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Ett år av
förändring och
kontinuitet
Om man inte visste bättre skulle man kunna
tro att 1998 skulle bli något av ett mellanår
i Chalmers historia. I slutet av 1997 aviserade
rektor Anders Sjöberg sin avgång och högskolan stod inför ett rektorsbyte. Sådana kan
dra ut på tiden och bli besvärliga för verksamheten. Men så blev det inte. Kompetent
hantering av rektorsvalet var en orsak. Resten togs om hand av Chalmers eget perpetuum mobile – initiativkraften.
Ny rektor

Valet av ny rektor till Chalmers var varken
självklart eller lätt. Annonseringen hade
lockat många kompetenta sökande och det
fanns starka argument för alla fem ”finalisterna”. Ändå lyckades valberedning och valförsamling hantera frågan så att valet snabbt
och i samstämmighet kunde falla på professor Jan-Eric Sundgren från Linköpings tekniska högskola, som också på halvtid var
huvudsekreterare i Teknikvetenskapliga
forskningsrådet, TFR.
Som nybörjare på Chalmers hade JanEric Sundgren stor glädje av att under hösten på halvtid få verka parallellt med Anders
Sjöberg. Tillsammans kunde de bädda för ett
gott slut på Anders rektorsperiod, en god
början på Jan-Erics och en välgörande kontinuitet för Chalmers.
Uppmärksammad forskning

Det finns många sätt att mäta en högskolas
årliga forskningsresultat. Här och nu väljer
vi att se till uppmärksamheten i media och
konstaterar att 1998 var ett mycket framgångsrikt år i sammanhanget. En undersökning som gjordes både i samverkan och jämförelse med KTH visar att mediaintresset för
forskningen på Chalmers ökat betydligt.
Några (få) exempel:
– Extremt noggrann enelektrontransistor
gör kvantdator möjlig.

– Metod framtagen på Chalmers som
tar bort störande s k ”cocktailbrus”
i hörapparater.

1998 i sammandrag

– Landminor kan upptäckas snabbare
och säkrare med ny radarmetod med
beräkningar från Chalmers.

Chalmers mål
Målen för Chalmers verksamhetsgrenar är, enligt

– Etylenoxid funnen för första gången i
rymden, nära Vintergatans centrum,
med hjälp av Onsala Rymdobservatorium.

högskolans mål och strategidokument, ”att vara internationellt ledande inom

– Ny krockdocka revolutionerar
utvecklingen av skyddssystem
mot whiplashskador.

teknisk utbildning och
forskning, att hålla hög
kvalitet och god produktivitet

I samband med presentationen av den nya
krockdockan, BioRID, stod Chalmers som
värd för en stor, internationell trafiksäkerhetskonferens. Under året har Chalmers
agerat värd för flera internationella konferenser som tagit upp ämnen som exempelvis
bioenergitik (cellernas energiomsättning),
alternativ till giftiga bottenfärger på fartygsskrov, transportlogistik och IT i tillverkningsindustrin.

i all verksamhet samt att
vara centrum för teknisk
utbildning och forskning
såväl internationellt som
nationellt och regionalt.”
Utvärderingar, internationellt
anseende och attraktivitet
bland studerande och
forskare är de tillgängliga
metoderna för att avläsa om
de övergripande målen har
uppnåtts.

Kvinnor i forskarvärlden

Goda initiativ under flera år har ökat mängden kvinnor i Chalmers forskarvärld. På
några år ser vi fler kvinnliga doktorer och
forskarassistenter. De senare har mer än tredubblats i antal på ett par år. På den också i
detta sammanhang framgångsrika Institutionen för matematisk statistik konstaterar
professor Peter Jagers att man helt enkelt
”får bättre studenter om man kan välja bland
hela befolkningen i stället för halva”.
En av Chalmers framgångsrika kvinnliga
forskare, professor Lena Torell, tog sig under
året an rollen som forskningsdirektör för
Joint Research Centers, JRS, EU-kommissionens gemensamma forskningscenter i
Bryssel. Det handlar om 2 000 anställda och
en forskningsbudget på 2 miljarder kronor.
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Högskolans nya bildmärke
infördes under 1998.

Det intellektuella kapitalet

1998 i sammandrag

Människorna, det intellektuella kapitalet, är
det viktigaste för verksamheten. Många
kommer att gå i pension under de närmsta
åren och detta möter Chalmers redan nu
med olika former av rekryteringsåtgärder.

kor och om verkningarna av alkohol och
andra droger. ”Jag blev paff över hur mycket
högskolan lägger ned på nollningen. Men det
är smart av dem”, säger en av deltagarna.
”Det är nästan vi som avgör om de kommer
att trivas här eller inte.”

Satsning på IT

Framgångsrik insamlingskampanj

IT är ett av de områden som Chalmers nye
rektor vill satsa på. De nya elektroniska
verktygens betydelse framstod på flera sätt
under året som gick. På Chalmers bibliotek
var 1998 ett genombrottsår för tillgången till
vetenskapliga tidskrifter i digital form. Och,
i slutet av året invigdes Chalmers Medialab
med syftet att ge forskningen och utbildningen nya verktyg och kunskaper för att
öka konkurrenskraften och markera en
ökad profilering på IT-området.
Informationsteknologin kommer att förändra arbetet inom många områden, inte
minst inom ett av våra nya initiativ – design.
Kring ämnet flockas flera sektions- och
fakultetsområden med Sektionen för arkitektur som spindeln i nätet. Ett av de mer
uppmärksammade initiativen är projektet
Interactive City.

Teknologerna har också engagerat sig i insamlingen till Chalmers nya kårhus. En unik
telefonkampanj genomfördes med 82 teknologer som under 10 veckor ringde 6 000
alumner. Den gav direkt cirka 2 Mkr med
löften om mer. Med hjälp av några större
donationer har kårhusinsamlingen hittills
givit cirka 30 Mkr. Den industriella delen av
insamlingskampanjen ”Bygg en bättre framtid med Chalmers” avslutades under året och
gav till och med lite mer än det satta målet
på 250 Mkr till forskning, utrustning och
byggnader i form av donationer och fleråriga
forskningsbidrag.

Miljö – kännetecken för Chalmers

Under 1998 fattade Chalmers styrelse ett
principbeslut om en särskild satsning för att
stärka området miljö. Det ligger helt i linje
med det strategiska beslut som tagits, att
göra kunskap och teknologisk utveckling för
ett hållbart samhälle till ett kännetecken för
Chalmers verksamhet.
Attraktivt för ungdomar

Ungdomsbarometern är en av flera mätare
som visar att ungdomar väljer miljömedvetet. Den visar också att Göteborg är den
mest populära studieorten och att Chalmers
är den mest kända högskolan. För att kunna
erbjuda ungdomarna en god start på Chalmers togs under 1998 det tredje och sista
steget i högskolans och studentkårens gemensamma mottagningsarbete. Alla faddrar fick utbildning i sättet att möta männis-
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Ett växande Chalmers

Den obändiga initiativkraften får Chalmers
att hela tiden utvecklas. Växtkraften kan i
framtiden rent fysiskt tas bättre omhand
tack vare köpet av Vasa-området. Det förser
Chalmers med ytterligare 70 000 m2 lokalyta
ned mot Göteborgs centrum. Chalmers
Lindholmen utökade sin lokalyta med
3 000 m2 och fick framförallt en självständigare ställning än tidigare.
Ett starkare Chalmers Lindholmen

Chalmers styrelse beslöt under hösten att
Ingenjörs- och sjöbefälsskolan ska organiseras som ett dotterbolag till Chalmers och
heta Chalmers Lindholmen. Beslutet är en
del i det pågående arbetet att stärka, utveckla och profilera högskoleingenjörs- och
sjöbefälsutbildningarna i Göteborg. Och de
som håller i rodret är den starka duo som
gjorde Chalmers första år som stiftelsehögskola så framgångsrika – Bernt Rönnäng,
ny rektor, och Anders Sjöberg, arbetande
styrelseordförande.

Fokus på resultat
• Stort engagemang i
studentmottagningen
• Färre helårsstuderande än väntat
• Ökat internationellt utbyte
• Forskarskolorna fortsätter att
utvecklas
• Andelen kvinnliga lärare ökar
• Nya tvärsektionella forskningsområden växer fram
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Ekonomiskt resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår för
1998 till ca –3 Mkr. Motsvarande resultat föregående år var 1 Mkr. Rörelseresultatet
uppgår till 7 Mkr. Motsvarande resultat 1997,
var efter justering för engångsvis pensionskostnad och driftbidrag från Chalmers stiftelse, 33 Mkr. En utförlig beskrivning av det
ekonomiska resultatet lämnas i Chalmers
förvaltningsberättelse, sid 52.
Rörelseintäkter
Chalmers rörelseintäkter, exklusive aktieägartillskott, uppgår till 1 678 Mkr, vilket är
en ökning med 8% jämfört med 1997. En förskjutning har skett av finansieringen från
statligt finansierad utbildning och forskning
till bidrag och uppdrag från företag m fl.
Förändringen ligger helt inom forskning och
forskarutbildning. Bidrag från Chalmers stiftelse för utveckling och förnyelse av verksamheten har ökat under året. Bidrag från
EU har, efter att ha ökat kraftigt 1997, legat
kvar på i stort sett oförändrad nivå 1998.
Rörelsekostnader
Chalmers rörelsekostnader ökade realt med
cirka 10 % under 1998. Personalkostnadernas relativa andel av de totala rörelsekostnaderna har sjunkit något samtidigt som
övriga driftkostnader har ökat. De ökade
driftkostnaderna beror bl a på ökade satsningar inom IT. Lokalkostnader och avskrivningar ligger kvar på samma relativa nivå
som 1997.

Offentliga stiftelser 4 %
EU 2 %
Övrigt
17 %
Utbildningsdepartementet
48 %

Företag
mfl 11 %

Rörelseintäkterna 1998 uppgick
till 1 678 Mkr. Totala intäkterna
uppgick till 1 707 Mkr.

Övriga
statliga
18 %

Rörelseintäkter
(Mkr)
Utbildningsdepartementsmedel
Övr statliga bidrag och uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelsebidrag
EU-bidrag
Övrigt
Summa

1998
811
297
183

1997
789
335
122

95/96
812
313
104

71
32
284

45
31
226

0
12
130

1 678

1 548

1 371

Avskrivningar 7 %

Övrigt
23 %
Personal
55 %

Rörelsekostnaderna 1998 uppgick
till 1 671 Mkr. Totala kostnaderna
uppgick till 1 710 Mkr.

Lokaler
15 %

Rörelsekostnader
1998

1997

Personalkostnader

914

860

789

Lokalkostnader

255

229

250

Övriga driftskostnader

379

326

262

Avskrivningar

123

100

77

1 671

1 515

1 378

(Mkr)

Summa kostnader
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En informatör måste kunna känna och tyda
djungeltrummans vibrationer. I början av
1998 talade de sitt tydliga budskap – oro.
Anders Sjöberg hade i slutet av 1997 meddelat att han tänkte sluta som rektor. Hur
skulle allt bli nu ? Skulle rektorsvalet bli en
smärtsam process ? Vem skulle komma att
axla Chalmers nya ledarmantel ?

Samtal med rektorer

Professor Anders Sjöberg,
Chalmers rektor 1989 -1998.

Trumvirvlarna lugnade snart ned sig. Anders
förklarade att han tänkte sitta kvar så länge
som det behövdes. Valberedning, valförsamling och styrelse gjorde ett gott arbete.
Valet föll på en mycket kompetent och omtyckt kandidat som dessutom visade sig
kunna spela i takt med Anders under en
terminslång överlämningsperiod.
Anders erkänner att han var spänd inför
mötet med den nyvalde Jan-Eric Sundgren.
Som hos alla avgående ledare gjorde sig
olösta problem påminda. Han hoppades på
att kunna börja ta itu med dem i förvissningen om att Jan-Eric skulle fortsätta på
den inslagna vägen. Och, trots att det var två
olika temperament och generationer som
möttes hade herrarna inte lång väg till samsyn på Chalmers väg in i framtiden.
— Jag är tacksam för att ha fått en plattform
att stå på under min första chalmerstid, säger Jan-Eric.
— Och jag för att kunna kalla mitt sista år
för ”Avstampens år”, säger Anders. Under
året påbörjades uppbyggnaden av en omstruktureringsreserv på 100 miljoner kronor,
bränsle till följande nödvändiga avstamp,
enligt 1998 års båda rektorer:
– IT – Chalmers profil när det gäller
informationstekniken ska identifieras
och göras tydlig. Det ökar högskolans
konkurrenskraft.
– Biovetenskap – biologi och forskningen
kring biologiska processer kommer att
spela en allt viktigare roll i framtiden
och arbetet med att söka Chalmers
uppgift i morgondagens biovetenskapliga forskning är redan i full gång.
– Miljö – en stor satsning inom teknik
relaterad till miljösystem kommer att
kunna sjösättas redan under 1999 års
början.
4

I takt m
En annan slags förutsättning för Chalmers
expansion inom utbildning och forskning
tillhandahölls under året av Göteborgs kommun. Chalmers köpte Vasaområdet av kommunen och kan nu slå vakt om en av sina
stora konkurrensfördelar, ett sammanhållet
campus mitt i centrum. Sammanhållet och i
centrum ligger också Chalmers Lindholmen,
som Anders gärna uppehåller sig vid under
intervjun. Där, på andra sidan älven, fortsätter han sin gärning som arbetande styrelseordförande och han gör det tillsammans med
en av sina bästa arbetskamrater, Bernt
Rönnäng, ny rektor på Lindholmen.
1998 beslutades om en självständigare ställning för Chalmers Lindholmen. Så nu talar
Anders och Bernt om egen teknikpark, mer
forskning och en starkare identitet och större
självkänsla i den praktiskt inriktade högskoleutbildning som skolan erbjuder. Räkna

— Beskedet per telefon att Chalmers ville
ha mig som rektor var överrumplande. Först
blev jag glatt överraskad men sedan, det erkänner jag, rädd. Det var tur att jag hade en
regnig Kristi Himmelfärdshelg på mig att
fundera. Sen dess har Jan-Eric inte ångrat sig
en sekund och han tackar mest ett mycket
varmt välkomnande både på Chalmers och
i Göteborg för det.
— Det verkar inte spela någon roll att jag
inte behärskar dialekten, säger han skrattande och Anders lugnar honom på den
punkten på bredaste småländska efter ett
helt vuxenliv på Chalmers och Västkusten.

