stärkas. På uppdrag av Chalmers har därför
Chalmersfastigheter tagit sig an utmaningen,
i samverkan med Älvstranden utveckling AB,
att ta fram en plan för hur centrala Lindholmen
kan växa och utvecklas, dels för att ge plats
för Chalmers expansion, dels för att möjliggöra etablering av näringslivet runt Lindholmen
Science Park. En utmaning i arbetet är den
linbana som Göteborgs Stad planerar, som
föreslås passera rakt över Chalmersfastigheters område med en hållplats i direkt anslutning
till det p-hus som ägs av bolaget.
På Råö, Onsala Rymdobservatorium har en
ny forskningsinfrastruktur färdigställts, Tvillingteleskopen och sista delen av utbytet av
passersystemet – ett av de största passersystemen i Sverige avseende antal brukare, har
färdigställts.
SSPA Sweden AB
Under året har bolaget fortsatt att driva
verksamheten mot att återställa god lönsamhet. Förutsättningarna har varit svåra, med
en vikande efterfrågan på stora lastfartyg
och därmed färre beställningar från de stora
varven i Asien. Bolaget har lyckats expandera
verksamheten mot uppdrag från offentliga och
statliga aktörer, vilket kompenserat en del av
intäktsbortfallet.
Chalmers Ventures AB
Kommersialisering av tidig forskning med hög
potential, ”Tech Transfer”, har under året integrerats som ytterligare ett verksamhetsområde
inom bolaget. Inom ramen för Tech Transfer
processen drivs vid utgången av året 11 projekt
från Chalmersforskare. Två projekt har under
2016 bolagiserats inom ramen för programmet, med Chalmers Ventures som delägare
i ett av dem.
Bolaget har gjort nyinvesteringar i 46 bolag
med ett totalt investeringsbelopp på 34 mnkr.
Ytterligare 12 investeringsbeslut är tagna
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under året, där investeringarna ännu inte är
genomförda. Allokering av investeringsmedel
avseende tagna, ej genomförda beslut, uppgår
till knappt 21 mnkr.
Som en del i att slutföra integrationsarbetet
av Chalmers investeringar i bolag i tidiga faser
har en portfölj om drygt 40 bolag förvärvats
från Stiftelsen Chalmers Innovation.
Chalmers Professional Education AB
Under 2016 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 under året mer
än 200 utbildningar genomförts, varav flera
för strategiska kundföretag. 7 nya utbildningar
har utvecklats, lanserats samt genomförts och
ytterligare ett antal är under utveckling, bland
annat i flexibla distansformat, dvs e-learning.
Bolagets mål är att växa med nya portföljer av utbildningserbjudanden och utveckla
redan etablerade portföljer. På detta sätt kan
Chalmers Professional Education involvera fler
forskare och lärare ur Chalmers fakultet och
därigenom bidra till Chalmers nyttiggörande på
ett substantiellt sätt. Den fortsatta utvecklingen
av verksamheten fokuserar på de behovsdrivna
kunskapsfält där Chalmers har spetskompetens med internationell räckvidd och lyskraft.
Stiftelsen
Resultat av kapitalförvaltningen har under året
genererat 171 mnkr, vilket blir en avkastning på
6,6 % på eget kapital (ROE), efter kostnader
för verksamheten. Under året har vd Stefan
Johnsson trätt in som styrelseordförande för
Stiftelsen och Fredrik Sanell har utsetts till vd.
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Stiftelsens uppgift består i att säkerställa
att resurser används optimalt för att uppnå
ändamålet. Verksamheten bedrivs inom tre
huvudområden; Likviditets- och kapitalförvaltning, Stipendier och satsningar samt
Koncernfrågor.
Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningen bedrivs efter en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken reglerar hur
koncernens tillgångar och skulder skall hanteras. Till styrelsens stöd finns ett finansutskott
som har till uppgift att besluta om allokering,
till vilken omfattning och i vilka marknader som
investeringarna skall placeras. Möten hålls 5–6
gånger per år men kan sammankallas oftare
vid behov.
Idag bedrivs placeringsverksamheten genom
att aktieplaceringar i likvida marknader görs
i publika aktiefonder och ränteplaceringarna
till allra största delen i enskilda likvida ränteinstrument. Exponering i enskilda noterade och
onoterade aktier, sker direkt eller genom kapitalandelslån. Denna exponering är till huvudsak
kopplade till koncernbolaget Chalmers Ventures verksamhet.
Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att
under rullande tioårsperioder, i genomsnitt per
år avkasta 3 % plus inflation, beräknat som
avkastning på eget kapital efter kostnader för
verksamheten.
Årets resultat i kapitalförvaltningen uppgår
till 171 mnkr (156) före kostnader och givna
satsningar/stipendier. Kostnader består av

förvaltningskostnader, både egna och fondavgifter, samt kostnader för administration.
Nettoresultatet för Stiftelsens kapitalförvaltning motsvarar för 2016, en avkastning på eget
kapital på 6,6 % (6,0). För perioden 2007 –
2016 blir den årliga avkastningen 5,5 % och
det jämförbara långsiktiga målet 4,1 % (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.
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 3,4 miljarder
kronor till ändamål vid Chalmers i form av satsningar och ägartillskott mellan åren 1994–2016.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat riktade satsningar inom Chalmers om
79 mnkr (82). Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
Excellenssatsning på unga forskare,
11 mnkr (12)
Grundläggande vetenskaper samt de tre styrkeområden som saknar statliga strategiska
fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel för
forskarassistenter, d.v.s unga lovande forskare
i början av sin karriär, för att hålla högt tempo
i utvecklingen av områdena. De tre styrkeområdena är: Life Science, Informations- och
kommunikationsteknik (IKT) samt Samhällsbyggnad.
Stiftelsesatsningen sker i tre delprojekt, Ung
Excellens 1, 2 och 3. Fem forskarassistenter
anställs per omgång. Utöver egen lön har villkoren omfattat medel till bl.a. en doktorand,
drift och resor. Ung excellens 1 avslutas 2016
och Ung excellens 2 är i full drift. Ung excellens 3 utannonserade sina Fo-ass tjänster under
hösten 2016.
Excellenssatsning på rekrytering av seniora
forskare, 21 mnkr (9)
Med Stiftelsens stöd kan Chalmers rekrytera
välrenommerade seniora forskare för att förstärka befintliga forskningsområden, eller bygga
upp nya. Stiftelsens stöd består i delfinansiering
av forskarens lön, uppbyggnad av laboratorium
och forskargrupp över en tre- till femårs period.
IT–software engineering, Jan Bosch, 1 mnkr (1)
Samhällsbyggnad, Lars Marcus,
5 mnkr (4)
Kemisk Biologi,
Pernilla Wittung Stafshede,
4 mnkr (2)
Microwave imaging, Paul Meaney, 4 mnkr (2)
Kemisk modifiering av grafen,
Siegfried Eigler,
6 mnkr (–)
Food & Health, Rikard Landgren,
1 mnkr (–)
Rekrytering av internationella studenter,
16 mnkr (12)
Satsningen fi nansierar Avancez-stipendier,
ett tvåårigt stipendium (masterutbildning) för
icke EU/EES-studenter och täcker 75 % av
terminsavgiften. Detta är ett nyckelprojekt
för Chalmers för att skapa ett internationellt
campus. Sedan 2011 har totalt 240 studenter
finansierats via satsningsmedlen.

Mooc – massive open online course,
4 mnkr (3)
Fritt tillgängliga onlinekurser, så kallade moocar
har kommit att bli en mycket viktig faktor i den
framtida internationella universitetsvärlden.
Med hjälp av stiftelsesatsningen kunde Chalmers agera snabbt och effektivt inom detta
område. 2016 är satsningens avslutande år.
Projektet anses redan nu som en stor succé.
Sammanlagt har de fyra första kurserna mer
än 25 000 anmälda deltagare. Chalmers är nu
inne på sin åttonde mooc.
Processteknik – vitalisering, 2 mnkr (–)
Satsningen skall kraftigt vitalisera den processtekniska forskningen på Chalmers genom
att finansiera två forskarassistenter och en
doktorand inom tre strategiska delområden
samt inköp av ett avancerat MRI-instrument
(Magnetic Resonance Imaging). Delområden är: Flerfasströmning med inriktning mot
”multiscale modeling”, Katalytiska processer
baserade på förnybara råvaror samt Individualiserad serieproduktion.
Nyttiggörande – Grafen-center 2.0, 9 mnkr (4)
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 (2)
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.
Infrastruktur MC2, 1 mnkr (1)
Som en del av den stora strategiska satsningen
inom området Mikroteknologi har Stiftelsen
lämnat ett driftbidrag om 0,9 mnkr till institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap
för våtrumsbänkar vid MC2. Satsningen avslutas 2016. Totalt har 26,1 mnkr gått i bidrag
för detta ändamål. Sammanlagt satsade
stiftelsen 282 mnkr mellan 2001–2016 på uppbyggnaden av mikroteknologi området, en av
stiftelsens största satsningar genom tiderna.
Utveckling av teknikparkerna, 6 mnkr (5)
Johanneberg och Lindholmen Science Parks
erhåller stöd för att bedriva och utveckla sin
gränsöverskridande verksamhet mellan akademi, industri och samhälle.
Kårhuset, 6 mnkr (6)
Satsningen är en del i relaterade kostnader för
Kårhuset för Chalmers gällande hyresbetalningar. Ursprunget till satsningen kommer från
den stora insamlingen från alumner och vänner
till Chalmers på 60 mnkr till Studentkårens nya
Kårhus 2001. Chalmersstiftelsen bidrog med
lika mycket pengar som insamlades och en
avsättning gjordes av Chalmersstiftelsen för
att delfinansiera byggnationen i form av ett lån.
Detta lån har kopplats till ett hyresbidrag som
motsvarar ränta och amortering på lånet.
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FLERÅRSÖVERSIKT FÖR STIFTELSEN

Övriga satsningar, 2 mnkr (1)
Satsningar som är mindre till storleken och
som skapar tempo och effekt i organisationen. Dessa medel har bland annat gått till att
starta projektet Entreprenörskap i grundutbildningen, finansiering av doktorander inom det
nya forskningsfältet Arkitektur och teknik samt
finansiering för två forskarassistenter vid institutionerna för fysik och signaler och system.