Samtal med rektorer

Och arbetstakten verkar vara något både
gamle och nye rektor har gemensamt. Redan
den första december, dvs på sin första dag på
rektorsposten, presenterade Jan-Eric ett utkast till ny vision för Chalmers.

ed tiden
med att Lindholmen kommer att spela en
roll i arbetet med att stärka högskolemiljön
i Västsverige. Anders var med om att underteckna en sådan avsiktsförklaring de västsvenska rektorerna emellan under 1998.
Chalmers verkar nu söka sig mot en struktur
med ökad satsning på fördjupningar i kompetensområden och på forskarutbildning
och forskning. Ett strategiskt beslut som
verkar i en sådan riktning fattades 1998.
Anders Sjöbergs slutfas som rektor pulserade av beslutsfattande. På den avskedsmottagning som anordnades till Anders ära
framgick det dessutom med all önskvärd
tydlighet hur omtyckt han varit som rektor
och är som människa. Jan-Eric såg faktiskt
lite blek ut under tillställningen. När jag frågade hur det kändes att ta över efter en så’n
som Anders kom det spontana svaret: ”Ja,
man kan ju undra vad man gett sig in på”.

— Vi ska bli världsledande i lärande och
forskning inom teknik och naturvetenskap
och vi ska utveckla teknik och kunskap för
ett mänskligt och hållbart samhälle. Detta utkast ska nu värderas, slutformuleras och brytas ned till mål som går att mäta. Ett intensivt och årslångt arbete som vi får anledning
att återkomma till i framtida årsredovisningar.
— Chalmers har ett suveränt utgångsläge i
loppet mot målet, säger Jan-Eric. Utbildningen är god men måste ”interaktiveras”
med hjälp av IT-verktyget, forskningen är
stark men behöver omprioriteras och växa
på tvären, organisationen ska tydliggöras
och allt ska ske med den goda andan i behåll.
Den som hört trumvirvlar spela upp till
ouvertyr kan göra sig en bild av den energi
Jan-Eric utstrålar när han talar om sin och
Chalmers framtid. Bredvid sitter Anders
med seniorens milda leende.
— Jag minns hur det kändes men råder ändå
Jan-Eric att då och då ge sig tid till reflektion.
Det kan han om han förstår att verka med
hjälp av ett kollektivt ledarskap. Men, det är
klart, det är han och ingen annan som håller
i taktpinnen, avslutar Anders.

Bodil Vesterlund, informationsdirektör.
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Chalmers rektor
professor Jan-Eric Sundgren.

Grundutbildning
Chalmers mål för grundutbildningen 1998
har varit att fortsätta förbättringarna av
grundutbildningens kvalitet och innehåll och
samtidigt bereda de studerande bättre möjligheter till eget lärande, bland annat genom
att begränsa den schemalagda tiden till förmån för studenternas egna lärande.
I siffror har målsättningen varit att uppnå
prestationsgraden 85 procent för 7 640 helårsstudenter samt att examinera så många
civilingenjörer att två tredjedelar av treårsperiodens uppdrag på 2 400 var uppfyllt vid
utgången av 1998.

Grundutbildning

Rekrytering, antagning och
mottagning av nya studenter

1000 personer
Förstahandssökande
500
Antagna åk 1
0
Hösten 94

95

96

97

98

Antagning till högskoleingenjörsutbildningen vid Chalmers.

Arkitekt- och civiling.program
Högskoleing.program
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40
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0
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Andel kvinnor bland antagna till
arkitekt- och civilingenjörsprogrammen.

98

Chalmers har under det gångna året fortsatt
arbetet med att rekrytera de mest lämpade
studenterna till utbildningarna. Detta innebär studenter med inte bara höga betyg utan
också med god motivation och förmåga att
ta ansvar för sina studier. Därför läggs stor
vikt vid att all rekryteringsinformation skall
vara både intresseskapande och informativ.
Chalmers har även under 1998 uppträtt gemensamt med andra tekniska högskolor i annonsering och vid mässdeltagande. Härutöver har Chalmers anordnat ett tiotal välbesökta gymnasiedagar, deltagit i minimässor
ute i landet, besökt gymnasieskolor, anordnat 9-ornas dag och mycket mera. En betydelsefull del av rekryteringsarbetet är teknologernas engagerade medverkan och studievägledarnas höga tillgänglighet.
Antalet sökande till Chalmers utbildningar var något lägre inför hösten 1998 än
tidigare. Detta fick dock ingen eller liten
effekt på antagningspoängen. I några fall
ökade antagningspoängen. Om detta beror
på att de sökande konkurrenskompletterar
sina betyg eller om det är de sökande med
låga meriter som uteblivit är inte klarlagt.
Utbildningarna inom byggsektorn hade
likt tidigare år svårigheter med rekryte6

ringen. De treåriga byggingenjörsutbildningarna gjorde tillsammans med byggbranschen en gemensam informationskampanj,
bland annat vid SACO-mässorna. Branschens oro för den framtida tillgången till
byggingenjörer har uppmärksammats.
Antalet platser vid civilingenjörsutbildningen i automatiseringsteknik ökade från
60 till 90, vilket kan förklara att antagningspoängen sjönk. Även antalet sökande till
senare delen av civilingenjörsutbildningarna
har minskat jämfört med tidigare år. En trolig förklaring är att allt fler av högskoleingenjörerna får arbeten som de är nöjda
med direkt efter examen. Ökande möjligheter att fortsätta studierna till magisternivå på
flera orter spelar sannolikt också in.
Högskolan och studentkåren har ett nära
samarbete i mottagningen av nya studenter
och deras studiestart. Det tredje steget i ut3500 personer
Förstahandssökande

3000

2500

2000

1500
Antagna åk 1
1000

Examinerade
500

0
Hösten 89
94

90
95

91
96

92
97

93
98

94

95

96

97

98

Antagning och examination för civilingenjörs- och
arkitektutbildningen vid Chalmers. Examinationskurvan är förskjuten 5 år jämfört med kurvan
Antagna årskurs 1, vilket motsvarar den ungefärliga
medianstudietiden.

vecklingen av detta arbete har planenligt
följts i det att alla faddrar erbjuds en heldags
utbildning i sättet att möta människor och i
frågor kring alkohol och andra droger. Det
totala utbildningspaketet riktar sig därmed
till studentkårens centrala mottagningskommitté, till de olika utbildningarnas mottagningskommittér och till de enskilda faddrarna med olika omfattning och inriktning.
Målet är att introduktionen skall vara en bra
start för såväl studier som socialt liv vid högskolan. Detta till trots har studieresultaten i
första årskursen vid några utbildningar blivit sämre de senaste åren. Ett arbete pågår
för att finna orsakerna till detta för att sedan
kunna vidta relevanta åtgärder.

Utbildningarnas utveckling

Förändringen av de olika utbildningsprogrammen har fortsatt planenligt. Nya fördjupningsprogram har för första gången genomförts inom maskinteknik- och datateknikutbildningarna. Elektroteknik- samt
väg-och vattenbyggnadsutbildningens tredje
årskurs har följt helt reviderade program.
Resultat av de nya utbildningsprogrammen
följs kontinuerligt upp.
Beslut har fattats om en ny civilingenjörsutbildning i Teknisk design. Sektionen för
maskin- och farkostteknik ansvarar för utbildningen, som delvis är samordnad med
civilingenjörsutbildningen i maskinteknik.
Den första antagningen till denna kommer
att göras inför hösten 1999.

Grundutbildning

Chalmers nollvision
”Jag blev paff över hur mycket högskolan
lägger ner på nollningen och utbildningen av
oss. Men det är smart av dem att engagera
sig så mycket. När nollorna kommer hit ser
de inte högskolan. De ser oss och det första
intrycket är så otroligt viktigt. Det är nästan vi
som avgör om de kommer att trivas här eller
inte”, säger Frida Strandh, som var med i
nollkommittén för bioteknik och kemiteknik
med fysik, BOF. För henne och de andra
drygt 80 nollkommittémedlemmarna på alla
sektioner började arbetet redan på våren,
strax efter Valborg.
Tidigt en fredag morgon bussades de upp till
Kullängen norr om Stockholm, fick en sovsäck och en plats i en lappkåta ute i skogen.
Med det inleddes tre dagars intensiv ledarskapsutbildning under ledning av Patrik
Lovén och fyra ”underbefäl”.
Noll-K-medlemmarna fick lösa svåra uppgifter som krävde att de arbetade bra i grupp,
de fick lära sig om kroppsspråk, om ledarroller och konflikter och de fick ständigt
analysera sig själva. Det handlade mycket om
att lära känna och hantera sina attityder och
värderingar. ”Jag fick så många insikter och
var helt omtumlad när vi åkte hem. Vi förstod
vilket stort ansvar vi hade, hur enormt nervösa
och påverkbara nollorna är då de kommer hit
och hur mycket de skulle tolka in i det vi
gjorde”, säger Frida Strandh.
Lärdomarna från Kullängen genomsyrade
hela planeringen inför nollperioden tre
månader senare. De ställde sig frågor som
”Ska vi ha den här aktiviteten? Gör vi den för
nollornas skull?”.

Någon vecka innan nollorna skulle komma
gick 450 faddrar en heldagsutbildning som
tog upp alkoholvanor, kroppsspråk, nollning
och ledarskap ur ett fadderperspektiv.
”Föredragen satte verkligen spår. När vi
träffade nollorna för första gången var vi
medvetna om hur vi skulle bete oss.
Föredraget om alkohol blev också väldigt
konkret och inte förmanande som de brukar
vara, säger Terese Sandberg, som var
fadder för en grupp Kf/Kb-nollor.
1998 var andra året som utbildningarna
arrangerades. I paketet ingår också en hel
veckas ledarskapsutbildning för den
centrala mottagningskommittén. Nytt för i år
var att fadderdagen kunde tillgodoräknas
som en av de sex obligatoriska MTSdagarna (människa-teknik-samhälle).
”Det är bra, då inser folk att det här är
viktigt. Dessutom är det den mest givande

MTS-dagen jag gått på”, säger Terese
Sandberg. ”Jag har fått kunskaper för livet.
Det är precis sådant som vi fick lära oss som
arbetsgivarna vill att vi ska kunna”, säger
Frida Strandh.
Mikael Carlsson, kurator på Chalmers och en
av initiativtagarna till utbildningarna tycker
satsningen slagit väl ut. Framförallt är han
nöjd med det ansvar studentkåren tar under
nollningen: ”Inte bara för den sociala
introduktionen, utan även för den studiemässiga. Vi vet att en bra studiestart avgör
hur det går för studenterna”.
Frida Strandh summerar sina intryck: ”Det
finns en väldigt stark atmosfär av välkomnande på Chalmers. Jag tror inte att den
kommer från ingenstans. Det är för att man
kände sig så välkomnad när man själv
började. Det gör att man tycker om hela
Chalmers … utom kanske ’matte A’ …”.
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Efterfrågan på utbildningarna vid Chalmers 1998
uttryckt i lägsta antagningspoäng (1997 i kursiv stil).

Utbildningar med 180 p

A
D
E
F
I
K

BP

BL

HP

18,21

4,57

1,90

17,44

4,43

1,90

17,90

4,42

1,80

17,26

4,33

1,80

16,22

4,00

1,50

15,72

4,00

1,70

17,76

4,21

1,70

17,61

4,25

1,80

18,21

4,62

1,80

17,93

4,61

1,80

17,14

4,12

1,60

16,96

4,38

1,70

Kb 19,48

4,86

1,90

Kf
M
V
Z

18,63

4,80

1,90

16,51

3,89

1,30

17,97

4,41

1,80

16,49

4,00

1,50

15,37

3,95

1,60

14,58

3,53

1,20

Pedagogisk utveckling

14,83

3,82

1,40

15,60

3,92

1,50

16,03

4,23

1,70

Centrum för pedagogisk utveckling har fortsatt utveckla en vetenskaplig profil i samarbete med Institutionen för pedagogik vid
Göteborgs universitet. En intern skriftserie
håller på att skapas och reguljära seminarier

Utbildningar med 120 p
BP
Bi

Under året har ett nytt internationellt
masterprogram i Sound and Vibration startat med 13 studerande. Totalt har nio internationella masterprogram givits med 169
helårsstuderande. Ansträngningar görs för
att förbättra integrationen mellan internationella och svenska studerande.
Entreprenörskolan, som erbjuder studerande från samtliga 180-poängsprogram ett
avslutande år, har genomförts för andra
gången. I utbildningen ingår att starta ett
företag kring en egen verksamhetsidé. Flera
av dessa företag har varit framgångsrika. De
studerande har också flitigt deltagit i konkurrensen om stipendier och pris, ofta med stor
framgång.
Ytterligare en gemensam studieinriktning
har utvecklats under året, nämligen i Teknisk
kommunikation. Den syftar till att ge kunskap och träning i att förmedla teknisk information till olika intressenter, att förstå olika
kommunikationsmediers särart och möjligheter samt att höja den språkliga kompetensen. Utbildningen startar vårterminen 1999.

BL

HP

hålls för olika målgrupper. En internationell
konferens i Computer Assisted Learning in
Science and Engineering hölls i juni. Nya
högskolegemensamma kurser har utvecklats
för att bättre stödja de förändringar som
pågår i grundutbildningen. Exempel på sådan kurser är
– Pedagogisk IT, där erfarna lärare får
kunskap om IT-hjälpmedlets relevans
för olika pedagogiska mål
– Handledning av projektarbeten och
probleminriktat grupparbete; en kurs
som särskilt riktar sig till doktorander
Den pedagogiska utbildningen för lärare blir
allt viktigare både för undervisningens kvalitet och med anledning av att kravet på redovisade pedagogiska meriter vid tjänstetillsättning ökar. Chalmers erbjuder tre kurser
där baskursen fokuserar på lärarens olika
uppgifter med målet att utgående från en
pedagogisk teoriram utveckla ett reflektivt
förhållningssätt hos studenterna där lärande
står i centrum. I fortsättningskursen vidgas
lärarrollen till pedagogisk förändring och
förnyelse. Kvalitet i undervisningen och lärande är i centrum. Den tredje kursen, Forskarhandledning är inriktad på handledning
i projektarbete vilket uppskattas av både
yngre och mer erfarna lärare och forskare.
Tillsammans utgör dessa kurser en tioveckors pedagogisk grundutbildning.

alla behöriga antagna
alla behöriga antagna

Di
Ei
Ki
Mi
Si

15,31

4,00

1,60

14,18

3,83

1,60

14,16

3,64

1,30

13,94

3,62

1,40

14,61

3,59

1,30

14,91

3,67

1,30

13,66

3,53

1,20

13,02

3,47

1,30

Entreprenörskolan

alla behöriga antagna
alla behöriga antagna

Sk 16,08

3,88

1,80

15,21

3,92

1,80

Entreprenörskolan är en ettårig avslutande

Miljön på Entreprenörskolan har varit unik och
jag har lärt mig oerhört mycket under ett år. Jag

inriktning som kan väljas i alla 180-poängsutbildningarna. Den omfattar kurser, projekt och
examensarbete. I projektgrupperna arbetar

har fått en övergripande blick på helheten i en
affärsverksamhet samtidigt som jag lärt mig
hantera frågor på detaljnivå. Jag har fått identi-

studerande från olika utbildningar tillsammans
och en viktig uppgift är att starta ett företag. Så
här säger Khalid Saiduddin om utbildningen:

fiera risker och konsekvenser för affären, för att
därefter använda kreativitet och nytänkande för
att praktiskt driva verksamheten framåt. Kurs-

”Jag gick ut Chalmers Entreprenörskola 1998
som en av 15 studenter och har nyligen varit
med och bildat ett bolag kring det projekt vi
hade på Entreprenörskolan.
Jag började läsa maskinteknik på Chalmers
1993 och hann göra min militärtjänst innan jag
började på Entreprenörskolan som sista år på
Chalmers. Jag valde Entreprenörskolan för att
jag tyckte att det verkade vara en bra utbildning

BP Betyg från nya programgymnasiet, max 20,00
BL Betyg från gamla linjegymnasiet, max 5,00

med kompetenta människor och en enastående
möjlighet att starta ett hightech företag. En
utbildning där teori och praktik varvas dagligen

HP Högskoleprov, max 2,00

och med möjlighet att tillsammans med andra
studenter testa sin förmåga i ett verkligt projekt.
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momenten har varit intressanta och professionella med många goda råd och insikter från
erfarna föreläsare. Mitt kontaktnät i och utanför
Chalmers har breddats enormt och jag har lärt
mig att hantera folk och frågor i snabb takt. Att
utveckla en idé till en affärsverksamhet i en
stödjande och utvecklande miljö som Entreprenörskolan är något som varit till ovärderlig
hjälp i bildandet av vårt företag. Företaget heter
PilotFish Networks AB och alla de tre studenter,
som deltagit i projektet arbetar i företaget idag.
Entreprenörskolan är ett utmärkt initiativ för
skapandet av nya högteknologiska företag i
Sverige och ger en erfarenhet som jag och mina
kollegor värderar väldigt högt.”

Det internationella masterprogrammet i
Applied Environmental Measurement Techniques har under året haft videokonferens
med forskare från MIT och från University
of Plymouth. Videokonferensen har varit en
mycket omtyckt del av undervisningen och
kommer i fortsättningen att bli ett reguljärt
inslag.
De nyantagnas förkunskaper i matematik
och matematikundervisningen utgör en fundamental grund för teknologernas studieresultat. Chalmers lärare är engagerade i arbetet med att brygga över de svårigheter som
många studenter har i sina första matematikkurser och i matematik har en ny organisation med lärarlag införts. Matematikundervisningen kommer att ställas i fokus genom
chalmerslärarnas deltagande i Nationellt
centrum för matematikutbildning som bildats vid Göteborgs universitet och med
Chalmers rektor som ordförande.
Vid promotionen delades Chalmers pedagogiska stipendium ut till tre lärare samt till
två pedagogiska stödpersoner. Pristagarna
har utsetts av studentkåren och Chalmers
ledning bland personer som nominerats av
studenter, lärare och sektionsledningar.
Utvärdering och uppföljning

En effektiv metod för utveckling är de nationella och internationella kvalitetsutvärderingar som initieras av rektorerna vid de
tekniska högskolorna. Samtliga civilingenjörsutbildningar på Chalmers har nu utvär-

derats enligt en modell som bygger på självvärdering och besök av en extern bedömargrupp. Avsikten med självvärderingsprocessen är att den skall vara ett led i den pågående kvalitetsutvecklingen och generera
nya idéer för förbättringar av utbildningen.
Bedömargruppen skall förutom att ge rekommendationer för ytterligare förbättringar också uppmärksamma goda exempel
på kvalitetsarbete som andra kan lära av.
Under 1998 avslutades de internationella
utvärderingarna av civilingenjörsutbildningarna i Väg- och vattenbyggnad (V) respektive Maskinteknik (M). I V-utvärderingen deltog, förutom de svenska programmen, även ett finskt program och i Mutvärderingen deltog två tyska program.
Chalmers erfarenhet är att ett internationellt
deltagande i utvärderingarna har ett stort
perspektivvidgande värde.
Både M- och V- utbildningarna bedömdes
vara av god kvalitet. Bedömargrupperna
lämnade flera rekommendationer för det
fortsatta utvecklingsarbetet. För V-utbildningen var dessa bl a:

Centrum för pedagogisk
utveckling, CPU
CPU svarar för Chalmers
centrala stöd i pedagogisk
utveckling och lärarutbildning.
Under året har 255 lärare och
doktorander deltagit i
pedagogiska kurser.
2 Mkr har fördelats till pedagogiska projekt och resor via
REPU, referensgruppen för
pedagogisk utveckling.
CPU har skapat ett pedagogiskt nätverk av intresserade
lärare för att stödja sektionernas pedagogiska utveckling av
kurser och program. CPU har
dessutom medverkat i ett
flertal projekt såsom utveckling av IT-baserade metoder i
undervisningen, Lärares
pedagogiska portfölj som
medel för personlig pedagogisk utveckling och meritering, Betydelsen av pedagogisk meritering vid tjänstetillsättning samt Kvinnliga

– att målen bör utvecklas och
göras uppföljningsbara,

studenters erfarenheter av
undervisning.

– att samverkan med A-utbildningen
bör utvecklas,
– att orsakerna till studieavbrott kartläggs,
– att kontakterna med omvärlden
förstärks.
M-utbildningen fick följande rekommendationer:
Utbildningar med 180 poäng:
Män
Kvinnor
200 personer

100 procent
90
80

A

Arkitektur

D

Datateknik

E

Elektroteknik

F

Teknisk fysik

I

Industriell ekonomi

K

Kemiteknik

Kb Bioteknik

150
70

Kf Kemiteknik med fysik

60

M Maskinteknik
100

50

V

Väg- och vattenbyggnad

Z

Automatiseringsteknik

40

Utbildningar med 120 poäng:
30

Bi Byggnadsingenjör

50

Di Dataingenjör

20

Ei Elektroingenjör

10

Ki Kemiingenjör
Mi Maskiningenjör

0

0
A D E F

I

K Kb Kf M V Z Bi Di Ei Ki Mi Si

Andel kvinnor i procent i årskurs ett hösten 1998.

A

D

E

F

I

K Kf M

V

Z

Bi Ei Ki Mi

Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten

Examinerade år 1998.
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– att öka samarbetet med
övriga sektioner,

100 procent
90

– att utveckla undervisnings- och
examinationsformerna,

80
70

– att utvärdera arbetsbelastning
hos studenterna

60
50
40
30
20
10
0
Antal läsår 4,5

5

6

8

Andel examinerade civilingenjörer i
maskinteknik av totalt 208
antagna år 1990.

– att tillse att handledarna vid Chalmers
är mer engagerade när examensarbetet
utförs i industrin.
För båda utbildningarna föreslogs också en
ökad internationalisering.
I vanlig ordning har uppföljning gjorts avseende antal sökande, antagna, antagningspoäng, avlagda poäng, examina etc. Därutöver har under året ansträngningar gjorts för
att bättre kunna följa resultaten för en viss
årskull, till exempel just de individer som
började maskinteknikutbildningen hösten
1990 eller elektroteknikutbildningen hösten
1997. Det visar sig att även om examinationsfrekvensen totalt sett är god och nettostudietiden acceptabel så kan enskilda studenter ta längre tid på sig för sina studier än
väntat, bland annat beroende på studieuppehåll. För inskrivna vid Maskinteknik
hösten 1990 hade efter 10 terminers bruttotid 40 % avlagt examen. Efter totalt 16 terminer hade 70 % avlagt examen. För de antagna vid Elektroteknikutbildningen 1997 är
antalet studieavbrott förhållandevis litet,
men mer än var fjärde studerande hade i

första årskursen svårigheter att nå upp till
det krav på avlagda poäng som krävs för
fortsatta studiemedel.
För ingenjörsutbildningarna har en uppföljning av studieresultaten för dem som
började 80-poängsutbildningar under perioden 1989-95 gjorts. Totalt sett har något mer
än hälften avlagt examen eller uppnått lägst
80 poäng. Högst examensfrekvens har kemiingenjörsutbildningen, där 75% av dem som
skrevs in under perioden 1990-95 avlagt examen. Ett hundratal av dem som antogs 199394 bedriver fortfarande studier.
Resultat

Chalmers utbildningsuppdrag för 1998 omfattade 7 380 helårsstudenter (varav 7 050
inom NT-området) och därutöver 365 helårsstudenter inom det särskilda uppdraget
NT-SVUX. Detta uppdrag har dessvärre inte
kunnat uppfyllas. Chalmers redovisar 7 073
helårsstudenter (varav 6 821 inom NT-området) inom huvuduppdraget och ytterligare
254 helårstudenter inom NT-SVUX-uppdraget. Antalet helårsprestationer var 6 052 resp
206. Detta innebär att såväl antalet helårsstudenter som prestionsgraden inom huvuduppdraget sjunkit något från föregående år.
Orsakerna till denna nedgång analyseras för
närvarande. Ett ökat antal studieuppehåll
för resor, arbete och praktik bidrar till att
antalet helårsstudenter är cirka 5 % lägre än
förväntat.

1998 – nytt kårhus och ny rektor
”Under 1998 har den helt avgörande
frågan för oss på studentkåren utan
tvekan varit projektet med det nya

det goda samarbetet mellan högskolan och
studentkåren. Projektet innebär att
kårhuset byggs ut från idag 3 500 m2 till

En annan stor fråga under 1998 var
naturligtvis valet av ny rektor. Maria
kommenterar: ”Den förre rektorn Anders

kårhuset”, säger Maria Alm, ordförande i
Chalmers Studentkår. Det är förståeligt,
för det är nästan ett halvt sekel sedan

11 000 m2 i framtiden”, berättar Maria.
Meningen är att vissa utrymmen ska samutnyttjas, t ex den nya stora hörsalen.

Sjöberg har visat oss teknologer stor respekt,
och det har varit ömsesidigt. Därför var det
spännande att följa rektorsvalet. I den

det nuvarande kårhuset började byggas.
Året var 1951 och Prins Bertil var den
som fick ta första spadtaget bakom

Bygget startas i början av 1999 och byggtiden är beräknad till två år. ”Högskolans
Alumnisekretariat har engagerat sig i en

processen hade vi studenter självklart ett
inflytande. Jag tror vi har fått en mycket bra
ny rektor i Jan-Eric Sundgren. Han har

spakarna på en grävmaskin. Och det har
gått mer än två decennier sedan den
nuvarande matsalen byggdes till och

insamlingskampanj för projektet. Målet är
att samla in 50 miljoner kronor och
avgörande för slutresultatet är att för varje

uttryckt att han tycker det är viktigt med
teknologinflytande och det gläds vi inom
studentkåren naturligtvis åt, eftersom vi konti-

resten av kårhuset fick sig en rejäl
uppfräschning. Då var det ungefär 3 000
studerande i grundutbildningen på
Chalmers-området. Idag är det över

krona som samlas in har Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola lovat att bidra
med lika mycket. Jag tycker också det är
fantastiskt att se den välvilja och det

nuerligt kämpar på alla nivåer för att grundutbildningen ska prioriteras och bli så bra som
möjligt. Och vi har många tusen ögon och
öron som kan hjälpa Chalmers ledning att se

5 000. Med den tillväxten förstår man att
behovet av nya kårlokaler är stort.
”Kårhusprojektet är ett bra exempel på

engagemang för dagens teknologer som
tusentals gamla chalmerister visat genom
sina bidrag till projektet”, säger Maria.

brister och komma med förslag till
förbättringar och fortsatt utveckling.”
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Antagningen till senare delen av utbildningen, särskilt av högskoleingenjörer till
civilingenjörsutbildningarna, har minskat,
dels på grund av färre sökande dels på grund
av att färre antagna tar sina platser i anspråk.
Prestationsgraden har sjunkit från 0,86
för 1997 till 0,85 för 1998. Detta kan förklaras av lägre prestationer än väntat i första
årskursen vid några utbildningar.
Prestationsgraden för NT-SVUX-studenterna fortsätter att öka i takt med att dessa
studenter blir mer jämnt fördelade över
utbildningarnas olika årskurser och är nu
0,81, vilket är endast något under den totala
prestationsgraden på 0,85.
Chalmers har också i enlighet med uppdraget genomfört utbildning i kärnkemi och
reaktorteknik samt fortbildning för sjöbefäl.
Under 1998 examinerades 781 civilingenjörer. Året innan examinerades 825 civilingenjörer varför det är troligt att treårsuppdraget för perioden 1997-99 skall kunna
uppfyllas. Chalmers skall enligt uppdraget
under denna treårsperiod examinera 2 400
civilingenjörer.
Resultat efter finansiella poster uppgår
för 1998 till –17 (13) Mkr. Rörelseresultatet
uppgår till –14 Mkr. Den negativa resultatutvecklingen beror främst på att grundutbildningsintäkterna blev väsentligt lägre
än beräknat (pga färre studerande) samtidigt som kostnaderna har ökat.
För det ordinarie utbildningsuppdraget
från Utbildningsdepartementet har 94% av
det ekonomiska utrymmet utnyttjats och för
NT-SVUX-uppdraget 68%.