Resultat
(varav Gåvomedel)
Beviljade anslag
(varav Gåvomedel)
Eget kapital
(varav Gåvomedel)
Balansomslutning

Stiftelsens pris
Stiftelsens pris 2016 går till den grupp av
Chalmerister som initierade, arbetade fram
och genomförde Chalmers första mooc-projekt med lanseringen av öppna onlinekurser
och den första kursen rörande Grafen. Detta
projekt var ett samarbete där pedagogisk
utveckling, ett starkt engagemang kombinerat
med tekniskt stöd samverkade för ett gemensamt mål på ett föredömligt vis. Ett helt nytt
fält för Chalmers som möjliggjordes tack vara
denna pionjärtrupp och deras idoga arbete.
Gruppen bestod av: Helena Danielsson, Jonas
Gilbert, Christian Stöhr, Tom Adawi, Hugo
Landgren, Magnus Axelsson, Märta Sjöblom,
Carolina Eek Jaworski and Jie Sun. Pristagarna
delar på prissumman 125 tkr.

och en studeranderepresentant som utsetts
av sina respektive organisationer, samt rektor
vilken är självskriven ledamot enligt stadgarna.
Resterande åtta ledamöter, inklusive ordförande,
är beslutade av regeringen. Styrelsen antar årligen sin arbetsordning och instruktioner för de
organ styrelsen inrättar.
Uppstår fråga om nominering av ledamöter
överlämnas frågan till en i förväg 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.

Gåvomedel
Stiftelsen förvaltar 32 stycken gåvomedelsfonder, vilka är donationer med ett särskilt
ändamål. Från Stiftelsens gåvomedelsfonder
har totalt 8 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. 1,7 mnkr har gått till
Sievert Larsson stipendiater, där thailändska
studenter ges möjlighet att läsa vid Chalmers,
1,0 mnkr har gått till Rune Andersson stipendiater, där chalmerister ges möjlighet att fördjupa
sina studier utomlands.
Sammanställning
Totalt har Stiftelsen och dess gåvomedel delat
ut 87 mnkr (90) under året, vilket motsvarar
246 % (84 %) av föregående års utdelningsbara medel. De utdelningsbara medlen består
av aktieutdelningar plus nettoavkastning från
ränteplaceringar efter avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2012 till 2016 uppgår
de verkställda utdelningarna till 95 % (85 %)
av årens utdelningsbara medel.
Stiftelsens utdelningar, satsningar och
ägartillskott 1995 – 2016 (mnkr)
Äga
Ägaråtaganden
aråt
råtaga
agande
nden
n
Förnyelsesatsningar
Samverkansuppgiften

1 00
004
4
2 062
351

Totalt
Tot
talt

3 417

Erhållna donationer
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 3,9 mnkr (3,6). Av
dessa har 2,0 mnkr donerats för att upprätta
en fond till Göran Wallbergs minne och 1,6
mnkr har donerats av Sievert Larsson för hans
riktade stipendier.
Styrelsen
Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för
koncernen, enligt föreskrifter i stiftelselagen och
Stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2016 av
totalt 11 ledamöter, varav en lärarrepresentant

Belopp i mnkr

2016

2015

2014

2013

2012

137
7
– 87
–8
2 139
115
4 690

124
8
– 90
–7
2 088
114
4 658

248
12
– 58
–7
2 049
109
4 582

191
9
– 55
–6
1 857
102
3 762

126
9
– 54
–6
1 721
98
3 501

Inrättade organ
Finansutskott
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, två styrelseledamöter med finanskompetens samt Stiftelsens vd och kansliets
personal som hanterar placeringar.
Satsningsutskott
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
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 styrelseordförande, två ledamöter
från styrelsen, vd och en tjänsteman från stiftelsen samt en adjungerad tjänsteman från
Chalmers.
Risk- och revisionsutskott
Styrelsens risk- och revisionsutskott har till
uppgift att säkerställa att koncernen har system
för intern kontroll och skall övervaka, följa upp
och bereda frågor rörande den interna styrningen och kontrollen. Utskottet skall med
internrevisorn diskutera revision och syn på
Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas risker,
följa upp de externa revisorernas granskningar
samt utvärdera deras arbete. Risk- och revisionsutskottet består av styrelseordförande,
tre ledamöter från styrelsen samt en adjungerad tjänsteman från Chalmers och en från
Stiftelsen.
Ägarpolicy
Stiftelsen har en ägarpolicy för koncernen,
vilken har kompletterats med ägardirektiv för
respektive bolag. I policyn behandlas prin-

ciper för styrelsernas sammansättning och
rekrytering av ledamöter, liksom riktlinjer för
styrelsearvoden och andra ersättningar. Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en
gemensam modell.
Finansiell ställning och likviditet
Årets redovisade resultat uppgår till 137 mnkr
(124), resultatet exklusive gåvomedlens intäkter
och kostnader uppgår till 130 mnkr (116).
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen
till 900 mnkr (900) och fritt eget kapital till 1
239 mnkr (1 188), totalt 2 139 mnkr (2 088).
Stiftelsens utdelningar/satsningar avräknas
från eget kapital med 87 mnkr (90). Stiftelsens
egna kapital har därmed ökat med 51 mnkr
(40). De likvida medlen inklusive korta placeringar uppgick till 666 mnkr (789) vid årets slut.
Kostnader
Kostnaderna för Stiftelsens verksamhet består
i huvudsak av personalkostnader, kontorskostnader och externa förvaltningskostnader.
Kostnader direkt kopplade till personal uppgår
till 9,5 mnkr (10,6) vilket motsvarar 57 % av
totala kostnader.
Ersättning till styrelsen har utgått med
1 310 tkr (1 024). Kostnadsersättning för resor
har utgått med 98 tkr (48). Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsen.
Skatt
Stiftelsens ändamål är allmännyttigt och utgör
därmed inte skattesubjekt.
VERKSAMHET I DOTTERBOLAG
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
ramavtalet 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.
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Professional Education är Chalmers
organisation för utveckling, marknadsföring
och genomförande av uppdragsutbildning,
d.v.s. 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.
Kunderna finns främst bland stora och medelstora svenska företag med global närvaro, men
också bland mindre och medelstora företag
samt myndigheter.
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Genom uppdragsutbildningen kan den kunskap som utvecklas vid Chalmers och i
Chalmers nätverk omsättas i praktisk nytta.
Utbildningarna tar sikte på både individuell
kompetenshöjning och utveckling av verksamheter som helhet. Utbytet med näringslivet
bygger också upp värdefulla relationer som gör
att utbildningen och forskningen vid Chalmers
kan utvecklas i en riktning som svarar mot såväl
företagens som samhällets behov. Genom att
Chalmers samlar all sin uppdragsutbildning
i Chalmers Professional Education skapas
ett tydligt gränssnitt mot kunder och partners
samtidigt som ett rationellt och professionellt
stöd ges till Chalmers fakultet.
Chalmers Ventures AB
Chalmers Ventures är navet i Chalmers satsning för att nå internationell toppklass inom
innovation och entreprenörskap. Chalmers
Ventures bedriver sin verksamhet genom nedanstående sex områden:
Encubation driver projekt- och företagsutveckling i symbios med ambitiösa affärsutvecklare från den tvååriga masterutbildningen
på Chalmers School of Entrepreneurship.
Externa idéer matchas med de drivna entreprenörerna för att skapa nya bolag. Resultatet av
processen innefattar såväl intressanta nystartade bolag som personer med examen och
kunskap i entreprenörskap. Bolagisering av
projekt innefattar även att själva projektet avyttras till det nystartade bolaget.
Startup Camp är ett 10 veckors intensivprogram som arrangeras upp till 2 gånger per år.
Personer som har identifierat ett problem och
har en teknisk lösning som är globalt skalbar
kan söka till programmet. Under programmet får deltagarna testa sina affärsidéer mot
potentiella kunder. Till hjälp finns coaching,
seminarier, kontorsplats, professionella nätverk
mm. Efter programmet finns möjlighet att söka
in till Acceleratorprogrammet.
Tech Transfer arbetar med forskare som vill
ta en aktiv roll i kommersialiseringsprocessen
av sina forskningsresultat, finansierar patentansökningar och ger expertråd och stöd som
partner i kommersialisering av spännande
forskning i tidigt fas. Målet är att bolagisera/
licensiera 1–2 projekt per år.
Accelerator, ett program under 18 månader
för att nå en kundbas. Erbjudandet i det här
programmet arbetar med att validera kunder
och anpassa produkten mot marknad. Målet
med acceleratorn är en repeterbar och skalbar
affärsmodell. Entreprenören får hjälp med att
minimera tiden till marknaden, coachning tidig
finansiering egna samt externa mentorer och
coacher, ett stort nätverk, kunskap, erfarenhet
och partnerskap.
I Pre Scale programmet erbjuds bolag som
har lagt fast sitt erbjudande och har en fungerande och skalbar affärsmodell en 12–18
månaders process med målet att nå ”Transition
to Growth”. Detta kännetecknas av att identifiera, definiera och förstå vilka tillväxtfaktorer
som gäller för det enskilda bolaget, vilka kanaler som skall användas, vilket team som behövs
för genomförande samt hur man optimerar för
att nå tillväxt.
Investeringsverksamhet samt stöd till fortsatt
företagsutveckling. Chalmers Ventures har möjlighet att investera upp till 12 mnkr i ett enskilt
bolag uppdelat i tre utvecklingssteg, försådd,