Efterfrågan i grundutbildningen 1998, 1997 samt läsåret 1995/96.
Förstahandssökande

Nybörjare

Hösten 98

Hösten 97

Hösten 96

1998

1997

95/96

2911

3196

2956

1253

1150

1234

Masters of Science

Civilingenjörer

529 1

498 1

501 1

127

123

90

Arkitekter

345

385

479

77

76

78
519

Högskoleingenjörer

838

838

710

543

524

Sjökaptener

365 1

359 1

308 1

77

70

73

Påbyggnad

369 1

670 1

599 1

124

329

297

Tekniskt basår

433

640

533

117

90

130

—

—

—

54

108

—

Varav NT-studerande
1

Samtliga sökande.

Övriga statliga 1 %
Företag mfl 1 %

Övrigt
12 %

Rörelseintäkterna 1998 uppgick till
543 Mkr. Därutöver kom aktieägartillskott
på 3 Mkr från stiftelsen Chalmers samt
finansiella intäkter på 5 Mkr. De totala
intäkterna uppgick till 551 Mkr.

Utbildningsdepartementet
86 %

Finansieringsstruktur
1998

1997

95/96

466

455

459

Övriga statliga uppdrag

4

5

4

Bidrag/uppdrag fr företag mfl

7

6

5

66

67

53

543

533

521

(Mkr)
Utbildningsdepartementsmedel

Övrigt
Summa

Prestationer och resultat i grundutbildningen 1998, 1997 samt läsåret 1995/96.
Helårsstudenter
Civilingenjörer

Examina

1997

95/96

1998

1997

95/96

1998

1997

95/96

4591

4634

4453

3912

4033

3895

781

825

742
48

Masters of Science

169

195

104

168

148

93

124

67

Arkitekter

247

300

279

238

247

253

48

34

32

1294

1091

889

1044

907

758

181

150

170

Högskoleingenjörer
Sjökaptener

172

138

115

186

167

147

28

22

25

Påbyggnad

177

268

219

166

223

186

—

—

—

Tekniskt basår

96

104

121

74

91

105

—

—

—

Övrigt

581

590

730

470

488

621

124

130

154

Totalt

7327

7320

6910

6258

6304

6058

1286

1228

1171

254

218

—

206

154

—

—

—

—

Varav NT-studerande
1

Helårsprestationer

1998

Samtliga sökande.
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Grundutbildning

Att se och förstå –
Moving Acoustics

1998 års pedagogiska
stipendier tillföll
Lena Lundell-Sällfors
Anders Nordqvist
Erik Ström

Varför bryts ljudvågorna när de kommer in i ett
långsammare medium, hur breder vibrationer ut
sig i en tjock betongbalk och vad innebär
egentligen Snells lag? Ljud går inte att se och

Björn Sundelius
Björn Åkerman

formlerna fungerar mest som en receptsamling
för att lösa tillrättalagda problem. Men i det
snabbt föränderliga arbetslivet är det förståelse
som krävs. ”Vi märkte att studenterna hade svårt
att koppla teorierna till de fysikaliska fenomenen.
De var förvirrade av alla olika modeller som
används i ämnet och ovanan att hantera
exempelvis komplexa tal eller fouriertransformer
förstärkte problemet”, berättar Wolfgang Kropp,
professor i teknisk akustik.
1996 började han och doktoranden Jens
Blomqvist utveckla det bibliotek som kom att
omfatta mer än åttio animationer och ljudexempel.
De används sedan en tid som demonstrationer

Björn Åkerman brinner för sitt
ämne och har en ambition att på
bästa sätt delge sina kunskaper till

vid föreläsningar och läggs nu på cd-rom för att
kunna delas ut som självstudiematerial i flera
kurser. Med hjälp av dem kan en student skapa

teknologerna. Han lyckas på ett
entusiasmerande sätt placera in
sitt ämne i ett större sammanhang.

sin egen bild av 25 olika akustiska fenomen. ”Det
är enkelt att förklara teorier med bilder, även om
det är räknemässigt svårt. Om jag pratar om

Formlerna som används får liv
genom att han ger en djupare
förståelse för deras bakgrund.

något så abstrakt som böjvågor, kan jag visa det”,
säger Wolfgang Kropp.
Idén med att göra akustiska fenomen begripliga
med hjälp av visualisering är inte ny, även om
Moving Acoustics, som animationsbiblioteket
kallas, är unikt i ljudvärlden. Under sin tid på
Institut für Technische Akustik i Berlin kom
Wolfgang Kropp i kontakt med Professor M.
Heckl som gjorde animationer på smalfilm,
skapade bild för bild med hjälp av en PDP-11
(en i dag uråldrig dator). När Wolfgang kom till
Chalmers 1992 vidareutvecklade han idén, men
som interaktiva animationer för PC. Flera
övningsassistenter hade börjat skriva egna
program när han 1994 tog kontakt med Shirley
12

Booth på Centrum för Pedagogisk utveckling.
Institutionen fick pengar till en pilotstudie och
tillsammans genomförde de en intervjuserie med
studenter. De ville se vari de största problemen
med akustiken låg och om ett bibliotek med
visualiseringar kunde vara ett bra hjälpmedel.
Med stöd av resultaten ansökte de om och fick
medel från Högskoleverkets grundutbildningsråd.
Wolfgang Kropp och Jens Blomqvist kunde ägna
sig åt Moving Acoustics på deltid i ett par år. De
engagerade även studenter för design och viss
programmering.
Utvecklingen av biblioteket styrdes av en studentpanel som löpande utvärderade det pågående
arbetet. Teknologerna fick t ex svara på frågor
före och efter de provat ett antal animationer för
att se om de skapat egna och korrekta bilder av
fenomenen och om de fått en djupare förståelse
för fenomenen. ”Vi fann att det vi forskare tyckte
var mest intressant inte alltid var det som hjälpte
studenterna mest. Man måste vara väldigt
försiktig med vad man tar med”, konstaterar Jens
Blomqvist. Försöket visade dock att studenterna i
genomsnitt ökade sin förståelse med ett steg på
en femgradig skala. Framförallt visade det på
vikten av att ha med studenterna i utvecklingen.
Moving Acoustics omfattar allt från fouriertransformering och signalanalys till ljudutbredning
utomhus och i rum, och vibrationer i byggnadselement. Det finns frågor och kommentarer till
varje animation och all text är på engelska, vilket
gör att det kan användas inom masterprogrammet eller utomlands. Intresset utanför Chalmers
är stort och projektet har presenterats på internationella konferenser. Här hemma har även
ingenjörer från företag som Volvo hört av sig och
vill köpa biblioteket efter att ha gått fortbildningskurser på institutionen.

Forskarutbildning
och forskning
Forskarutbildning
Resultatmål 1997- 99

I verksamhetsplanen för perioden 1997-99
har Chalmers ställt upp följande operativa
mål för treårsperioden:
– att öka examinationen av doktorer med
50 %, dvs 120 doktorsexamina 1999,
– att examinera tre gånger så många
kvinnor 1999 som under den föregående
femårsperioden, dvs 30 kvinnor skall
disputera 1999,
– att förkorta den reella studietiden för
doktorsexamen så att flertalet forskarstuderande disputerar innan de fyllt 30
år,
– att arbeta aktivt för att öka andelen
forskarstuderande som förlägger en
sammanhängande period om minst tre
månader vid ett utländskt universitet.

Chalmers skall också arbeta med att utveckla forskarutbildningen på olika sätt, bl a
genom att bredda forskarutbildningen, t ex
genom olika former av forskarskolor och
genom ökat tvärdisciplinärt samarbete.
Fortsatt hög examination

1998 avlade 98 personer doktorsexamen och
111 personer licentiatexamen. Det är något
färre än året innan, då antalet doktorsexamina var det högsta någonsin. Examinationen ligger dock kvar på en fortsatt hög
nivå efter den kraftiga ökningen för tre år
sedan. Antalet kvinnor i forskarutbildningen
ökar vid Chalmers och detta torde bl a vara
ett resultat av de olika aktiviteter som genomförts på Chalmers för att öka intresset
bland kvinnliga studerande för forskarstudier och en akademisk karriär. 1998 exa-

Utbildningsmål
Chalmers har som övergripande mål att forskarutbildningen skall leda till:
• licentiatuppsatser och
doktorsavhandlingar, vars
resultat håller en sådan
kvalitet att de kan publiceras
i internationellt erkända
vetenskapliga tidskrifter och
öppna vägar till det internationella vetenskapssamhället,
• att Chalmers med god
effektivitet examinerar
licentiater och doktorer som
är förberedda för ledande
befattningar och specialistbefattningar inom forsknings- och utbildningsverksamhet i högskolan,
näringslivet och samhället
i övrigt.

Doktorandsektionens ordförande om forskarutbildningen
”Frågan om handledning av doktoranderna är

kommunicera vårt kunnande till människor med

A och O i doktorandsektionens arbete. Den har
dominerat arbetet under 1998 på samma sätt
som tidigare år. Det är en kontinuerlig process,

annan bakgrund, oavsett om vi till slut hamnar
inom universitetsvärlden eller inom näringslivet.
En viktig uppgift är ju att hjälpa t ex studenter

där vi känner att vi får god respons från
högskolan”, säger Anna Johnson, doktorandsektionens ordförande. Rektorsvalet var

och företag att ta till sig och tillgodogöra sig ny
information och ny kunskap”, sammanfattar
Anna sin egen syn på forskarutbildningen.

naturligtvis också en stor fråga för doktorandsektionen under året. Anna konstaterar att hon
känner stöd från den nye rektorn Jan-Eric
Sundgren när han säger ”Våga ställa krav på
handledarna”.

Män
Kvinnor
250 personer

Samma breda syn ger hon uttryck för när hon
200

berättar om hur hon själv ser på arbetsformerna
för forskarutbildningen: ”Inom den akademiska
världen har vi alldeles för lätt att manifestera

”Andra signaler, där vi har samma syn, är
inriktningen på mer humaniora, mer språk och

oss i dokument, men det är inte dokumenten i
sig som är viktiga utan vilka avtryck de sätter i
praktiken. Regelverk och ledningens intentioner

mer tvärvetenskap, så att de doktorander som
kommer ut från Chalmers blir ’hela’ människor.
Idag betraktas många gånger doktors-

utgörs oftast av ord på papper, men det är först
när orden omsätts i levande processer som de
kan få någon verklig effekt. Jag upplever att

avhandlingen som slutmålet med stort S, när
egentligen tonvikten borde ligga på människor
med kunskap. Som forskare måste vi vara
duktiga generalister. Ska vi bli attraktiva på

Chalmers ledning verkligen önskar att förbättra
forskarutbildningen, och det arbetas mycket
med att skapa processer som kan stödja de
goda intentioner som finns. Jag ser därför

arbetsmarknaden räcker inte djupt kunnande i
den egna disciplinen, utan vi måste också kunna

framtiden an med tillförsikt”.

150
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0
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Antagning till forskarutbildningen
på Chalmers 1994-1998.
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Män
Kvinnor

minerades 21 kvinnliga doktorer vilket motsvarar 21% av totala antalet doktorsexamina. I början av 1990-talet var det vanligt att
kvinnorna avslutade studierna efter licentiatexamen och andelen kvinnliga doktorer
låg då på cirka 10%. 1998 examinerades
också 26 kvinnliga licentiater (23% av alla
licentiatexamina). Särskilt positivt är att
antalet kvinnor som fortsätter med en akademisk karriär efter doktorsexamen har
ökat. Andelen kvinnor bland forskarassistenterna var 26% för 1998.

700 personer
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God rekrytering
Antal personer anställda som
doktorand 1994 till 1998.
(1994-96 per den 30 juni, samt
1997-98 per den 31 december.)

231 personer antogs till forskarutbildningen
1998, vilket är samma höga nivå som året
innan. Bland dessa fanns 64 kvinnor vilket
motsvarar 28%. Den kortare medianstudietiden, som blivit följden av att doktorandernas undervisning i grundutbildningen
minskades 1994 (från 33 till 20% av arbetstiden), innebär att genomströmningen ökar
och att därmed fler doktorander kan antas.
En annan betydelsefull faktor är att de ex-

terna resurserna ökat och att antalet
doktorandtjänster blivit fler de senaste två
åren. 1998 hade 659 forskarstuderande anställning som doktorand vid Chalmers.
För närvarande är efterfrågan stor på
högskoleutbildade tekniker och vi har därför
ökat våra ansträngningar att rekrytera
doktorander. För att intressera fler teknologer för forskarutbildning efter examen
arrangerade t ex Doktorandsektionen vid
Chalmers Studentkår informationsaftnar
under våren där doktorer med examen från
Chalmers medverkade. De inbjudna doktorerna var verksamma både inom företag och
som forskare vid Chalmers. Samtliga uppgav
att de på olika sätt haft nytta av doktorsutbildningen i sitt nuvarande arbete. Även
sektionerna arbetar aktivt med rekrytering
bland teknologer i årskurs tre och fyra.
Kemisektionen har t ex ett systematiskt och
årligen återkommande program för att informera alla teknologer i slutet av utbildningen
om möjligheterna att gå vidare med en forskarutbildning.

Kvinnlig statistik
För tio år sedan var institutionen för matematisk
statistik som många andra institutioner: manlig.
Helt manlig. Idag har den sju kvinnliga doktorander och tre av de fem forskarassistenterna är
kvinnor. ”Jag tror inte på snacket att tjejer bara
är intresserade av livsnära och mindre abstrakta
ting – tvärtom. I matematiska ämnen är inte en
kraftig basstämma eller stora muskler någon
fördel. Sant är ändå sant. Däremot hjälper det
att ha fantasi och att vara ordentlig –
egenskaper som kvinnor ju tillskrivs”, säger
professor Peter Jagers.

Licentiater
Doktorer

Det var alltså självklart att det borde finnas
kvinnliga forskare på institutionen och Peter
Jagers antog utmaningen att rekrytera dem.

150 personer

Han fick hjälp av att institutionen växte fort, så
att flera kvinnor kunde börja samtidigt och på så
sätt stötta varandra. 1989 antogs tre kvinnliga

100

doktorander och året därpå två till. En av dem
var Marianne Månsson. För 2,5 år sedan
doktorerade hon och fick en tjänst som

50

forskarassistent. Att hon fortsatte sin
forskarkarriär berodde på att hon tyckte om
ämnet och på den uppmuntran hon fick.