sådd och tillväxt. Försådd upp till 0,5 mnkr,
sådd upp till 5 mnkr och tillväxt upp till 12 mnkr.
IT-universitet i Göteborg AB
är ett vilande bolag, vars syfte är att skydda
domännamnet IT-universitetet.
Chalmersfastigheter AB
Med campusmiljöer i världsklass bidrar Chalmersfastigheter till Chalmers förutsättningar att
kunna vara ett internationellt ledande tekniskt
universitet. I förlängningen bidrar Chalmersfastigheter till att Chalmers kan nå sina mål.
Chalmersfastigheter arbetar under visionen
”Chalmers campus – hållbara mötesplatser
med global attraktionskraft”. Utifrån visionen
utvecklar Chalmersfastigheter hållbara campus
som stöttar Chalmers i arbetet med att skapa
konkurrenskraftig tillväxt. Chalmersfastigheters
verksamhetsvision är den nytta Chalmersfastigheter ska leverera för ägare, kunder och
samhället.
Verksamheten består i att försörja Chalmers
och övriga hyresgäster inom campus med lokaler och miljöer genom att förvärva, äga, förvalta
och utveckla fastigheter samt att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare.
Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer på Lindholmen och Johanneberg samt vid
Onsala Rymdobservatorium på Råö.
AB Chalmersska huset
Företaget ansvarar för driften av Chalmersska
huset i centrala Göteborg. Huset byggdes
som privatbostad för William Chalmers och
stod färdigt 1807. Idag används Chalmersska huset som mötesplats för akademin och
näringslivet genom att tillhandahålla faciliteter
för konferenser, workshops, seminarier, luncher
och middagar.
SSPA Sweden AB
Ett kunskapsföretag som arbetar med utveckling av maritima farkoster, transportsystem och
hamnar inklusive kustzoner. Genom målmedveten medverkan i europeiska och svenska
forskningsprogram utvecklar vi kontinuerligt vår
kunskapsbas till gagn för våra kunder. Utifrån
denna plattform har företaget utvecklats till ett
välkänt internationellt verksamt företag med stor
trovärdighet inom flera segment.
Bolaget har idag två affärsområden; fartygsutveckling och maritima operationer samt en
forskningsarena. För att på både kort och lång
sikt kunna erbjuda marknaden nya möjligheter
och lösningar samarbetar affärsområdena nära
med den forskning, innovation och utveckling
som bedrivs inom och utom företaget.
SSPA är under konstant utveckling och är
bland annat ett av få företag som målmedvetet
utvecklar kunskaper inom intermodala transportsystem med hamnar som bas. Tekniska,
ekonomiska och miljömässiga konsekvensanalyser kan utföras över hela transportkedjan.
Värden skapas utifrån kundens behov genom
att kostnadseffektivt nyttja SSPAs resurser så
som kompetens, samarbetsplattformar, databaser, analys- och beräkningsmöjligheter och
laboratorier. Inom det till 50 % ägda intresseföretaget Flowtech International AB bedrivs
utveckling av metoder för beräkning av externströmning kring fartygsskrov (Computational
Fluid Dynamics). Siktet är inställt på att nå
bolagets vision om att bli och bibehålla ställningen som den erkänt mest värdeskapande

partnern för innovativ och hållbar maritim
utveckling.
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.
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
portföljen av onoterade bolag överlåtits och
beslut om att hitta en ny plats för verksamheten
som bedrivs under konceptet ”Stena Center”.
Båda aktiviteterna är knutna till det tidigare
beslutet att konsolidera Chalmers start-up
aktiviteter till Chalmers Ventures och nu även
samlokalisera dem. Avsikten är att Chalmers
Innovation direkt skall leverera sin nytta mot
denna nya miljö. Stiftelsen är huvudman för
Chalmers Innovation genom att utse Chalmers
Innovations styrelse och revisorer.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Chalmers Industriteknik är en stiftelse grundad av Chalmers som på kommersiella villkor
ska sälja kunskapssäkrade och kunskapsförädlande tjänster för stöd i industriella
utvecklingsprocesser. Tjänsterna skall representera det unika kunnandet inom Chalmers.
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 7,1 mnkr (7,5)
till ändamål vid Chalmers. Stipendier och
bidrag under året som särskilt kan lyftas fram är
1,8 mnkr (2,2) som ges till studenter med gott
studieresultat och god studietakt vid Chalmers
under benämningen ”Donationsstipendierna”.
Från Stiftelsen Chalmerska innovationsfonden
har 1,8 mnkr (2,1) delats ut, där 1,2 mnkr går
till en professur inom innovation vid Chalmers,
samt forskare och doktorander knutna till
denna.
Resterande bidrag ur stiftelsen ges som stöd
till bildandet av småföretag i anslutning till högskolans forskning. Under året har även 0,6 mnkr
(0,6) delats ut som stöd till unga forskare, framförallt till konferenser och forskningsresor, från
Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden som
bildades 1929 vid skolans hundraårsjubileum.
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Rörelseintäkter
Belopp i mnkr

2016

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

3 611
38
32
554
115

KOMMENTARER TILL BALANS- OCH
RESULTATRÄKNINGEN
Koncernens resultat, ställning och nyckeltal
Årets redovisade resultat uppgår till –136
mnkr (314). Resultatet för Chalmers uppgår
efter finansiella poster till –200 (223) mnkr.
Skillnaden i resultat 2016 jämfört med 2015
utgörs främst av högre pensionsrelaterade
kostnader, vilka påverkats av förändringar i
Finansinspektionens beräkningsgrunder för
pensionsåtaganden. Ökningen av avsättningens storlek till följd av dessa förändringar
uppgår till 150 mnkr, vilken inte är likviditetspåverkande till någon del. Koncernens eget
kapital uppgår per balansdagen till 3 038 mnkr
(3 174).
För de i koncernen ingående dotterbolagen
fördelar sig rörelseintäkter respektive resultat
efter finansiella poster enligt följande (i delposterna ovan har koncerninterna transaktioner ej
eliminerats).
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella tillgångar
som tagits i bruk har under året uppgått till 255
(461) mnkr. Därav utgör byggnader och mark
47 (260) mnkr samt maskiner och inventarier
208 (201) mnkr. Pågående nyanläggningar
uppgår per balansdagen till 73 (58) mnkr.
Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgår vid årets slut
till 785 (688) mnkr. Koncernens balanslikviditet uppgår till 70 % (79 %) och soliditeten
beräknad på koncernens andel av eget kapital
uppgår till 38 % (41 %).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2016 till 360 (–218)
mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 96
(–153) mnkr.
Risker
Identifierade risker för Stiftelsen hänför sig
väsentligen till finansiella risker i kapitalförvaltningen. För dotterbolagen hänförs de
väsentligen till verksamhetsrisker och då att
finna finansiärer och uppdragstagare.
Verksamhetsrisker
Chalmers – för en hållbar framtid. Det är Chalmers vision. Chalmers arbetar efter målbilder
som driver utbildning, forskning, nyttiggörande och den interna miljön mot visionen.
För Chalmers är det viktigt att identifiera var
i huvudprocesserna det uppstår risker som
hindrar Chalmers från att uppnå uppsatta mål.
Dagligen arbetar Chalmers organisation med
att identifiera, mäta och hantera riskerna. Chalmers ledning identifierar årligen tio risker som
under verksamhetsåret har särskild prioritet
och fokus. Nedan följer en kortfattad beskrivning av riskerna för verksamhetsåret 2016.

2015
3 597
40
30
516
113

Resultat efter
finansiella poster
2016

2015

– 200
–3
2
39
–7

223
0,4
16
44
– 0,5

Finansiering av forskningsverksamheten
Forskningen vid Chalmers driver viktiga
samhällsfrågor och Chalmers är en erkänd
partner för näringsliv och samhälle. En risk
som följt Chalmers över tid är finansiärernas
ändrade strategier och krav på medfinansiering. Därtill kommer att anslag villkoras med
begränsningar i vilka kostnader som medlen
får användas till. Chalmers har identifierat att
det finns risk att förlora en framstående position inom forskningen då inriktningen går mot
färre och större anslag och med hänsyn tagen
till den ökade konkurrensen om externa medel
från näringsliv och offentlig sektor. För att hantera dessa risker arbetar Chalmers med ett
fokuserat kvalitetsarbete i forskningsverksamheten, i kombination med dialog på nationell
nivå i kontakt med regeringen, främst genom
inspel till forskningspropositionen, och externa
finansiärer.
Rekrytering av personal och studenter
Jämställdhet och mångfald skapar attraktiva
miljöer för både personal och studenter. Inom
personalrekryteringen finns en återkommande
risk, att Chalmers inte lyckas nå en rimlig
balans mellan män och kvinnor på de högre
akademiska tjänsterna. För att hantera denna
risk och för att uppnå balans har ett jämställdhetsintegreringsprojekt inletts under 2016.
Fokusering på denna fråga vid arbetet inom
anställningskommittén och av Chalmers ledning kommer att bidra till förbättring.
När det gäller studentrekrytering har Chalmers identifierat en risk för att rekryteringen
inte når en tillräckligt bred målgrupp och att
den inte avspeglar samhället i stort. Dessutom
uppfattas varumärket Chalmers, som annars är
starkt, svagare bland de unga. Detta kan i hög
grad påverka rekryteringsbasen negativt. För
att hantera denna risk har en mängd aktiviteter startats upp under året och som redan har
genererat positiva resultat.
Den krympande svenska sjöfartsnäringen
påverkar utbildningssidan och studentrekryteringen. Det finns en risk att presumtiva
studenter inte ser att yrken relevanta för den
maritima sektorn är betydligt bredare än de
klassiska sjöfartsyrkena. För att hantera denna
risk fortgår ett informationsarbete till gymnasier
samt medverkan och utveckling av Lighthouse,
ett tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter.
Organisationen
Under 2016 påbörjades implementeringen av
en ny fakultetsmodell. En risk kopplad till detta
arbete är att modellen inte får den avsedda
effekt som eftersträvas och detta skulle då
kunna inverka på möjligheterna att arbeta
med övrig verksamhets- och kvalitetsutveckling. Ett program har upprättats med dedikerad
personal, vilka har samordnat aktiviteter och
uppföljning av modellen. Programmet kommer
att arbeta vidare med utvecklingen under kom-

mande år. I samband med förändringar som
omfattar många medarbetare finns risk för en
mycket hög arbetsbelastning bland Chalmers
personal. För att förebygga detta har chefernas ansvar vad gäller att stötta medarbetarna
i prioriteringar av arbetsuppgifter tydliggjorts.
Chalmers organisation är komplex med
17 institutioner, 8 styrkeområden och fyra
utbildningsområden. Detta medför många
kopplingspunkter med risk för en ineffektiv
ledningsstruktur och verksamhetsstöd. Under
2016 har rektor beslutat om en ny struktur
för institutionerna med implementering våren
2017 och en utredning planeras för resterande
dimensioner i matrisorganisationen.
Finansiella risker
Koncernen är utsatt för finansiella risker som
kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde, vilket skulle kunna leda till att Chalmers
inte kan uppnå de uppsatta målen. Dessa
risker är huvudsakligen kopplad till fluktuationer i finansiella marknader såsom, ränterisk,
kreditrisk, valutarisk, refinansieringsrisk och
aktierisk.
Koncernens finanspolicy anger ramar för
hur olika typer av tillgångar och skulder 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.
Marknadsrisk
Risknivån för marknadsrisken styrs genom allokeringen till flera olika tillgångsslag och följs
upp genom volatilitetsmätningar (standardavvikelse). För 2016 uppgick standardavvikelsen
på årsbasis till 3,5 % (7,6). För Stiftelsens
jämförelseindex uppgick motsvarande tal till
3,4 % (8,6). Stiftelsens begränsningar av risk
för 2016 ligger inom de ramar som fastställts
i finanspolicyn.
Marknadsrisken begränsas bland annat
genom maximala andelar i respektive tillgångsslag. Den del av Stiftelsens portföljvärde som
vid utgången på året bär risk mot finansiella
marknader uppgår till 3 070 mnkr (2 920).
Per den sista december 2016 var fördelningen 40,1 % (30,9) aktierelaterade
placeringar och 55,7 % (69,1) räntebärande
tillgångar och 4,2 % (0,2) för alternativa placeringar. Kursrisken i aktieportföljen, per siste
december, uppgår till en resultatpåverkan
om –123 mnkr (–90) vid en momentan kursnedgång på 10 % i samtliga underliggande
aktiemarknader, vilket motsvarar 5,8 % (4,3)
av Stiftelsens egna kapital.
Tillgångsslaget alternativa placeringar innehåller placeringar som har viss korrelation till
framförallt aktiemarknaden, den direkta risken
ligger snarare mot hur omsättningsbara dessa
tillgångar är. Avsikten är att dessa tillgångar
skall utgöra en mindre del av kapitalförvaltningen och innehas långsiktigt. En rimlig aktuell
riskbedömning vid en omedelbar avveckling,
skulle uppgå till 25 % av tillgångsslagets värde,
–26 mnkr (0).
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i
räntenivån skall påverka koncernens resultat.
Koncernens ränterisk avser främst placeringar i
räntebärande värdepapper, extern finansiering
och pensionsskuldens exponering för föränd-
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ringar i räntenivåer. Risken hanteras till viss del
med matchning mellan tillgångar och skulder,
men framförallt genom förvaltningsbeslut och
aktiv likviditetshantering inom ramen för koncernens finanspolicy.
Ränterisken i ränteportföljen, per sista
december, uppgår till en resultatpåverkan
om –6,7 mnkr (–12) vid en ränteuppgång på
en procentenhet i samtliga löptider på räntemarknaden, vilket motsvarar 0,3 % (0,6) av
Stiftelsens egna kapital.
Stiftelsens ränteportfölj skall ha en genomsnittlig återstående löptid (räntebindning) som
ligger under policyns stipulerade sex år och låg
vid utgången av 2016 på 0,6 år (1,3).

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar ett betalningsåtagande.
Koncernens kreditrisker är i första hand
knutna till placeringar i kreditinstrument inom
kapitalförvaltningen. Risken för kundförluster inom pågående forskningsprojekt och
kundfordringar hanteras genom bevakning av
kundreskontran och dialog med finansiärerna.
Risken för kreditrisker i pågående projekt
bedöms sammantaget vara låg med hänsyn
till att huvuddelen av finansieringen kommer
från offentliga organisationer.
Kreditrisken i kapitalförvaltningen begränsas genom finanspolicyn, som anger ramar för
den risk som får tas mot enskilda emittenter
och grupper av emittenter inom samma sektor,
där krav ställs på specificerat kreditbetyg och
begränsning av placeringsbelopp per emittent.
Samtliga exponeringar ligger väl inom de limiter
som finns uppsatta i reglementet.
Valutarisk
Merparten av Chalmers verksamhet bedrivs i
Sverige och i svenska kronor. Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en
internationell marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta, främst i Euro. Koncernen
följer löpande exponeringen som hanteras i
enlighet med koncerngemensam finanspolicy.

Av de tillgångar och skulder som fi nns i
balansräkningen är det främst placeringar
inom aktiemandatet som bär valutaexponering. Den uppkomna valutaexponeringen är
ett aktivt beslut inom kapitalförvaltningen och
är i egentlig mening en del av marknadsrisken.
Av samtliga placeringar som är exponerade
mot de finansiella marknaderna bär 20 % (10)
valutaexponering, vilken uppkommer genom
placeringar i internationella aktier. Valutarisken
i absoluta tal ger, vid en momentan förstärkning
på 10 % av SEK mot alla övriga valutor, ett
resultat på –62 mnkr (–28).
Framtida utveckling
Forskningsverksamheten bedöms vara fortsatt framgångsrik med god utdelning på
ansökningar till externa finansiärer. 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.
Forskningspropositionen som presenterades
i slutet av året beskriver i många avseenden
ett universitet som arbetar på det sätt som
Chalmers redan gör, inte minst genom styrkeområdena. Ett positivt inslag i propositionen
är att de strategiska fakultetsmedlen permanentas. Förstärkta basanslag förväntas gå
till kvalitetshöjning snarare än fler anställda.
Förändringar i fördelningsmodellen avseende
fördelning av basanslagen mellan landets
lärosäten väntas, men information om såväl
huvuddrag som detaljer återstår.
Chalmers pågående arbete med ny fakultetsmodell, systematiskt arbete med
nyttiggörandeprocesser och rekrytering av
forskarassistenter i internationell utlysning är
några exempel där Chalmers arbete ligger väl
i linje med flera huvuddrag i forskningspropositionen.
Ett oroande besked i propositionen förstärker tendensen under senare år att lärosätena
förväntas ta ett större ansvar för finansiering
av forskningsinfrastrukturer. En omfördelning
av ekonomiska resurser från exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och
driva infrastruktur förväntas de kommande åren.
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
krav på medfinansiering av direkta kostnader,
vilket Chalmers behöver hantera på övergripande nivå.
Chalmers grundutbildningsvolym och takbelopp för 2017 beräknas bli något högre än
2016. Det finns dock alltid en osäkerhet kring
framtida utbildningsplatser och påverkan för
Chalmers på sikt. Fortsatt ökande antal internationella sökande till utbildningsplatser är
mycket positivt. En hämmande faktor avseende
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Aktieplaceringar

Ränteplaceringar

Hennes & Mauritz

39,3

3,2 %

Swedbank

234,1

Autoliv

36,1

2,9 %

Vasakronan

190,6

9,9 %

Beijer Alma

25,7

2,1 %

SBAB

185,5

8,5 %

Sweco

19,5

1,6 %

Danske Bank

162,7

8,5 %

SEB

19,0

1,5 %

Jyske Bank

148,5

7,8 %

12,2 %

tillväxten är bristen på studentbostäder i Göteborg, som blir mycket påtaglig då Chalmers
garanterar dessa studenter tillgång till bostad.
Under 2017 bedöms ett underskott uppstå,
främst till följd av planerade strategiska satsningar. 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 strategiska satsningar på olika nivåer och inom olika
verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet
som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom forskningen (inte minst avseende
finansiering av forskningsinfrastrukturer), dels
på ökande konkurrens om finansiering.
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 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.
Händelser efter bokslutsdagen
Ett av de i kapitalförvaltningen innehavda onoterade bolagen, har i slutet av januari genomfört
en riktad nyemission till en väsentligt högre
kurs än värderingen per 31 december 2016,
vilket innebär en värdeökning om drygt 20 mnkr.
Revision
För Stiftelsen och koncernen har styrelsen
utsett revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer. De har
genomfört löpande granskning och revision
samt har till styrelsen avrapporterat iakttagelser.
Koncernens resultat och ställning per 31
december 2016 framgår av följande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkningar (tkr)

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TKR)

RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET (TKR)

Not

2016

2015

1, 2

3 727 483
52 653

3 712 629
54 128

3 780 136

3 766 757

4 – 2 529 563
5 – 212 531
6 – 992 660

– 2 125 048
– 325 693
– 858 083

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

7, 8, 9

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

– 190 147

– 175 936

– 1 449

– 2 691

– 3 926 350

– 3 487 451

– 146 214

279 306

4 025

– 2 973

95 672
12 978
– 74 971

61 042
62 876
– 75 755

– 108 510

324 496

– 27 465

– 10 105

– 135 975

314 391

11

Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Skatt

2016

2015

2
11
11
11

1 912
18 775
55 324
76 557
720

3 116
11 800
105 394
20 234
180

153 288

140 724

– 9 520
– 1 151
– 3 005
– 2 344
– 533
– 168

– 10 599
– 987
– 2 961
– 2 209
– 115
– 127

Summa kostnader

– 16 721

– 16 998

Resultat efter finansiella poster

136 567

123 726

Stiftelsens intäkter

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

Not

12

Erhållna gåvor och donationer
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång
Övriga intäkter
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

Skatt
Årets resultat

4
5
6
8, 9
11

12

– 22

–5

136 545

123 721
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Balansräkning (tkr)

BALANSRÄKNING KONCERNEN (TKR)
Not 2016-12-31 2015-12-31

Not 2016-12-31 2015-12-31
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

14
15
16
17
12

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

20

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

4 227

3 418

4 227

Summa eget kapital

2 536 459
562 642
73 350

2 559 382
506 897
57 687

3 172 451

3 123 966

72 969
1 654 314
1 288 504
137 480
15 679
72 725

64 105
1 877 080
903 247
108 119
15 252
73 924

Långfristiga skulder
Låneskulder
Övriga långfristiga skulder

3 241 671

3 041 727

6 417 540

6 169 920

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

21

213
–

185
11 341

213

11 526

91 618
80 780
101 801
514 469

114 455
35 807
113 360
459 695

788 668

723 317

56 827

147 434

785 215

688 761

Summa omsättningstillgångar

1 630 923

1 571 038

SUMMA TILLGÅNGAR

8 048 463

7 740 958

22
12
23

Summa avsättningar
24

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa varulager och pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 418