0
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Examination inom forskarutbildningen på Chalmers
1994 – 1998.
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Nibia Aires som är doktorand håller med: ”Det jag
märkte mest var chefernas positiva attityd. Själv är
jag uppfostrad att tänka ’nej det kan jag inte göra’,
men här fick jag från början ta ansvar. Det är en
inställning som föder självförtroende”.
Efter att ha läst matematik i Göteborg jobbade Nibia
Aires som programmerare, bildade familj, flyttade
hem till Uruguay som universitetslärare, men

Ökad tvärdisciplinär
forskarutbildning

Alltfler doktorander arbetar med tvärdisciplinära frågeställningar i sina doktorandprojekt. Samarbete över olika discipliner har
ökat bl a på grund av att flera sektionsöverskridande och nationella forskarskolor
har startats och att samarbete inom forskarutbildningen med olika företag har ökat.
Flera forskarskolor har under senare år
startats med anknytning till forskningsprogram som stöds av Stiftelsen för Strategisk
Forskning. Chalmers erfarenhet är att intresset för att delta i dessa tvärdisciplinära
forskarskolor är stort bland handledare och
doktorander. I Materialforskarskolan deltar
t ex 70 doktorander från sektionerna för
Kemi, Fysik och teknisk fysik, Maskin- och
farkostteknik samt Elektro- och datorteknik
och därtill kommer 15 doktorander som följer forskarskolans gren för Biomaterial.
Bland forskarskolans doktorander är drygt
40% kvinnor. En fördel med de tvärdisciplinära forskarskolorna är att dokto-

randerna kan få tillgång till ett större utbud
av kurser än tidigare och därmed blir det
lättare att ”skräddarsy” utbildningen.
Om staden och relationerna till landet
kring denna utvecklas uthålligt kan också
samhället som sådant bli uthålligt. Inom
forskarskolan Uthållig storstad, som stöds av
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning
(Mistra), behandlas olika aspekter av denna
utmaning. Forskarskolans andra år har inneburit att samarbetet mellan olika discipliner
har fortsatt och fördjupats inom doktorandkurser och seminarier. Samarbetet mellan
olika universitet har också intensifierats och
gemensamma kurser har erbjudit doktoranderna fördjupade kunskaper om förutsättningarna för och möjligheterna till en
uthållig utveckling av stad–land relationen.
Under året fanns också två företagsforskarskolor vid Chalmers: FENIX inom
ledning och organisering av produkt- och affärsutveckling samt MARCHAL, en nystartad företagsforskarskola inom material-

återvände 1994 och sökte en doktorandtjänst på
institutionen. Det långa ’studieavbrottet’ kunde ha
legat henne i fatet, men Peter Jagers och hans

började inrättas speciella tjänster för kvinnor, då
ansträngde sig institutionen för att få dem. Bland
de högre tjänsterna är dock kvinnor fortfarande

kollegor såg det istället som en merit.

sällsynta, vilket kanske inte är så konstigt när det
för tio år sedan inte fanns en enda kvinnlig
doktorand.

Vid det här laget har institutionen löst ett av
problemen, det som rör förebilder. ”Finns det inga
kvinnor på institutionen, så tänker man inte på
möjligheten att doktorera”, säger Aila Särkkä, med
ett lektorat på matematisk statistik.
Men det finns andra problem som ligger utanför
institutionens kontroll och som gjort att antalet
kvinnliga forskare inte längre ökar lika snabbt.
”Om man inte ändrar i gymnasiet och på lärarna
där – eller tidigare – kommer vi aldrig kunna
rekrytera fler kvinnor till Chalmers”, säger Nibia

Forskarutbildning

Man måste ha tålamod menar också Marianne
Månsson: ”Det kan bli ett bakslag om man

Kvinnliga licentiater
Kvinnliga doktorer
50 procent

inrättar speciella professorstjänster och det inte
finns nog erfarna kvinnor som kan söka. Då blir
de en andra klassens professorer. Jag känner att

40

idag kan den som är tillräckligt bra bli professor,
oavsett om det är en man eller en kvinna”, säger
Aila Särkkä.

30

När det gäller rollen som forskare är de alla

Aires som har egna tonåringar. ”Visst är det
samhället utanför som präglar människorna innan
de kommer hit, men med det sagt, ska man göra

överens om att de individuella skillnaderna helt
överskuggar eventuella könsmönster. Varför är
det då så viktigt med fler kvinnor? Peter Jagers

så mycket man kan”, menar Peter Jagers. Han har
långt ifrån varit ensam om att hjälpa fram kvinnor
på institutionen. Att de var fler som hade samma

ser både ideologiska och praktiska skäl : ”För det
första har kvinnor svårare att komma fram i
samhället. Det är orättvist, så ska det inte vara.

principiella hållning är en av orsakerna till att de
lyckades, liksom att deras kollegor alltid tagit väl
hand om nya doktorander, oavsett kön. När det

För det andra får vi bättre studenter om vi kan
välja bland hela befolkningen istället för halva,
och för det tredje får vi en trevligare institution.

20
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Andel kvinnor bland dem som
avlagt licentiat- respektive
doktorsexamen på Chalmers
läsåren 1994 -1998.
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Forskarutbildning

området. Inom dessa utbildas personer som
är anställda av ett företag (s k industridoktorander). Forskningsuppgiften består av ett
projekt med nära anknytning till företaget,
med särskilt anpassade kurser och seminarier. Projekt, som kommer att ingå i
MARCHAL, har planerats under hösten
och i början av 1999 börjar de fem första
doktoranderna sin utbildning. De flesta
industridoktoranderna vid Chalmers är anställda av stora företag, men ett mål för
MARCHAL är att även små- och medelstora företag skall medverka i större omfattning. De båda företagsforskarskolorna stöds
av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling.
Utlandsvistelser under studietiden

Chalmers arbetar aktivt för att på olika sätt
stimulera doktorander att förlägga en del av
sina studier utomlands. För att underlätta för
doktoranderna att vistas en sammanhängande tid om minst två månader vid ett utländskt universitet (motsvarande) har Chalmers avsatt särskilda medel som skall täcka
merkostnader som uppstår i samband med
utlandsvistelsen. 1998 tilldelades 35 doktorander bidrag och drygt hälften av dem vistades vid universitet utanför EU, främst i
USA.

Utvärdering av Chalmers
kvalitetsarbete

Chalmers kvalitetsarbete inom forskarutbildningen har bl a inriktats mot ett bra system för studieplanering och studieuppföljning. En gemensam modell för Chalmers
har tagits fram för att underlätta arbetet. Ett
kontrakt med tidplan upprättas mellan
doktoranden och handledargruppen. Tidplanen följs upp varje år vid ett samtal mellan doktoranden och handledarna. Vid Chalmers tillämpas även särskilda policies för
handledning och för internationalisering
inom forskarutbildningen. Tanken med den
senare är att varje doktorand skall tillförsäkras en miniminivå under utbildningstiden
vad gäller internationella kontakter t ex
deltagande i internationella konferenser och
studier vid utländska universitet.
Under våren 1998 utvärderade Högskoleverket Chalmers kvalitetsarbete. Bedömargruppen fann flera exempel på processinriktat kvalitetsarbete i forskarutbildningen
och skrev i sin rapport att ”Genom bl a de
policydokument som utarbetats och fastställts i syfte att kvalitetssäkra forskarutbildningen och genom de tydliga uppföljningssystem som tillämpas har Chalmers nått
långt i fråga om utveckling och kvalitet i sin
forskarutbildning”.

Årets bäste
forskarhandledare
Chalmers delade efter förslag från
doktoranderna för andra gången
ut pris till ”årets bäste forskarhandledare”. Priset gick denna
gång till professor Bo Berntsson

Studentinitiativ

vid matematiska institutionen.

”Att som doktorand börja undervisa kan kännas som att bli kastad i vattnet utan att veta
om man kan simma. Visst finns det mycket pedagogisk aktivitet på Chalmers, men den

Doktorandernas motivering var:
”Bo Berntsson lyckas på ett
anmärkningsvärt bra sätt förmedla

känns lite okoordinerad. Vi har många idéer och vill ha hjälp att förverkliga dem”, tänkte
doktoranderna Sara Blom och Åke Ingerman. Därmed var idén till en pedagogisk
handledare på Sektionen för fysik och teknisk fysik född.

ämneskunskap på såväl en övergripande som en detaljerad nivå,
vilket hjälper doktoranden att

Tanken var att den pedagogiska handledaren skulle stödja doktoranderna i deras pedagogiska utveckling och utfärda ett pedagogiskt intyg vid uppnådd doktorsexamen. Det
var viktigt att allt samlades i en person, en fast anställd med tid avsatt för doktorander
med pedagogiska spörsmål. En person som kunde hålla ögon och öron öppna, skriva
utvecklingsplaner och besöka lektioner.

komma framåt i sin forskningsuppgift. Han tar sig tid att
diskutera, är uppmuntrande och

Det här var i oktober. Sara och Åke skrev ett förslag, fick hjälp av Centrum för

kommer alltid med idéer. En annan
av Berntssons starka sidor är hans
förmåga att ge engagerat stöd och

pedagogisk utveckling och sektionens representant i det pedagogiska nätverket. Alla de
pratade med var positiva till idén. De hittade en kandidat och gick till sektionsledningen.
De behövde inte vänta länge. I december gav ledningsgruppen klartecken för en första

ledning, både i formulering och
bearbetning av det problem som
doktoranden arbetar med.

försöksperiod och fysiklektorn Bo Hellsing blev pedagogisk handledare på upp till 20
procent av sin tjänst.

Bo Berntsson visar även upp en
mänsklig sida och bryr sig om hur
doktoranden mår. Bo Berntsson är

Sara och Åke har även startat ett första pedagogiskt nätverk bland sektionens mer än
hundra doktorander.

allt som en handledare bör vara”.
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Forskning
Förnyelse över gränserna
Hösten 1998 startades ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram, FENIX, som är
unikt i sitt slag. Programmet är en satsning
inom området ledning och organisering av
industriell FoU. Det syftar till att bygga en
bro mellan forskarvärlden och näringslivet.
Bakom programmet står Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm, IMIT samt företagen
Astra Hässle, Ericsson, Volvo och Telia.
FENIX-programmets kärna utgörs av ett 40tal forskare från Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm som bedriver forskning med koncentration på följande tre tema:
– Ledning och organisering av komplexa
organisationer,
– Kunskapsuppbyggnad och lärande i
temporära organisationer,
– Förnyelse.
Som en uppgift i FENIX ingår också
uppbyggnad av forskningsverksamhet vid
Högskolan i Halmstad.
Satsningen inkluderar även en integrerad
ledar- och forskarutbildning som ska leda
fram till disputerade ledare, s k ”Executive
PhD”. Under en sexårsperiod ska totalt 20
personer genomgå denna utbildning, som
efter licentiat- eller doktorsexamen syftar till
ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter.
Rekryteringen till denna utbildning sker både
från de medverkande företagen och från det
akademiska forskarutbildningssystemet.
Basfinansieringen för FENIX-programmet
ligger på 130 Mkr för en sexårsperiod, där
KK-stiftelsen och företagen står för drygt
60 Mkr vardera. Övriga finansiärer är Arbetslivsinstitutet (ALI), Rådet för Arbetslivsforskning (RALF) och NUTEK.
”FENIX kan ses som en reaktion mot den
åtskillnad som ofta görs mellan akademisk
och industriell kunskap. Från industriellt håll
har det framförts att forskare ägnar sig åt
problem de själva finner intressanta men
som saknar relevans för industrin. Den
akademiska världen å sin sida menar att de
akademiska kunskaperna har svårt att vinna
spridning. I FENIX försöker vi råda bot på
detta”, kommenterar Flemming Norrgren,
docent i psykologi och programchef för
FENIX.

Vetenskaplig produktion

Den vetenskapliga produktionen i form av
refereegranskade vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag publicerade i proceedings
uppgår till 1 700 artiklar. Härtill kommer 765
övriga vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga skrifter etc.
Nya professorer och
biträdande professorer

Forskning

Enligt Chalmers arbetsordning skall högskolan föra en sådan personalpolitik att den
premierar lärare som tar ansvar för både
utbildning och forskning. Chalmers har under året börjat tillämpa denna policy även på
professorsnivå och befordrat tre mycket väl
meriterade biträdande professorer till professorer inom områdena forsknings- och
teknikpolitik, koordinationskemi respektive
hållfasthetslära.
Dessutom har Chalmers fortsatt att pröva
lärare på docentnivå och befordrat ytterligare 12 docenter till biträdande professorer.
Sedan detta befordringssystem började tilllämpas 1995 har sammanlagt 68 personer
befordrats till biträdande professor. En del
av dem har sedan erhållit professurer inom
och utom Chalmers. Vid slutet av 1998 fanns
vid Chalmers totalt 58 biträdande professorer, inklusive de 9 som rekryterats till befattningen.
Chalmers beslutade under året att nya
professorer skulle rekryteras inom följande
områden:

Mål
Chalmers forskning skall
vara internationellt ledande
inom ett antal forskningsområden. Den skall leda till
resultat som kan nyttiggöras
i näringslivet och samhället i
övrigt. Forskningen skall
även främja utvecklingen av
forskarutbildningen och
bidra till förnyelsen av
grundutbildningen.

– Tillförlitliga och robusta realtidssystem,
finansierad av Saab AB, Saab Ericsson
Space och Saab Automobil AB
– Industriell kvalitetsstyrning (TQM),
finansierad av AB SKF
– Projektledning

Biträdande professorer
Professorer

– Organisk kemi

150 personer

– Kemiteknik med särskilt ansvar för
pedagogiska utvecklingsfrågor inom
kemiområdet

100

– Ekonomi och organisation inom
medicinska tekniker
50

– Byggandets strategi och
ledarskapsfrågor
– Matematik

0

– Automation

1994 1995 1996 1997 1998

Antal professorer och biträdande
professorer vid Chalmers.
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De flesta av dessa professurer har inrättats
inom områden där Chalmers tidigare inte
haft någon professur. Vid utgången av 1998
fanns 108 professorer.
Nya adjungerade professorer

Chalmers har under året utsett sex nya adjungerade professorer inom följande områden:
– Bilsäkerhet
Forskning

– Vårdbyggnad
– Förbrännings- och förgasningsprocesser
– Arkitekturens teori och historia
– Tillämpad datalogi
– Elektroniska byggsätt
Chalmers hade vid utgången av 1998 totalt
28 adjungerade professorer. De flesta fanns
inom Sektionerna för väg- och vattenbyggnad, maskin- och farkostteknik samt kemi.
Fler kvinnliga lärare/forskare

Den 3 november under Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademiens
(IVA) årliga Högtidssammankomst
i Berwaldhallen i Stockholm fick
professor Marianne Kärrholm
mottaga IVA:s guldmedalj för
framstående insatser vid etablering av konsumenttekniken –
den metodiskt mot brukarkraven
anpassade utformningen av
tekniska produkter – som ett nytt

Chalmers har under flera år arbetat aktivt
med att öka andelen kvinnliga doktorander
och lärare. Som framgår av avsnittet om forskarutbildning har andelen kvinnliga doktorer fördubblats under 1990-talet och Chalmers har under de senaste åren systematiskt
arbetat med att få fler kvinnor att stanna
kvar efter doktorsexamen och fortsätta med
en akademisk karriär.

vetenskapsgrundat kunskapsområde samt för uppbyggnaden
och ledningen av betydelsefulla
Andel kvinnor 1996

Andel kvinnor 1998
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forsknings- och utbildningsverksamheter inom området vid
Chalmers tekniska högskola.