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27

900 000
2 137 791

900 000
2 273 900

3 037 791

3 173 900

1 057 233
113 880
15 529

938 876
100 374
12 340

1 186 642

1 051 590

1 430 729
71 012

1 429 481
69 254

1 501 741

1 498 735

213 770

185 039

611 042

445 694

1 497 477

1 386 000

2 322 289

2 016 733

8 048 463

7 740 958
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Balansräkning (tkr)

BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGET (TKR)
Not 2016-12-31

Not

2015-12-31

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital
Stiftelsekapital

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader på annans mark
Maskiner och inventarier

8
9

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

13
15
16
18
19

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

8 658
1 089

9 120
–

9 747

9 120

202 100
1 654 314
1 288 504
795 627
67 779

202 100
1 877 080
903 247
774 293
68 842

4 008 324

3 825 562

4 018 071

3 834 682

900 000

900 000

900 000

900 000

Ändamålsbestämt eget kapital
Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

114 836
1 123 958

114 119
1 073 571

Summa fritt eget kapital

1 238 794

1 187 690

2 138 794

2 087 690

2 470

2 423

26

1 210
2 241 110
–
304 783

264
2 288 620
40
275 817

27

1 213

2 863

2 548 316

2 567 604

4 689 580

4 657 717

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

2 959

691

2 815

33 303

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterföretag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

5 774

33 994

Summa kortfristiga skulder

51 780

140 146

Kassa och bank

613 955

648 895

Summa omsättningstillgångar

671 509

823 035

4 689 580

4 657 717

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

20

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga räntebärande placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR

21

2016-12-31 2015-12-31

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22

25
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Rapport förändringar i eget kapital (tkr)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN (TKR)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERFÖRETAGET (TKR)
Bundet eget kapital

Stiftelsekapital

Övrigt eget
kapital inkl
årets resultat

Totalt eget
kapital

Eget kapital 2015-01-01
Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat

900 000

1 965 574
4 722
– 10 787
314 391

2 865 574
4 722
– 10 787
314 391

Eget kapital 2015-12-31

900 000

2 273 900

3 173 900

Eget kapital 2016-01-01
Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årest resultat

900 000

2 273 900
2 000
– 2 134
– 135 975

3 173 900
2 000
– 2 134
– 135 975

Eget kapital 2016-12-31

900 000

2 137 791

3 037 791

Fritt eget kapital

Total

Stiftelse- ÄndamålsAnnat eget
kapital bestämda
kapital inkl
medel årets resultat
Eget kapital 2015-01-01
Erhållna donationer
Inkomna fonder från
anknuten förvaltning
Beviljade anslag
Årets resultat

900 000

109 152
449

7 498

– 82 202
116 222

Eget kapital 2015-12-31

900 000

114 119

1 073 571

Eget kapital 2016-01-01
Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat

900 0001

114 119
2 000
– 8 096
6 813

1 073 571 2 087 690
2 000
– 79 345
– 87 441
129 732
136 545

Eget kapital 2016-12-31 900 0001

114 8362

4 421
– 7 401

1 039 550 2 048 702
449

1 123 958 3

4 421
– 89 603
123 721
2 087 690

2 138 794

1

I det bundna kapitalet redovisas endast det ursprungliga bundna kapitalet,
vilket inte får förbrukas.

2

I fritt eget kapital utgörs 114 836 (114 119) tkr av ändamålsbestämda 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 donationer formulerat så att Stiftelsen ska
använda medlen till ett i gåvohandlingen specifi cerat ändamål.

3

Annat eget kapital inklusive årets resultat innehåller realiserade vinster samt
orealiserade vinster utifrån verkligt värde från kapitalförvaltningen.
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Kassaflödesanalyser (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (TKR)

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAGET (TKR)
2016

2015

–
– 108 510
190 147

279 305
–
175 976

39 552
–
–
– 2 870

– 123 973
86 499
– 474 365
– 3 555

118 319

– 60 113

11 313

– 13 627

– 75 668
305 556

– 351 050
207 138

359 520

– 217 652

–
– 243 045
–
– 1 437 102
1 420 806

– 2 423
– 304 092
720
– 210 875
629 978

–

– 45 543

– 259 341

67 765

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Erhållen utdelning
Utbetald utdelning

2 800
– 1 552
2 000
– 6 973

8 000
– 3 586
3 658
– 10 930

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 3 725

– 2 858

Årets kassaflöde

96 454

– 152 745

688 761
785 215

841 506
688 761

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justeringar för poster som ej ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning/ökning varulager
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
Minskning/ökning kortfristiga finansiella
placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

28

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Utbetalda anslag/erhållna donationer

28

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning av kortfristiga fordringar
Investeringar kortfristiga placeringar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Minskning av investering i materiella tillgångar
Minskning av långfristiga fordringar
Investeringar i långa räntepapper
Försäljning av långa räntepapper
Investeringar i aktier
Försäljning av aktier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2016

2015

136 567

123 721

– 77 950
– 85 441

12 174
– 89 603

– 26 824

46 292

6 886
–
140 131
– 19 266

– 21 091
– 151 108
112 855
36 631

100 927

23 579

– 1 160
– 9 120
1 063
– 30 045
–113 616 – 1 044 487
306 567
857 440
– 1 289 592
– 312 262
960 871
475 621
– 135 867

– 62 852

Årets kassaflöde

– 34 940

– 39 273

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

648 895
613 955

688 168
648 895
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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. Stiftelsen är moderföretag för koncernen.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och i enlighet med
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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 inflytande. Intresseföretag
ingår i koncernen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas företag i
vilka moderföretaget har ett betydande men
ej bestämmande inflytande.
Eliminering av transaktioner mellan
koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter
och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner 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.
En stor del av koncernens likvida medel
inkluderas i en koncernkontostruktur där
moderstiftelsen är huvudkontohavare.
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 erhålls
eller kommer att erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för
utbildning och forskning redovisas som bidrag
i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för
anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp
(maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter och helårsprestationer under året). Om
Chalmers redovisar fler helårsstudenter och
helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad
som ryms inom takbelopp får överproduktionen
sparas till följande budgetår för att då berättiga
till ersättning. Outnyttjat takbelopp redovisas
som skuld till staten.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv
avräkning som innebär att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar
nedlagda kostnader i projektet. I pågående
projekt där nedlagda och förväntade kostnader överstiger erhållna och förväntade intäkter
reserveras en förlust i sin helhet. Pågående
projekt periodiseras via balansräkningens
fordrings- och skuldkonton. Erhållna medel

för förvärv av anläggningstillgångar skuldförs
i balansräkningen. Skulden löses upp i takt
med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att redovisa det som intäkt,
har redovisats som skuld och avräknas mot
upparbetade kostnader.
Tjänsteuppdrag- fast pris
Koncernen redovisar pågående tjänsteuppdrag
till successiv vinstavräkning. Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast
pris redovisas därmed som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden
fastställs normalt utifrån förhållandet mellan
bokförda kostnader på balansdagen och
beräknade totala kostnader. En befarad förlust
redovisas som kostnad när det är sannolikt att
de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.
Tjänsteuppdrag- löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med hyreskontrakt.
Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter.
Resultat från värdepapper, ränteintäkter
och aktieutdelningar
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Stiftelsen har finansiella tillgångar som innehas
för handel i form av räntebärande placeringar
samt aktier och aktierelaterade placeringar.
Stiftelsen tillämpar i moderstiftelsen och
koncernen K3 kapitel 12, vilket innebär att
finansiella tillgångar som innehas för handel
värderas till verkligt värde i balansräkningen
och orealiserade värdeförändringar redovisas
i resultaträkningen tillsammans med realiserade vinster och förluster som ”resultat från
värdepapper”.
Ränteintäkter och utdelning
Ränteintäkter periodiseras som intäkt utifrån
det underliggande värdepapperets räntevillkor
och vid varje tidpunkt gällande räntesats. Utdelning på aktier och aktierelaterade placeringar
redovisas som intäkt vid utdelningstidpunkten.
I moderstiftelsen redovisas i resultaträkningen
”resultat från värdepapper”, ränteintäkter och
aktieutdelningar bland rörelsens intäkter. I
koncernredovisningen redovisas ”resultat från
värdepapper”, aktieutdelningar och ränteintäkter inom resultat från finansiella investeringar
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.
Koncernen har bedömt samtliga leasingavtal
som operationella och redovisas som kostnad
linjärt över leasingperioden.
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.
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 genom
avgifter till SPV enligt pensionsplanen PA03
respektive PA16. Under 2012 genomfördes
en inlösen av den upparbetade skulden per
2010-12-31 i PA03.
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:
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan
för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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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 tillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod dock som längst
under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens
prestanda räknas in i tillgångens redovisade
värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de
uppkommer.
Utgifter för pågående ny och ombyggnader
aktiveras i de fall investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer
än en oväsentlig del av den sammanlagda
utgiften för tillverkningen och uppgår till mer
än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av
plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter som kan hänföras till större tilleller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid
att färdigställa innan de kan tas i bruk, inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i
komponenter när två krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive
komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i
sig, och värdet är betydande i relation till den
aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar
den förväntade förbrukningen av tillgångens
framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan
tillämpas följande nyttjandeperioder:

Byggnader
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Stomm
St
omme
eo
och
ch 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
15 år
Lokalanpassningar
3 – 10 år
Övrig restpost
40 år
Markanläggning
20 år
Byggnadsinventarier
10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet5–10 år
Maskiner och inventarier
Datorkontorsutrustning
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Da
tor-- och
och kon
kontor
torsut
sutrus
rustni
tning
ng
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

3 år
år
5 – 10 år
5 – 10 år
5 – 15 år
5 år

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 identifieras något
kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av
tillgångar, så kallad kassagenererande enhet,
för vilken det är möjligt att identifiera ett separat
framtida kassaflöde.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i
enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a – 14 e §§ ÅRL) 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 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 hur värdeförändringar 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 värde-

papper 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.
Avsättningar
En avsättning 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
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående
kostnader förväntas överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för den
beräknade förlusten.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas i det fall när
det finns:
• en möjlig förpliktelse som härrör till följd
av inträffade händelser och vars förekomst
endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt
ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar
eller uteblir eller
• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen
består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjutna skattefordringar har värderats
till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
Chalmers tekniska högskola AB utgör inte
ett skattesubjekt på grund av karaktären av
allmänt undervisningsverk. Stiftelsen är allmännyttig och utgör inte ett skattesubjekt.

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.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Intäkter
Stiftelsens intäkter avser utdelning och räntor
på kapitalförvaltningen samt resultat från värdepapper som löpande redovisas till verkligt
värde.
Donationer och gåvor redovisas enligt huvudregel som intäkt när de erhålls. Ovillkorade
erhållna donationer redovisas i moder företaget
som intäkt i resultaträkningen och villkorade
erhållna donationer redovisas som ökning av
eget kapital. Erhållna donationer redovisas till
verkligt värde vid gåvotillfället.

• Hur länge utbetalningarna ska pågå (dödlighet eller förväntad livslängd).

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget
kapital. Som huvudregel skuldförs anslag vid
beslutstillfället, medan villkorade anslag redovisas i takt med att villkoret uppfylls.

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.
Bedömningar av eventuella förlustrisker i
pågående forskningsprojekt sker utifrån havda
kostnader och intäkter samt rimligt säkra tillkommande kostnader och intäkter fram till
projektets slut. Om erhållna bidrag i sin helhet
har förbrukats och/eller fordran överstiger
kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Bundet kapital utgörs av Stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital), som inte är
tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital
utgörs av ändamålsbestämda medel och övrigt
eget kapital. Som ändamålsbestämda medel
redovisas Stiftelsens gåvomedel som utgörs
av villkorade erhållna donationer. Övrigt eget
kapital utgörs av balanserade vinstmedel och
årets resultat, vilket inkluderar såväl realiserade
som orealiserade vinster.
Redovisningsprinciperna i moderföretaget
överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.

• Förräntningen under tiden fram till utbetalning
och under utbetalningstid (ränta).
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NOT 1 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

FORTS. NOT 3 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Transaktioner från Stiftelsen till koncernföretag har under året skett till ett
värde om 87 (92) mnkr. Transaktioner till Stiftelsen från koncernföretag
har under året skett till ett värde om 44 (52) mnkr. Av transaktioner från
Stiftelsen utgör 85 (87) mnkr forskningsbidrag.

2016
Stiftelsen
Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag
Pants. av depå för lån t. Chalmersfastigheter AB

1 655 804 1 445 803

Summa

1 655 804 1 445 803

NOT 2 ERHÅLLNA GÅVOR OCH DONATIONER

1

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har erhållit gåvor och bidrag
uppgående till 3,9 (3,6) mnkr. Av årets belopp har 1,9 mnkr intäktsförts
som gåvor av kortvarig karaktär och 2 mnkr har tillförts eget kapital i form
av gåva av långsiktig karaktär från Göran Wallbergs dödsbo. Donationen
avses kunna användas i över 10 år.

Eventualförpliktelser för koncernföretag

NOT 3 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2016

2015

1 413 050
4 159

1 613 050
4 834

Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag
Pantsättning av depå för lån
Chalmersfastigheter AB

1 655 804

1 445 803

Summa ställda säkerheter

3 073 013

3 063 687

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt
Särskild förbindelse till följd av Riksgäldens
borgen för pensionsåtagande
Eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt avseende:
Chalmersfastigheter AB:s pensionsåtagande
Chalmers tekniska högskolas
pensionsåtagande
Eventualförpliktelser till förmån för intresseföretag
Stödbrev AstaZero AB
Borgensåtagande för AstaZero AB
Borgensåtagande lån för
Chalmersfastigheter AB
Summa eventualförpliktelser

Lånet som depån har lämnats i pant för uppgår till 813 050 tkr per 2016-12-31

Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolager 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 t. Chalmersfastigheter AB
Borgensåtagande för lån till AstaZero AB
Summa

Koncernen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Bankgaranti

2015

12 088

10 592

1 011 081

892 666

29 791
612 000
100 542

31 959
612 000
–

1 765 502 1 547 217

NOT 4 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH LEDNINGSFUNKTION
2016

22 464

20 065

29 791

31 959

12 088

10 592

1 011 081

892 666

98 280
224 042

98 280
123 500

612 000

612 000

2 009 746

1 789 062

Pantsättning depå för lån till Chalmersfastigheter

Stiftelsen har satt värdepappersdepå i Swedbank i pant för lån till Chalmersfastigheter. Lånet uppgår till 813 050 tkr per 2016-12-31.

2015

Antal
anställda

Varav
kvinnor

Antal
anställda

Varav
kvinnor

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

7
3 076
18
14
32
99

43 %
37 %
72 %
50 %
47 %
20 %

8
2 992
20
9
29
100

38 %
37 %
60 %
44 %
52 %
18 %

Koncernen totalt

3 246

37 %

3 158

36 %

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2016

2015

Totalt

Varav
kvinnor

Totalt

Varav
kvinnor

Koncernen
Styrelsen
Ledningen

61
51

33 %
39 %

84
55

28 %
22 %

Stiftelsen
Styrelsen
Ledningen

11
1

27 %
–

11
1

36 %
–

Borgenförbindelse intresseföretag AstaZero AB

Borgen med fördelning 50 % / 50 % för ägarna SP Statens Tekniska
Forskningsinstitut AB (SP) och Chalmers. I förbindelsen ingår förbud
mot förändring av nuvarande ägarrelation SP 61 % och Chalmers 39 %.
Borgensåtagandet begränsas till hälften av vid var tid utestående kredit
för respektive borgensman. Utöver begränsat belopp svarar borgensmannen för ränta. Borgens löptid sträcker sig mellan åren 2012– 2024.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016
Löner
och andra
ersättningar

Borgensåtagande intresseföretag AstaZero AB

Stiftelsens har gått i borgen avseende lån för AstaZero AB. Stiftelsens
indirekta ägarandel via Chalmers AB är 39 %.

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag

Chalmers tekniska högskola AB 1 463 993

Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intressebolag Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park
AB och Sahlgrenska Science Park AB att årligen lämna ovillkorade
aktieägartillskott på 2 000 tkr respektive 5 000 tkr respektive 1 000
tkr, medel som ersätts av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inom
Stiftelsesatsningen.
Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag

Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer
Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för
Industrimatematik, 857209-5951. Kopplat till detta samarbete finns
ett finansieringsåtagande. Detta åtagande är löpande och utvärderas
var femte år.
Skadeståndsanspråk mot Chalmers Ventures AB

Skadeståndsanspråk finns från köpare av aktier i ett tidigare portföljbolag vid Chalmers Ventures AB. Chalmers Ventures AB har bedömt
att någon skyldighet att betala skadestånd inte föreligger och bestridit
kraven i sin helhet.

6 802

2015

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

3 573
(1 404)

7 296

4 217
(1 659)

Chalmers Professional
Education AB
Koncernen Chalmers
Ventures AB

871 296 1 366 554 560 025
(414 640)
(139 050)
10 177
4 911
10 103
4 777
(1 833)
(1 662)
12 980
5 541
8 571
2 917
(2 132)
(494)

Koncernen Chalmersfastigheter

21 419

SSPA Sweden AB

54 910

Summa

1 570 281

12 022
(4 659)
25 381
(7 079)

16 940
53 988

7 634
(2 123)
24 512
(6 707)

922 724 1 463 452 604 082
(151 695)
(431 747)
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Löner och andra ersättningar fördelad
mellan styrelseledamöter och anställda

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2016

Styrelsen
och vd
(varav
tantiem)

2015

Styrelsen
och vd
Övriga
(varav
anställda
tantiem)

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola 1
Chalmers tekniska högskola AB 2
Chalmers Professional
Education AB 3
Koncernen Chalmers Ventures 4
Koncernen Chalmersfastigheter 5
SSPA Sweden AB 6

3 005

3 681

Summa

15 297 1 526 710

2 700

Övriga
anställda
4 655

3 718 1 437 388

3 696 1 362 858

1 353
1 458
3 978
1 785

1 213
1 855
1 853
1 625

8 824
11 521
12 171
53 125

8 890
6 716
15 087
52 363

12 942 1 450 569

1)

Pensionsförmåner för vd följer samma pensionsplan som övriga anställda med
en kompletterande premie som medför en sammanlagd avsättning till ålderspension motsvarande en premie om 35 % av bruttolönen. Vid uppsägning från
Stiftelsens sida utgår ersättning motsvarande 18 månadslöner, med avräkning
mot ersättning från annan arbetsgivare.
2) Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa en annan pensionslösning jämfört med pensionsplan för övriga anställda i företaget. I avtal
för rektor/vd ingår en tjänstepensionsförsäkring 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.
3)
Vd:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag innebärande
6 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
4) Pensionsförmåner för vd motsvarar 20 % avsättning på bruttolön. Vd har en
avtalad uppsägningstid på 6 månader.

2016

2015

1 127
57
–
19

–
–
–
–

1 203

–

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

409
896
2 707
1 450

1 197
1 147
1 803
1 101

Totalt ersättning Ernst & Young AB

5 462

5 248

102
43

–
–

145

–

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

84
238

300
140

Totalt ersättning Ernst & Young AB

322

440

Koncernen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag1
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Totalt ersättning Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

1Huvudsakligen

revision av EU-finansierade projekt.

Stiftelsen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster
Totalt ersättning Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

5)

Tidigare vd har erhållit avgångsvederlag som har beaktats under 2016.
Pensionsförmåner för vd motsvarar en avsättning till ålderspension (utöver
allmän pension) motsvarande premie om 30 % av bruttolönen. Vd har en avtalad uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska
avräkning ske mot ersättning från annan arbetsgivare. Anställningsavtalet för
vd innehåller utöver uppsägningstid ett åtagande om avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
6) Pensionsförmåner för bolagets vd följer samma pensionsplan som för övriga
anställda. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ersättning motsvarande 12
månadslöner i avgångsvederlag till vd.
NOT 5 OPERATIONELL LEASING
Leasing där företaget är leastagare. Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägninmgsbara operationella leasingavtal avseende inhyrda lokaler.