Andel kvinnor inom utbildning och forskning på
Chalmers 1998 jämfört med 1996. Siffrorna på
staplarna anger antal kvinnor för respektive år.
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Från juli 1996 till december 1998 mer än
tredubblades antalet kvinnliga forskarassistenter, från 7 till 24. Visserligen har
Chalmers ökat antalet befattningar som
forskarassistenter, men andelen kvinnliga
forskarassistenter har ändå ökat påtagligt,
till 26% 1998 jämfört med 10% 1996.
Variationerna mellan sektionerna är
stora. Vid Sektionen för arkitektur är t ex
samtliga tre forskarassistenter kvinnor
medan det bara finns två kvinnor bland de
totalt 19 forskarassistenterna på Sektionen
för elektro- och datorteknik.
Chalmers har positiv erfarenhet av denna
satsning på kvinnor och har därför under
året beslutat att fortsätta med riktade satsningar i första hand på nivån docent/biträdande professor.
Fler yngre forskare

Chalmers har under de senaste åren satsat på
fler befattningar som forskarassistent. Från
1995 till 1998 ökade dessa med 36 %, från 67
till 91 personer. Vid Chalmers finns även en
tidsbegränsad doktorsbefattning för nyutexaminerade doktorer. I slutet av 1998 hade
20 personer sådana befattningar.
Strategisk satsning på miljöområdet

Ett av de strategiska beslut som tagits under
året är att kunskap och teknologisk utveckling för ett hållbart samhälle skall bli ett av
kännetecknen för verksamheten inom Chalmers. Chalmers styrelse har därför tagit ett
principbeslut om en särskild satsning för att
stärka miljöområdet. För att en sådan satsning skall bli relaterad till pågående verksamhet samt dessutom riktad mot utvecklingen av morgondagens samhälle fick miljösektionens dekanus uppdrag att svara för att
all pågående verksamhet inom miljöområdet skulle utvärderas med avseende på
kvalitet och relevans. Utvärderingen skulle
även omfatta hur organisationen fungerar.
En utvärderingsgrupp med internationellt
erkända miljöforskare tillsattes. Gruppen
fick dessutom i uppdrag att mot bakgrund av
detta underlag föreslå vilka satsningar på
framtida miljöverksamhet som borde göras.
Utvärderarna konstaterade att de många
olika miljöverksamheterna saknade fokus
och koncentration och att Chalmers borde
satsa på ett begränsat antal områden och bli
internationellt ledande inom dessa, vilket

det ansågs finnas goda förutsättningar för.
Utvärderarna ansåg också att miljöverksamheten även i fortsättningen bör bibehållas som en virtuell organisation, eftersom
den sammanför forskare med gemensamma
problemställningar men med olika disciplinära kompetenser.
De områden som miljösektionen har föreslagit att bli fokuserade miljöområden är:
– Miljösystemteknik, som bl a omfattar
livscykelanalys som är sammankopplat
med NUTEKs kompetenscentrum i
produktrelaterad miljöanalys,
– Global miljömätteknik, som är ett annat
satsningsområde som bygger på
kompetenser från fysik och elektronik,
t ex optisk mätteknik med bl a mätning
från satelliter,
– Uthålliga energisystem, där kompetensen i första hand finns inom
Sektionen för maskin och farkostteknik
och där förbränning i energiproduktion
och trafikarbete studeras. Här finns
värdefulla synergier med kompetenscentren i högtemperaturkorrosion,
förbränningsmotorteknik och katalys,
– Bärkraftig energi- och materialomsättning i industrisamhället, vilket är
ett nytt område som kopplar samman
fysik och fysisk resursteori med samhällets omsättning av energi- och
råvaruanvändning,
– Uthålligt samhällsbyggande, som
avses bli en del av verksamheten vid
Sektionerna för arkitektur samt vägoch vattenbyggnadsteknik. Mobilitet
och trafikplanering i stadsmiljö är en av
satsningsprofilerna,
– Bärkraftig kemiteknik, vilket är ett
centralt utvecklingsområde inom
kemiteknik.
Inom grundutbildningarna började särskilda
profilprogram att utformas så att teknologerna i de olika programmen kan välja en
miljöprofil som omfattar mer än 60 poäng
och som är så utformad att innehållet är relaterat till utbildningsprogrammets egna
kärnämnen.

Sektionen för
miljövetenskap
Bärkraftig
kemiteknik

K

Global
miljömätteknik

Chalmers miljöinitiativ
ED

Uthålliga
energisystem

M

Design i olika former i kombination med
informationsteknologi är ett område som
utvecklas mycket snabbt och där det på
grund av det stora intresset varit lätt att
starta samarbete mellan olika sektions- och
fakultetsområden. Sektionen för arkitektur
har blivit centrum för utvecklingen och olika

V

Uthålligt
samhällsbyggande

A

Bärkraftig
F
energi- och
materialomsättning

Schematisk bild av hur miljöinitiativets nya professurer fördelas på sektionerna.

sektioner med olika behov kanaliserar sin
verksamhet till denna utvecklingsmiljö.
Arbetssättet i en studio löser upp hindrande
organisatoriska strukturer och skapar nya
förutsättningar för ett sektionsövergripande
samarbete. En av huvudsatsningarna är projektet ’Interactive City’, som utgör grunden
för en ansökan om inrättande av en designstudio i Göteborg. Inom studioprojektet
pågår förberedelser för att kunna genomföra
såväl kurser och examensarbeten för
teknologer som projekt i forskarutbildningen. Dessa verksamheter kommer att
involvera studenter och lärare även från
andra sektioner såsom fysik, maskinteknik
och kemi, liksom studenter och lärare från
konstnärliga fakulteten. Inom A-sektionens
studio pågår även projektet ’Arbetsplatsens
utformning’ (Space Design).
Design inom Maskinteknik kommer att
starta som ett nytt utbildningsområde och
grunden för verksamheten är en studio som
förenar teknisk och konstnärlig kompetens
med avancerade IT-hjälpmedel. Inom utbildningen kommer denna kompetens att utnyttjas för att studenter redan från första årskursen skall kunna förena traditionella
teknikämnen med industridesign och estetik.
VIA-samarbetet

Design – ett snabbt växande område

Miljösystemteknik

Mellan Sektionerna för väg- och vattenbyggnad, teknikens ekonomi och organisation
samt arkitektur, pågår ett samarbete, det s k
VIA-samarbetet, för att utveckla gemensamma forsknings- och undervisningsområden. Tre projektområden drivs: Facilities
Management, Urban Management och
Mobility Systems Design.
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Kompetenscentra vid
Chalmers
Chalmers centrum för
höghastighetsteknologi
(CHACH)
Kompetenscentrum i
förbränningsmotorteknik
(CERC)
Kompetenscentrum i
högtemperaturkorrosion (HTC)
Kompetenscentrum i
järnvägsmekanik
(CHARMEC)
Kompetenscentrum i
katalys (KCK)
Kompetenscentrum i
produktrelaterad
miljöanalys (CPM)
Som ett
kompetenscentrum
fungerar konsortiet
Gasturbincentret (GTC)

Program med stöd från
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
Program där Chalmers är värd:
Elektronikproduktion (E-PROPER)
Farkoststrukturer (IVS)
Högfrekvenselektronik
Kvantkomponenter och nanostrukturer
Materialforskarskolan med delprogrammen Biokompatibla material,
Polymera konstruktionsmaterial och Elektrisk utomhusisolation
Nationellt nätverk i tillämpad matematik
Nukleinsyreforskning
Produktionsteknik (PROPER)

Program där Chalmers deltar:

Facilities Management integrerar flera
områden inom byggnadsteknik, det vill säga
konstruktionsteknik, produktion, funktionalitet samt drift och underhåll. Området är ett
viktigt behovsområde för näringslivet och
har stor potential med många applikationsområden inom industri, boende, vård och utbildning.
Även Urban Management och det närliggande området Mobility Systems Design har
en bred förankring inom flera discipliner.
Dessa områden omfattar trafik, transporter,
logistik, miljö och funktioner när det gäller
boende, näringsliv och samhällsservice och
är exempel på komplexa system som behöver angripas med moderna metoder och
öppenhet mellan den inomvetenskapliga
forskningen och samhällets behov.

Biomedicinska forskarskolan i Göteborg (GGBS)
Centre in Combustion Science and Technology (CeCoST)

Nya organisationsformer

Energisystem

Chalmers har under en treårsperiod varit
djupt involverat i att organisera forskning
enligt de idéer som lanserats för NUTEKs
kompetenscentra och för strategiska forskningsprogram som finansierats av Stiftelsen
för Strategisk Forskning (SSF) och Miljöstrategiska stiftelsen (Mistra). Redan tidigare var materialkonsortierna ett steg i
denna riktning.
Denna organisationsmodell kan enklast
karakteriseras som en matrisorganisation
där forskningsprogrammen ligger tvärs linjeorganisationen. Linjeorganisationen leds av
dekanerna och de multidisciplinära forskningsprogrammen leds av en programkoordinator, vars roll är att identifiera de
bäst lämpade forskningsgrupperna för projekten inom programmen. Andra viktiga
uppgifter för koordinatorn är att sammanföra näringslivet och intressenterna med
forskargrupperna samt att vidmakthålla ett
konstruktivt kunskapsflöde.
En grundlig utvärdering av organisationsmodellen har genomförts under 1998, där
berörd personal – föreståndare för kompetenscentra, dekaner, projektledare, doktorander m fl – har intervjuats. Analysen visar
att organisationsformen är effektiv och stimulerande genom att den förenar det bästa
av inomvetenskapligt driven och behovsdriven forskning. Den förenar också akademisk kvalitet med näringslivsrelevans.

Engineering Design Research and Education (ENDREA)
Forest Products Industry Research College (FPRIC)
Fotonik
Integrerade elektroniksystem
Kemisk processdesign och reglering
Konkurrenskraftigt byggande
Livsmedelsproduktion med Framtidens Teknologier (LiFT)
Marin forskning (MASTEC)
Personal Computing and Communication (PCC)
Realtidssystem (ARTRES)
Samarbetsprogram i mikroelektronik
Trämekanik
Träteknologi
Vetenskapliga beräkningar
Visual Information Technology (VISIT)
Andra nytillkommande SSF-program är bl a flerfasströmning med industriellt
viktiga tillämpningar från läkemedelsindustri och cellulosaindustri.

Mistrafinansierade program där Chalmers är värdorganisation
Uthålligt byggande
Urban Water Management

Mistrafinansierade program i vilka Chalmers deltar
Batterier och bränsleceller
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Arbetet med fortsatt implementering och
utveckling av organisationsmodellen kommer att fullföljas baserat på erfarenhetsåterföring i referensgrupper bildade kring
framgångsrika projekt där modellen tillämpats.
Värdskap för SSF-program

Chalmers är värdhögskola för programmet
nanovetenskap, höghastighetselektronik och
fotonik – ett av de största program som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) satsat
på. Detta program utvärderades hösten 1998
med huvudsaklig inriktning på organisationen av forskarskolan och hur verksamheten
samordnats mellan de tre berörda högskolorna Chalmers, LTH och KTH. Redan tidigt
konstaterade styrelsen för SSF att programmet blev för stort och oöverskådligt, vilket
lett till att de olika grupperna inte fått den
kontakt som krävdes för att uppnå önskade
synergivinster i programmet. Det föreslås
därför att programmet delas upp i fyra delar,
där Chalmers får värdskapet för de delar
som omfattar kvantkomponenter och nanostrukturer samt högfrekvenselektronik.

Ekonomiskt resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår för
1998 till 14 Mkr, vilket är en ökning med 27
Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 21 Mkr. Det positiva resultatet beror främst på att intäkterna ökat
snabbare än kostnaderna under året. Den
statligt finansierade forskningens andel utgör ca 56% av rörelseintäkterna men har
minskat jämfört med föregående år. Främst
beror detta på minskade intäkter från
NUTEK. Detta kompenseras av att bidrag
och uppdrag från stiftelser och företag ökat
kraftigt.

Materialkonsortier
vid Chalmers
Teoretisk och
datorstödd
materialfysik
Biomaterial
Supraledning

Förändrat stöd från
forskningsfinansiärer

De sju största forskningsfinansiärerna

Totalt har bidrag från sektorsforskningsorganen minskat med 9%. Minskningen avser främst NUTEK. Bidrag från de offentliga
forskningsstiftelserna har ökat under året.
Från Stiftelsen för Strategisk Forskning
(SSF) har bidraget ökat med 40%. Bidrag
från EU har efter att ha ökat kraftigt 1997
legat kvar på i stort sett oförändrad nivå
1998.

(Mkr)

1998 1997 95/96

Utbildningsdepartementet 345

334

353

NUTEK

95

121

111

NFR

56

52

47

SSF

56

40

0

TFR

47

51

48

EU

32

31

12

BFR

24

23
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Samverkan med
högskolor i Västsverige

Med syfte att stärka högskoleverksamheten
i Västsverige undertecknade de nio högskolorna i regionen i oktober 1998 en avsiktsförklaring om det Västsvenska universitetssamarbetet. Den bakomliggande tanken är
att därigenom bättre kunna tjäna studenterna, vetenskapssamhället och samhället i
övrigt.
Inom ramen för de 30 Mkr per år under
två år som Stiftelsen Chalmers tekniska högskola avsatte 1997 för utveckling av de mindre och medelstora högskolorna i Västsverige har samverkan med Chalmers startat
vid högskolorna i Borås, Halmstad och Karlstad. I Borås (5 Mkr/år) används resurserna
till textilforskning, miljöforskning och forskning i semiautonoma system. I Halmstad (5
Mkr/år) bedrivs ett tiotal projekt, merparten
inom det elektrotekniska området. I Karlstad är huvudtemat skogsindustriell forskning (7,5 Mkr/år), men en stor satsning görs
även inom det datavetenskapliga området
(2,5 Mkr/år).