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

2016

2015

181 804

178 861

171 473
536 099
495 385

163 248
373 306
197 325

1 202 957

733 879

1 215

1 082

1 330
1 372
810

1 082
1 568
–

Totalt

3 512

2 650

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

Stiftelsen
Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Totalt

2016

2015

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering

8 463
–
–

6 093
2 423
– 53

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 463

8 463

Ingående avskrivningar
Omklassificering
Årets nedskrivningar
Årets avskrivningar

– 4 236
–
9
– 818

– 3 795
–
–
– 441

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 5 045

– 4 236

3 418

4 227

Utgående redovisat restvärde

Stiftelsen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Koncernen
Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter
Framtida leasavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Totalt

NOT 7 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

87 616

75 019

85 348
161 640
296 566
543 554

71 145
134 610
26 811
232 566

720

180

720
540

720
1 260

1 260

1 980

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK
2016

2015

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyinvesteringar
Avyttring

3 136 667
47 416
– 2 808

2 877 753
259 601
– 687

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 181 275

3 136 667

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar

– 577 285
300
– 67 831

– 510 990
340
– 66 636

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 644 816

– 577 286

Utgående redovisat restvärde

2 536 459

2 559 382

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

9 235
–

–
9 235

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

9 235

9 235

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 115
– 462

–
– 115

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 577

– 115

Utgående redovisat restvärde

8 658

9 120

4 066 158
8 658

3 693 320
9 120

Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Stiftelsen
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NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER

FORTS: NOT 11 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
2016

2015

Koncernen
Ingående anskaffninsvärde
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Nedskrivning
Omklassificeringar

2 114 845
207 577
– 43 792
– 24
– 27 617

1 962 452
201 130
– 48 737
–
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 250 989

2 114 845

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Nedskrivning
Årets avskrivningar

1 607 948
41 105
–
– 121 507

– 1 547 008
47 918
–
108 858

Utgående ackumulerade avskrivningar

1 688 347

– 1 607 948

562 642

506 897

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar

392
1 160

392
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 552

392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 392
– 71

– 392
–

Finansiella intäkter

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 463

– 392

Kapitalvinster

Utgående redovisat värde

1 089

–

2016

2015

Utgående redovisat restvärde

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering

57 687
70 056
– 54 393

214 304
57 537
– 214 154

73 350

57 687

Utgående pågående nyanläggning

Stiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång
Summa
Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga
Summa

2016

2015

18 775
55 324
76 557

11 800
105 394
20 234

150 656

137 428

98
70

93
34

168

127

Upplysning om förändring av jämförelseåret avseende byte av
redovisningsprincip jämfört med ÅR 2015.

RR enligt
ÅR 2015

Omklassifi cering
till “Resultat från
värdepapper som
är anläggningstillgång

RR 2015
efter byte
redovisningsprincip

Finansiella
20 234 intäkter
445 158

– 445 158 Kapitalvinster

–

Res. fr. värdepapper som
är anl.tillgång

20 234

Finansiella
kostnader
Räntekostnader

– 78 677

Finansiella
kostnader
78 550 Räntekostn.

Kapitalförluster

– 346 374

346 374 Kapitalförlust.

Summa

– 127
–

0

20 107

20 107

NOT 12 SKATTER
Koncernen

NOT 11 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
2016

2015

4 025
15 275
12 978
80 397
112 675

– 2 973
8 400
62 876
52 642
120 945

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

39 301
35 670

36 066
39 689

Summa

74 971

75 755

Koncernen
Ränteintäkter och liknande poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Aktieutdelning
Ränteintäkter övriga
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång
Summa

I Koncernen redovisas en icke kassafl ödespåverkande uppskjuten skattekostnad, vilken
motsvarar 22 %, i enlighet med gällande skattesats, av bland annat årets förbrukade
underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar.

Skatt på årets resultat
2016

2015

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

– 14 220
– 13 245

951
– 11 056

Skatt på årets resultat

– 27 465

– 10 105

Stiftelsen
Skatt på årets resultat –22 (5) tkr avser intäkter för byggnader på Råö.
Stiftelsens ändamål är allmännyttigt och utgör inte ett skattesubjekt.
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Upplysning om förändring av jämförelseåret avseende byte av
redovisningsprincip jämfört med ÅR 2015.
RR 2015
efter byte
redovisningsprincip

Omklassifi cering till
“Resultat från värdeRR enligt
papper som är
ÅR 2015
anläggn. tillgång”

Resultat från
finansiella inv.

Resultat från
61 042 finansiella inv.
Res. fr. värdepapper som
är anl.tillgång

Ränteintäkter och
liknande poster
Räntekostnader
och likn. poster
Summa

2016

548 842

– 500 679

48 163

– 485 967 Ränteintäkter
och likn.
poster
424 925 Räntekostnader och
likn. poster
0

61 042

62 876

– 75 755

48 163

Uppskjuten
skattefordran

2015

Uppskjuten
Uppskjuten
skatteskuld skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Valutaterminer
Obligationer
Värde byggnader
Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässiga
överavskrivningar
Skattenässigt underskottsavdrag

–
56
–
–
15 623

–
–
– 66
– 12 332
–

–
16
–
–
15 236

– 16
–
–
– 5 436
–

–

– 101 526

–

–

–

44

–

–

Summa

15 679

– 113 880

15 252

– 100 374
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Specifikation av andelar i intresseföretag

Avstämning effektiv skatt
2016
Skatt enl. gällande skattesats
Skatt Stiftelsen intäkt byggnader Råö
Effekt av att Stiftelsen ej är
skatteobjekt
Effekt av att Chalmers tekniska
högskola ej är skattesubjekt

22 %

Koncernmässig justering
Övriga ej avdragsgilla poster
Övriga ej skattepliktiga poster
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten
skatt
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Justering avseende aktuell
inkomstskatt från tidigare år
Schablonintäkt IB
periodiseringsfond
Återföring av obeskattade reserver

– 702

2015
22 %

– 27

–5

30 018

–

– 44 057

48 985

7 870

–

– 27 654

– 19 406

19 577

12 919

– 1 028

128

83

7 911

38 %

– 11 598

1 702

– 18
71

– 26
125

– 27 465

6%

– 10 105

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2016

2015

Stiftelsen
Ingående bokfört värde

202 100

199 100

Inbetalt, ej registrerat, aktiekapital
Utgående bokfört värde

–
202 100

3 000
202 100

Dotter- och dotterföretag

Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Professional
Education AB
Chalmers Ventures AB
IT-Universitet i
Göteborg AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA Sweden AB

Rösträtts
andel

Årets Kapital
resultat andel

Antal Bokfört
andelar
värde

675 152 – 200 260 100 % 100 % 150 000 145 100
3 284
125 813
96
269 712
2 382
61 821

– 2 582 100 % 100 %
60 123 100 % 100 %
1
10 081
148
– 658

100 %
100 %
100 %
100 %

400
100

Summa

202 100

Dotter- och dotterföretag
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
IT-Universitet i Göteborg AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA Sweden AB

556479-5598

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

556634-5996
559001-3941
556605-9704

556487-9764
556547-8996

556224-1918

NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Koncernen
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskott
Uttag/insättning eget kapital
Andel i årets resultat
Omklassificering
Övriga poster

2016

2015

64 105
829
6 000
– 1 955
2 845
–9

72 392
–
5 000
– 1 704
– 2 972
– 8 611

1 154

–

72 969

64 105

Stiftelsen
Ingående bokfört värde
Årets försäljning

–
–

1 150
– 1 150

Utgående värde

–

–

Utgående värde

Antal Bokfört
andelar
värde

38 670 42 590
1 000

1 268

150

1 649

250

2 307

200

20

– 24 985
500
150
72 969

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2016.

Intresseföretagens organisationsnummer och säte
AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science park AB
Sahlgrenska Science park AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Flowtech International AB

556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832
556658-6730
969704-9751
556377-5856

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR1
2016

2015

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

1 877 080
113 616
– 306 567
– 29 815

1 692 519
1 044 487
– 792 883
– 67 043

Utgående marknadsvärde

1 654 314

1 877 080

1

100 % 1 000
100 % 25 000 30 000
100 % 2 300
100 % 160 000 27 000

RöstÅrets Kapital
rättsresultat1 andel % andel %

AstaZero AB
87 700 20 400
39
39
Johanneberg Science
Park AB
3 331 – 7 474 38,91 48,61
Lindholmen Science
Park AB
7 214 – 8 815 16,40 41,53
Sahlgrenska Science
7 389
133
25
25
Park AB
Johanneberg
Campusbo AB
688
92
20
–
Johanneberg
Campusbo KB
100 452
9 888
20
–
Flowtech International AB
i.u.
i.u.
50
50
1

Redovisad effektiv skatt

Eget
kapital

Eget
kapital1

– 62 438

Specifikation över Stiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli.

NOT 16 AKTIER OCH AKTIERELATERADE PLACERINGAR1
2016

2015

Stiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

903 247
1 289 592
– 960 871
56 536

1 070 721
312 262
– 475 621
– 4 115

Utgående marknadsvärde

1 288 504

903 247

1

Specifikation över Stiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Stiftelsens kansli

NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2016

2015

Koncernen
Ingående värde
Omklassificering
Årets investering
Årets försäljning
Aktieägartillskott
Nyutlåning
Återbetalning av lån
Vätrdeförändring

108 119
509
30 508
– 6 164
2 877
–
–
1 631

85 109
10 227
17 735
– 17 937
1 259
2 725
– 668
9 669

Utgående värde

137 480

108 119
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Marknadsvärdering

NOT 22 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

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 befintliga
ägare skall inte utgöra bas för värdering.
Om aktuellt bolag uppnått sådan mognad att det kan värderas med traditionella
metoder (P/E, P/S, EV/EBITDA) skall så ske. Därvid skall lämpliga jämförelsebolag identifieras, och dessas värdering verifieras.
Optioner och konvertibla förlagslån värderas på motsvarande sätt relaterat till
den underliggande aktien.
Fordringar värderas till nominellt belopp med avdrag för eventuell förlustrisk.
Aktier i noterade bolag värderas till medelvärde av betalkurs under lämplig 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.