Offentliga stiftelser 6 %
EU 3 %

Övrigt
19 %

Företag mfl
16 %

Utbildningsdepartementet
30 %

Övriga statliga
26 %

Rörelseintäkterna 1998 uppgick till
1135 Mkr. Därutöver kom aktieägartillskott på 7 Mkr från stiftelsen Chalmers
samt finansiella intäkter på 14 Mkr.
De totala intäkterna uppgick till 1156 Mkr.

Forskarutbildning och forskning
1998

1997

95/96

Utbildningsdepartementsmedel

345

334

353

Övriga statliga bidrag

293

330

309

Bidrag/uppdrag fr företag m fl

Rörelseintäkter (Mkr)

176

116

99

Offentliga stiftelsebidrag

71

45

0

EU-bidrag

32

31

12

Övrigt
Summa rörelseintäkter

218

159

77

1 135

1 015

850
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Att ständigt
bli bättre
Kvalitet

Ett öppet förhållningssätt mot omvärlden,
flitig redovisning av resultat och en vilja till
förändring är grunden för ett fortlöpande
förbättringsarbete och säkerställande av
kvalitet i Chalmers olika verksamheter. Studenternas synpunkter i utvärderingar av
olika utbildningsmoment och studentkårsrepresentanters medverkan i beredning och
beslut bidrar starkt till en positiv utveckling.
En viktig grund för förbättring av verksamheten är det mål- och strategiarbete som
under 1998 bedrevs inom många delar av
Chalmers. Det pedagogiska utvecklingsarbetet får en allt starkare akademisk förankring
med ökat utrymme för forskning inom området. Parallellt sker också en fortlöpande
förbättring av den fysiska studiemiljön genom anpassning av lektionssalar och utbyggnad av arbets- och studieplatser för studenterna.

Utvärderingar

Ett centralt instrument i Chalmers förbättringsarbete har länge varit utvärderingar.
Chalmers har under hela 1990-talet varit
drivande för att tillsammans med andra tekniska högskolor få till stånd utvärderingar av
utbildningsprogram, helst med internationell medverkan eller referensram. Den viktigaste effekten av utvärderingarna är att
den fortsatta programutvecklingen kan ske
med fokus på starka sidor och en systematisk
bearbetning av de brister som de externa
bedömarna uppmärksammat. Följande stora
utvärderingar med direkt anknytning till
Chalmers genomfördes under 1998:
• Maskinteknikprogrammen
i Sverige, samt två i Tyskland
• Programmen i Väg- och vattenbyggnad
i Sverige, samt ett i Finland
• Arkitekturutbildningarna
i Sverige i Högskoleverkets regi
• Sjöbefälsutbildningarna
i Sverige i Högskoleverkets regi
• Chalmers internationella masterprogram med deltagande
av tidigare studenter
• Omläggningen av Datateknikprogrammet, projekt D ++
• Miljösektionen vid Chalmers,
ett helhetsperspektiv
I utvärderingarna av Väg- och vattenbyggnadsprogrammen respektive Maskinteknikprogrammen bedömes utbildningarna
vid Chalmers vara av god kvalitet. Båda programmen omarbetades för några år sedan
och utvärderingarna har givit impulser till
justeringar och kompletteringar. Utvärderingarna lyfte även fram ett antal förslag till
förbättringar. Flera initiativ har tagits redan
under utvärderingarnas gång, men ytterligare finns att ta vara på i den fortlöpande
programutvecklingen.

22

De nationella utvärderingarna av utbildningarna för arkitekter respektive sjöbefäl
har inte givit anledning till några större ingrepp i utbildningsutbudet. Chalmers har
samtidigt tagit initiativ till en internationell
programutvärdering av Arkitekturprogrammen i Sverige, där även program i Finland,
Skottland och Nederländerna väntas ingå.
De internationella masterprogrammen,
som funnits sedan 1992, utvärderades enligt
en delvis ny modell. Medverkan av tidigare
studenter och jämförelsen mellan flera olika
program var nya inslag. Fortlöpande hålls
kvalitetsseminarier för masterprogrammen
där utvärderingens förslag skall översättas
till åtgärdsprogram.
Högskoleingenjörsprogrammen har inte
funnits tillräckligt länge för att motivera en
utvärdering. Däremot har Ingenjörs- och
sjöbefälsskolan, Chalmers Lindholmen, under ett par års tid drivit ett omfattande
kvalitetsprojekt baserat på en industrinära
TQM-filosofi. Många lärdomar har dragits
om hur verksamheten bedrivs och många
konkreta förbättringsförslag har genomförts.
Den främsta vinsten ligger dock i ett ökat
medvetande om behovet att åstadkomma
utbildningar av hög kvalitet inom ramen för
en effektiv organisation.
Den interna utvärderingen av projekt
D ++ slår fast att viktiga projektmål har uppfyllts, så som högre andel kvinnliga studenter och bättre studieresultat. Utvärderingen
tar ett helhetsgrepp om Datateknikprogrammet och länkar svagheter i enskilda
kurser till kvaliteten på programmet som
helhet. Rapporten utgör därmed även utgångspunkt för uppföljning och utvärdering
inom andra ämnesområden.
Utvärderingen av miljösektionen konstaterar att Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet har skapat sig en framskjuten position i utvecklingen av området. Utveckling av övergripande strategier och ökat
samarbete över traditionella ämnesgränser
anses därför angeläget för att dra fördel av
detta läge.

Högskoleverkets granskning

Under året har Högskoleverkets utvärdering av kvalitetsarbetet vid svenska universitet och högskolor nått Chalmers. En omfattande självvärderingsrapport och ett platsbesök utgjorde grunden till en rapport från
en extern bedömargrupp. Gruppens allmänna intryck var att verksamheten vid
Chalmers präglas av hög kvalitet och att ett
mycket gott arbete gjorts för att skapa en
effektiv ledningsstruktur. De fann också
flera goda exempel på systematiskt kvalitetsarbete i delar av verksamheten, t ex nämnda
projekt på Chalmers Lindholmen, bibliotekets kundorienterade arbetssätt, det strukturerade sättet att kvalitetssäkra forskarutbildningen genom policydokument och uppföljningsrutiner samt den påbörjade analysen av
utbildningsprocessen. Dessutom iakttog
bedömarna ett omfattande och konstruktivt
kvalitetsarbete på flera håll.
Däremot saknades, enligt bedömargruppen, ett för hela Chalmers gemensamt
tillvägagångssätt för kvalitetssäkring. Gruppen ger i sin rapport flera välkomna och
användbara förslag på förbättringar. Bland
annat framhöll de värdet av ett processorienterat arbetssätt och rekommenderade
Chalmers att utveckla och genomföra ett
program för kvalitetsarbetet. Bedömargruppen har lämnat en omfattande lista på
konkreta förslag som skall kunna stärka det
fortsatta kvalitetsarbetet. Det gäller bl a
grundutbildning, forskning, förhållandet till
Göteborgs universitet, informationsförsörjning, intressent- och företagssamverkan,
internationalisering och jämställdhet.
Utöver de konkreta förslag granskningen
lett fram till har den ett stort värde i den
intensiva diskussion som uppstått inom
Chalmers under året. Flera nya initiativ har
tagits och goda exempel i delar av verksamheten har kommit till allmän kännedom. För
det fortsatta arbetet utgör bedömargruppens rapport därmed ett värdefullt grundmaterial.
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Kvalitet

Växelverkan
med samhället
Chalmers i omvärlden

Med stark förankring i verksamheten ska
Chalmers verka för en fruktbar samverkan
med det omgivande samhället. Högskolan
ska dela med sig av sina kunskaper och förhålla sig aktiv och inspirerande gentemot
teknikutvecklingen i näringslivet. Med siktet
inställt på ett mänskligt och hållbart samhälle ska Chalmers delta i samhällsdebatten.
Chalmers i vetenskapssamhället

Chalmers
kompetensutvecklingsprogram för
yrkesverksamma
Avgiftsfinansierade program
CHAMPS-kurser i Technology
Management, 12 Mkr
Ingenjörsvetenskapliga kurser
för civilingenjörer, 5 Mkr
Kurser för civilingenjörer i
u-länder, 5 Mkr
Kurser för sjöbefäl, 3 Mkr
Kurser för ingenjörer med
varierande bakgrund, 2 Mkr

Avgiftsfria program
Fortbildningslinjer
- för yrkesverksamma
civilingenjörer, 5 Mkr
- inom ingenjörstekniska
tillämpningsområden, 2 Mkr
Enstaka yrkesverksamma
på ordinarie kurser i
civilingenjörsutbildningen,
2 Mkr
Datorbaserad inlärning i
elektronik, 3 Mkr

Chalmers vetenskapliga profil beskrivs bäst
som en ämnesmässigt bred teknisk högskola
med styrka också inom naturvetenskaper,
matematik och datavetenskaper samt arkitektur.
Chalmers internationella kontakter är
avgörande för att nå erkänd vetenskaplig
kvalitet i utbildning och forskning. Det internationella utbytet i grundutbildningen och
masterprogrammen attraherar studenter
från hela världen. Forskarnas internationella
kontakter och spridning av vetenskapliga
resultat understöds och förenklas av satsningar på informationsteknologi. Forskningssamarbete med nätverksbyggande
inom EUs ramprogram kopplar samman
unika forskningskompetenser.
Ett stort antal program karaktäriserade
av näringslivssamverkan har tillkommit stimulerade av de forskningsstödjande stiftelserna och NUTEK (nationella kompetenscentra). För att dessa program skall vara
framgångsrika krävs att de är industrirelevanta och att den vetenskapliga forskningen håller högt ställda krav på kvalitet.
Utvecklingen inom informationsteknologin stöder framväxten av nya sätt att arbeta, med mer betoning på modellering, simulering och visualisering, vilket i sin tur
driver på den vetenskapliga utvecklingen
ytterligare. Informationsteknologin stimulerar också till bredare samverkan mellan tekniker och andra grupper.
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Chalmers och allmänheten

Under Vetenskapsfestivalen kunde allmänheten för andra året i rad möta personer med
spännande kunskap från Chalmers. Chalmers var en av arrangörerna bakom den
populära festivalen. Dessutom har Chalmers
i samverkan med Göteborgs universitet och
Göteborgs stad deltagit i världsutställningen
Expo 98 i Lissabon.
För att aktivera Chalmers i samhällsdebatten startades en serie debatter kallade
”Korsdrag på Chalmers”. Den första handlade om bilar, miljö och säkerhet. Den var
mycket välbesökt och gav god genklang i
riksmedia. Chalmers strävar efter att oftare
förekomma i media på riksnivå. Det är där
man sätter de djupaste spåren i samhällsdebatten. Under året gjorde Chalmers och
KTH tillsammans en jämförelse av högskolornas förekomst i massmedia. För Chalmers del visar den på god spridning i regionala och lokala medier, men sämre på riksnivå.
Chalmers erhöll, tillsammans med Stockholms universitet, medel från Högskoleverket för att man är föregångare när det
gäller forskningsinformation på Internet.
Medlen har använts till att stödja fyra institutioner att presentera sin forskning för ungdomar på webben interaktivt på ett intresseväckande sätt. Arbetet ska intensifieras under 1999.
Ett nystartat nätverk av sektionsinformatörer har påbörjat sitt arbete. Gruppen
betydde t ex mycket för införandet av den
nya grafiska profil som införts under året för
att skapa en enhetlig bild av Chalmers.
Samverkan med näringslivet och
innovationsverksamhet

Chalmers har målmedvetet arbetat med att
utveckla samverkan med såväl stora och
högteknologiska företag som med mindre
och medelstora företag både vad gäller

forskningssamverkan, stöd till industriell
utveckling och olika former av kompetensutveckling. Chalmers har byggt upp en rad
organisationer för denna samverkan samtidigt som ett heltäckande innovationssystem
successivt byggts upp. Under året har en noggrann genomgång gjorts av dessa organisationers verksamheter i syfte att öka samspelet mellan dem och Chalmers.
Fortsatt utveckling av
samverkan med näringslivet

Chalmers har en omfattande näringslivssamverkan som finansieras av medel från
näringslivet, men också av offentliga medel
samt en samverkan av motsvarande slag med
offentliga uppdragsgivare. Under året hade
Chalmers-gruppen (Chalmers, Chalmers
Industriteknik, CHAMPS, Chalmers Innovation ) cirka 120 Mkr i intäkter från näringslivsfinansierade uppdrag och bidrag inom
forskning, industriell förnyelse samt kompetensutveckling av yrkesverksamma. Utöver
detta hade Chalmers-gruppen cirka 25 Mkr
i intäkter för uppdrag och bidrag från offentliga uppdragsgivare samt cirka 43 Mkr i bidrag från privata stiftelser. Till detta kommer
bidrag från EU och KK-stiftelsen för specifika samverkansprojekt med näringslivet ca
38 Mkr och cirka 6 Mkr i intäkter för vetenskapliga och industriinriktade konferenser.
NUTEK satsar också medel för specifika
samverkansprojekt med näringslivet t ex till
kompetenscentra och inom de fordonstekniska och flygtekniska forskningsprogrammen, som är en del av de totalt 95 Mkr
som NUTEK satsar på Chalmers
Insamlingskampanjen ”Bygg en bättre
framtid med Chalmers” har efter tre och ett
halvt år avslutats vad gäller den industriella
delen. Totalt har cirka 300 företag kontaktats
och efter kampanjen finns ett femtiotal företag där kontakterna skall följas upp. Det
uppsatta målet, 250 Mkr från näringslivet till
forskning, utrustning och byggnader i form
av donationer och fleråriga forskningsbidrag, har något överskridits.
En intressant donation under 1998 gjordes av BTL, ASG, SJ och VTS, och omfattar
25 Mkr under en femårsperiod för professurer och forskning inom godstransport och logistik. Ett viktigt resultat av insamlingskampanjen är även Chalmers Medialab som invigts under året.