2016

2015

725 000
12 346

725 000
19 293

Lån Chalmers Ventures AB
Summa

58 281

30 000

795 627

774 293

2016

2015

NOT 19 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Stiftelsen
Lån till Stiftelsen Chalmers
Innovation
Lån till Emils Kårhus AB

14 355
53 424

14 355
54 487

Summa

67 779

68 842

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2016

2015

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

381 279
49 661
1 119
82 410

338 084
49 017
2 289
70 305

Summa

514 469

459 695

Stiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

941
1 874
2 815

Riktlinjerna innehåller ränteantagandet – 0,4 % år 2016 respektive 0,8 % 2015.

Koncernen
Förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar
Avgår utnyttjade antastbara förmåner
Skuld vid årets utgång

2 266
31 037
33 303

Utgående marknadsvärde
Stiftelsen11
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring
Utgående marknadsvärde
1

2015

147 434
–
– 142 166
51 559

117 311
151 108
– 118 021
– 2 964

56 827

147 434

140 146
–
– 140 131
51 765

102 784
151 108
– 110 937
– 2 809

51 780

140 146

Specifikation över Stiftelsens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

938 876
152 248
– 33 077
– 814

1 024 141
– 52 392
– 32 874
–

1 057 233

938 876

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 413 565
– 39 301

– 139 941
– 36 066

Summa

– 452 866

– 176 007

Stiftelsen
Förändring i pensionsskulden
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

2 423
282
– 235

2 611
104
– 292

Skuld vid årets utgång

2 470

2 423

Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 1 394
– 98

– 1 659
– 93

Summa

– 1 492

– 1 752

2016

2015

Koncernen
Kapitalförsäkring direktpension
Aktivt omställningsarbete
Övriga avsättningar

1 044
13 934
551

743
11 261
336

Summa

15 529

12 340

Stiftelsen
Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen

NOT 23 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen
Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen
Lån kreditinstitut och banker m.m.
Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen
Lån kreditinstitut och banker m.m.
Summa

2016

2015

1 283 050

1 283 050

147 679

146 431

1 430 729

1 429 481

2016

2015

Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
AB Chalmersinvest
SSPA AB
Chalmers Professional Education AB
Encubator AB
Encubator Holding AB
Chalmers Ventures AB

2 043 926
101 273
2 075
200
27 232
11 059
661
2
54 682

2 184 069
19 296
2 974
277
27 036
4 916
2 162
941
46 949

Summa

2 241 110

2 288 620

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

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring

2015

NOT 25 SKULD TILL KONCERNFÖRETAG

NOT 21 KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR
2016

2016

Årets pensionskostnader består av såväl
förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensionspremier.

NOT 18 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Stiftelsen
Lån Chalmersfastigheter AB
Lån Chalmersinvest AB

Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd
pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att företaget 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.
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NOT 28 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

NOT 26 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
2016

2015

Stiftelsen
Anknutna stiftelser
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Övriga

288 489
16 023
271

275 394
–
423

Summa

304 783

275 817

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
Skuld till finansiärer
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa
Stiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

2016

2015

950 842
165 134
14 041
42 061
325 399

911 312
163 083
12 259
40 668
258 678

1 497 477

1 386 000

531
378
304

415
393
2 055

1 213

2 863

Koncernen
Erhållna gåvor i eget kapital
Räntedel i pensioner
Förändring avsättningar
Matrtknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Andel i intressebolags resultat
Övriga poster
Summa

2015

–
39 301
82 245

4 870
– 35 973
– 82 494

– 77 969
– 4 025

– 11 702
–
1 326

39 552

– 123 973

Stiftelsen
Erhållna gåvor i eget kapital
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Förändring avsättningar
Övriga poster

–

4 870

– 78 486
47
489

7 493
– 189
–

Summa

– 77 950

12 174

NOT 29 HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN
Stiftelsen
Efter bokslutsdagen har Rabbalshede gjort en riktad nyemission av aktier till en
markant högre kurs än den kurs som använts vid verkligt värde-värderingen per
31 december 2016, vilket innebär en värdeökning om 23 mnkr i januari 2017.

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.
Göteborg den 27 februari 2017

Stefan Johnsson
Ordförande
Per Olof Arnäs

2016

Christel Armstrong Darvik
Vice ordförande
Stefan Bengtsson

Nicolas Hassbjer

Daniel Langkilde

Olle Larkö

Johan Malmquist

Helene Odenljung

Marianne Stenius

M Johan Widerberg

Fredrik Sanell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
org.nr 855100-5799
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola för år 2016. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 59–82 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 har utförts av
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 29 februari
2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information utöver årsredovisningen för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
På sidorna 41–58 återfinns årsredovisning för Chalmers Tekniska
Högskola AB för vilken separat revisionsberättelse avgivits.
På sidorna 1–40 och 84–85 återfinns annan information i form av
Chalmers Årsberättelse 2016, Väsentliga uppgifter och Chalmers i
siffror. Det är styrelsen i Chalmers tekniska högskola AB som har ansvaret
för den andra informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen
och koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som
vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2016.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen
och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det
finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 27 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor

VÄSENTLIGA UPPGIFTER
OCH CHALMERS I SIFFROR
2016

VÄSENTLIGA UPPGIFTETR
SIDAN 84

Väsentliga uppgifter

Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.
2016

2015

2014 6

2013

2012

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

8 952
32 %
68 %
110

9 107
31 %
69 %
100

9 105 6
31 % 6
69 % 6
95 6

8 945
30 %
70 %
97

8 565
28 %
72 %
97

Antal helårsprestationer1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsprestation (tkr)
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
andel kvinnor
andel män

8 162
32 %
68 %
120
483
24 %
76 %

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 %

Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander 2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med
doktorandanställning (årsarbetare7)
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
kvinnor
män
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
kvinnor
män

201
28 %
72 %
1 137
30 %
70 %

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 %

776
32 %
68 %
–
2,6 år
2,6 år
2,6 år
4,1 år
4,2 år
4,1 år

814
32 %
68 %
–
2,6 år
2,7 år
2,6 år
4,1 år
4,1 år
4,1 år

828 6
34 % 6
66 % 6
–6
2,5 år 6
2,6 år6
2,4 år6
4,1 år6
4,1 år6
4,1 år6

829
33 %
67 %
–
2,6 år
2,5 år
2,7 år
4,1 år
4 år
4,1 år

813
32 %
68 %
–
2,6 år
2,6 år
2,5 år
4,0 år
4,1 år
4 år

204
28 %
72 %
152
29 %
71 %
(1 974)
(1 398)

167
32 %
68 %
139
34 %
66 %
1 867
1 285

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

Personal (årsarbetare 7)
Antal anställda
andel kvinnor
andel män
Medelantalet anställda (heltidstjänster)
andel kvinnor
andel män

2 935
36 %
64 %
3 076
37 %
63 %

2 938
36 %
64 %
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 %

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

707
21 %
79 %
634
21 %
79 %
193
13 %
87 %

702
21 %
79 %
629
21 %
79 %
189
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 %

3 611
1 027
83 %
17 %
2 584
33 %
67 %
3 811
62 %
12 %
1 820
12 %
3 513
951
– 200
525

3 597
1 061
84 %
16 %
2 536
33 %
67 %
3 375
59 %
13 %
1 702
13 %
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

3 239
901
88 %
12 %
2 338
34 %
66 %
3 285
61 %
13 %
1 832

3 173
861
91 %
9%
2 312
34 %
66 %
3 141
59 %
13 %
1 829

3 3176
9116
916
5026

3 275
944
– 46
412

3 201
886
32
458

Utbildning och forskning

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

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)
andel av justerade totala kostnader
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets resultat
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
Från år 2015 enl. SUHF:s rekommendation 2014:1.

5

6

7

Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2016 visas inom
parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir
komplett under början av år 2017.
Antalet helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning,
där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
Årsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänstledigheter längre än 1 månad,
redovisas från 2015.

CHALMERS I SIFFROR
SIDAN 85

Chalmers i siffror – 10 år
2016

20156

2014 6

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

667
1 623
1 521
316

6766
1 6856
1 490
3586

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

1 356
3 405
3 250
707
–

1 2966
3 4996
3 2696
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

1 817
2 801
483
2 388
437
1 238

1 7466
2 6926
4136
2 2546
3786
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

673

6496

7516

723

639

636

562

311

100

15

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 123
1 003

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

Forskarutbildning
Forskarstuderande 5
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

1 137
201
356
204
152

1 1626
2306
3066
1676
1396

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

Personal (årsarbetare) 2
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 020
915

2 0616
8776

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

Totalt

2 935

2 9386

2 928 6

2 838

2 744

2 650

2 493

2 292

2 137

2 137

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

1 027
2 584
1 727

1 0616
2 5366
1 6956

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

Intäkter totalt

3 611

3 5976

3 4116

3 239

3 173

3 028

2 801

2 671

2 369

2 222

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 141

1 1486

1 088 6

1 031

1 010

972

907

885

792

750

– 200

2236

6

– 46

32

–10

121

130

7

87

62
12
22
3
1

6

6

61
13
22
3
1

59
13
22
4
2

59
14
21
4
2

56
15
23
4
2

57
14
23
4
2

56
14
22
5
3

56
15
22
5
2

Högskoleingenjörs- och
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

sjöfartsutbildning 1

Civilingenjörs- och arkitektutbildning
Nybörjare årskurs ett grundnivå
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Examina på Internationella masterprogram 60 p
Masterutbildning 3
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
Helårsstudenter 4
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 4
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt
civilingenjörs-/arkitektexamen

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

59
136
246
36
16

91

58
14 6
23 6
36
26

1

Fr o m 2008 ingår kandidatprogrammet Affärsutveckling under Övrig utbildning.
Årsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänsteledigheter längre än 1 månad, vilket redovisas från år 2015.
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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