Insamlingskampanjen har svarat för en
stor del av utvecklingen av kontakterna med
särskilt storföretagen, men parallellt med
detta har också pågått ett arbete att utveckla
samverkan med storföretag, särskilt i Europa. En omfattande samverkan sker inom
ramen för EU-program som behandlas under avsnittet Ökat samarbete över gränserna. Ett arbete har också påbörjats inom
Centrum för näringslivssamverkan att involvera fler forskare i näringslivssamverkan.

Former för näringslivssamverkan och innovationsverksamhet

Forskningssamverkan
Samverkansforskning
Uppdragsforskning
EU-forskningsprojekt
Nationella kompetenscentra
Fordonstekniska/flygtekniska
programmen etc
Industridoktorander

Fortsatt satsning på
mindre och medelstora företag

Adjungerade professorer

Ytterligare en ”Småföretagens Dag” har
genomförts under året med ett 70-tal deltagare. Denna form av presentation av Chalmers ger goda resultat och kommer att permanentas. Ett intressant experiment har inletts med stöd från Teknikbrostiftelsen att
engagera vissa institutioner i utveckling av
deras rådgivande verksamhet till mindre och
medelstora företag. Inom ramen för detta
projekt har bilaterala kontakter tagits med
ett 40-tal företagare under det gångna året.
Dessutom har ytterligare ett 100-tal företagare haft kontakt med Chalmers i samband med branschmöten och seminarier.
Verksamheten inom Chalmers småföretagarråd har utvecklats väl och en rapport
har tagits fram med förslag på åtgärder för
fortsatt utveckling av samverkan.

Stöd till industriell
förnyelse
Teknikanalyser för hela eller
delar av ett företag
Trouble-shooting
Teknikkoncept för
nya produktfamiljer

Industridoktorander och
kompetensutveckling
för yrkesverksamma
Teknikparker
Avhandlingar etc
Examensarbeten
Licentiatuppsatser
Doktorsavhandlingar

Innovationsverksamhet
Patent och mönsterskydd
Start och utveckling av
högteknologiska groddföretag
Sådd- och riskkapitalfunktion

Kompetenscentra
effektiv samverkan mellan
högskola och näringsliv

Information till företag
Om forskningsresultaten

Forskningen inom ramen för kompetenscentra har allt tydligare under de tre åren
kompetenscentra existerat visat sig skapa en
ny form av forskningsorganisering, som leder till ömsesidig stimulans av inomvetenskapligt driven forskning och behovsdriven
forskning. Centra har visat att man kan kombinera hög vetenskaplig kvalitet med
näringslivsrelevans. Under året har samtliga
kompetenscentra förlängts för en ny treårsperiod. Den sammanlagda omslutningen för
kompetenscentra vid Chalmers uppgår till
drygt 90 Mkr per år, varav 60 Mkr är tillskott
från NUTEK och de 50 företag som deltar.
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Om den globala
teknikutvecklingen
Teknikråd för stora och
små företag
Svar på korta frågor

Typisk kurs
Den typiska avgiftsfinansierade
kursen är en forskningsnära
fyradagars kurs för civilingenjörer. Den går som internat på
ett kurshotell utanför Göteborg
och kursavgift ligger på
13 000 kr exklusive mat och
logi. Som exempel arrangerade
Chalmers i juni 1998 en fyradagars kurs i krocksäkerhet
med 50 utländska deltagare
från bilindustrin och 20
deltagare från Sverige.

Kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter, sjöbefäl och ingenjörer som redan är
yrkesverksamma behöver ofta utveckla sin
kompetens i modern teknik och i technology
management. Chalmers erbjuder därför
kompetensutvecklingsprogram på deltid
som är utformade särskilt för denna grupp.
Omsättningen för dessa program uppgick
under 1998 till 39 Mkr (46 Mkr). Huvuddelen av programmen (70% av omsättningen)
är avgiftsfinansierade.
Sammanlagt deltog cirka 2 000 personer
i Chalmers kompetensutvecklingsprogram
för yrkesverksamma. Omkring tre fjärdedelar av deltagarna var civilingenjörer och flertalet av de övriga hade flerårig högskoleutbildning. Siffrorna inkluderar verksamheter
vid CHAMPS och Chalmers Industriteknik.

Chalmers organisationer för näringslivssamverkan och
innovationsverksamhet
Samverkan med näringslivet
– Centrum för näringslivssamverkan marknadsför Chalmers såsom en partner för
industriell förnyelse – forskningssamverkan och kompetensutveckling för
yrkesverksamma.
– Stiftelsen Chalmers Industriteknik marknadsför, säljer och genomför
kommersiellt tillämpad forskning och utveckling samt skräddarsydda
kompetensutvecklingsprogram.
– Stiftelsen CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs) arrangerar
kompetensutvecklingsprogram i Technology Management för ledare i
näringslivet.
– Stiftelsen Chalmers Teknikpark skapar förutsättningar för närsamarbete
mellan forskningsavdelningar på storföretag och Chalmers forskare
i Chalmers Teknikpark på chalmersområdet.
– Stiftelsen Medicin och Teknik skapar ökade möjligheter till kommersiellt och
samhälleligt nyttiggörande av medicintekniska forskningsresultat från Chalmers
och Göteborgs universitet.
– Stiftelsen IMIT bedriver och främjar forskning inom området teknik och industriell
förnyelse och administration samt medverkar i vidareutbildning för bl a Chalmers.

Innovationsverksamhet
– Chalmers Innovation ger hjälp med management och marknadsföring till
forskare som vill starta groddföretag eller söka patent.
Inom Stena Center erbjuds nybildade företag lokaler och stöd.
– Chalmersinvest AB erbjuder initial finansiering och stöd
beträffande företagsutveckling.
– Forskarpatent i Västsverige AB omsätter idéer och resultat från forskningen vid
Chalmers, Göteborgs universitet och övriga högskolor i Sverige.
Dessa organisationer tillsammans med Chalmers Entreprenörskola, NUTEKs
såddkapital-funktion och Innovationskapital AB ingår i ett bredare begrepp –
Chalmers Innovationssystem.
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Chalmers genomför också försök med
datorbaserad inlärning för yrkesverksamma
med kurser i reglerteknik och signalbehandling. Dessa försök finansieras främst av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
100 personer påbörjade någon av de fyra
fortbildningslinjer för yrkesverksamma civilingenjörer som startade hösten 1998. Dessa
linjer går normalt på halvfart under ett år.
CHAMPS, som under 1998 minskat omsättningen från 20 Mkr till 12 Mkr, har mot
slutet av året ökat sin orderingång avseende
företagsköpta kurser i Technology Management.
Chalmers Innovationssystem

Chalmers system för att föra fram tekniska
och naturvetenskapliga resultat till kommersiella patent och/eller till ny affärsverksamhet – Chalmers Innovationssystem – utvecklades starkt under året:
– Chalmers Entreprenörskola
utexaminerade 15 civilingenjörer
specialiserade inom entreprenörskap.
Fyra nya företag har bildats från
entreprenörskolan. De sysselsatte vid
årets utgång 20 personer.
– Chalmers Innovation med Stena Center,
ett centrum för innovativt entreprenörskap, slutförde andra etappen av renoveringen av Holtermans-området
omfattande 5000 m2 lokalyta för
groddföretag. Anläggningen beräknas stå
klar våren 1999. 12 företag var etablerade
i centret och sju tillkom under året.
– NUTEK inrättade med Chalmers
Innovation sin såddkapitalfunktion för
region Västsverige.
– Chalmersinvest AB, Chalmers eget
såddkapitalbolag, tillfördes 30 Mkr i
riskkapital. Bolaget har gått in i nio
groddföretag, varav tre bildades under
året.
– Innovationskapital AB, som bildats på
Chalmers initiativ och där Chalmers är
delägare, har i första riskkapitalfonden
investerat 80 Mkr av 175 Mkr. Under året
gjordes fyra nyinvesteringar samt två exits
(avveckling av engagemang). En andra
fond om 350 Mkr utarbetades under året
och kommer att vara operativ tredje
kvartalet 1999.
– Forskarpatent i Västsverige AB, där
Chalmers är delägare, behandlade under
året 40 patent. 14 patentaffärer var aktiva
vid årets utgång. Två nya licenser
tecknades under året.

Alumni

Inom ramen för insamlingskampanjen
”Bygg en bättre framtid med Chalmers” har
ett omfattande kontaktnät utvecklats med
Chalmers alumner. Cirka 200 årskursrepresentanter har utsetts och tidningen
”Chalmers Alumni” har rönt ett stort intresse. Inom kampanjen har målet satts att
uppnå 50 Mkr till det nya kårhusprojektet.
En telefonkampanj har genomförts, där 82
teknologer under tio veckor haft kontakt
med nära 6 000 alumner. Av dessa har ca
1 600 (28 %) donerat drygt 2 Mkr och ca
1 200 (21%) funderar fortfarande. Tillsam-

mans med donationer under tidigare år och
ett antal större donationer under året har
hittills samlats in cirka 30 Mkr till Chalmers
Kårhus. Arbetet med insamlingen forsätter
under 1999.
Utbyggnad av teknikparker

Verksamheten vid Chalmers Teknikpark
utvecklas väl och den är fylld till bristningsgränsen. Planeringen för nästa etapp pågår.
En intressant diskussion har påbörjats mellan Chalmers och Göteborgs stad om en ny
teknikpark på Lindholmen.

Chalmers i omvärlden

Erfarenheter från ett kompetenscentrum
Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (CERC) är ett av de kompetenscentra
som etablerats på Chalmers i samverkan
med näringslivet och NUTEK. ”CERCs
verksamhet startade 1996 och den fyller ett
uppdämt behov. Olika kompetenser har
sammanförts, vilket innebär nya förutsättningar för att bedriva framgångsrik
forskning. Det här har absolut förstärkt
forskningen inom förbränningsmotortekniken, både vid Chalmers och inom de
deltagande företagen. Tillkomsten av CERC
innebär dels seniorforskning och dels också
ökad utbildning av licentiater och
doktorander, vilket ökar tillgången på
kvalificerade forskare och specialister inom
förbränningsmotortekniken. Det gagnar
svensk motor- och fordonsindustri”, säger
Jan-Crister ”JC” Persson, styrelseordförande
i CERC med mångårig erfarenhet av motorutveckling och produktion i ledande
befattning vid Volvo.
I CERC deltar några av svensk industris
mest namnkunniga företag: ABB,
Husqvarna, Mecel, Saab Automobile,
SCANIA, Volvo Personvagnar, Volvo Penta,
Volvo Lastvagnar och Wärtsilä Diesel. De
utvecklar och producerar bensin- och
dieselmotorer, allt från stora fartygsmotorer
till små motorsågsmotorer. Även oljeindustrin
är representerad av Aspen Petroleum och
Statoil. Just detta att industrin finns
representerad i CERCs styrelse ser JC
Persson som en av styrkorna med
kompetenscentrumidén.

Har då samarbetet mellan den akademiska
världen och näringslivet inneburit några kulturkrockar ? JC Persson svarar: ”Inom den
akademiska världen finns en tradition av
anslagsfinansiering. Varje disciplin kämpar för
sitt och för att motivera sina anslag. Det är
förståeligt, men innebär en relativt snäv syn på
tillvaron. Med en generösare inställning kan man
motivera större forskningsgrupper med mer
tvärvetenskapliga, komplexa och som regel
intressantare forskningsuppgifter. Därmed blir
det oftast lättare att attrahera olika samarbetspartners och att ordna finansiering.
Givetvis har även industrin saker att lära, t ex att
samarbetet bäst befordras om man bidrar med
ingenjörstimmar i de gemensamma projekten.
Det är då korsbefruktningen mellan den
akademiska världen och näringslivet uppstår.
Man tenderar att göra det lätt för sig genom att
’bara’ bidra med ekonomiska medel.
Hur är det då med resultat ? ”Mycket av kraften
har naturligtvis gått åt till att organisera själva
centrumet och att bygga nationella och internationella nätverk, vilket i sig är positiva resultat,
men flera intressanta projekt har kommit igång
som syftar till att få fram effektivare och renare
motorer. Ett par av projekten kretsar kring
studium av bränsleinsprutning, inkl insprutning i
direktinsprutade bensinmotorer och på
molekylnivå studeras i ett projekt vad som
händer med molekylerna i ytskikt vid förbränning.
Vad jag kan se har parterna i CERC hunnit lära
mycket av varandra på den korta tid centrum
funnits, vilket borgar gott för framtiden”,
konstaterar JC Persson avslutningsvis.
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Simulerad temperaturfördelning
på spray och gas vid injektion
av en bränsleblandning med
metanol och di-metyleter efter
2,040 millisekunder.

Ökat samarbete
över gränserna
Internationalisering

Ökat studerandeutbyte
inom grundutbildningen

Drygt 150 studenter utnyttjade under 1998
någon av de utbytesmöjligheter som stod till
buds: Nordplus, SOKRATES/ERASMUS,
bilateralt utbyte, praktik genom Leonardo
och Sidas ”Minor Field Studies”. Motsvarande siffra för 1997 var 135. Därtill kommer
spontana utbyten som endast delvis tillgodoräknas i examen. Variationen mellan program och sektioner är betydande. På några
program deltar upp mot 20% av studenterna
i fjärde årskursen i studerandeutbyte, medan
siffror på under 5% förekommer på andra
program. Totalt finns omkring 300 utbytesmöjligheter.
Ökningen av studerandeutbyte kan i stort
sett helt hänföras till ökningen inom ERASMUS, vilket åtminstone delvis torde bero på
de ansträngningar som gjorts för att förbättra informationen till studenter och att
effektivisera hanteringen. Fortfarande utnyttjas dock knappt hälften av alla ERASMUS-platser. Inom andra utbyten har förändringarna varit små.
Omstruktureringen av fjärde året utomlands har fortsatt och programmet var 1998
ännu mer fokuserat på utomeuropeiskt utbyte än 1997. Nya utbyten har överenskommits under 1998 med Georgia Institute of

Chalmersteknologer vid utländska lärosäten
1997 VT

1997 HT

1998 VT

1998 HT

Fjärde året utomlands

33

50

32

49

ERASMUS

20

42

43

65

7

4

4

9

60

96

79

123

Nordiska program
Totalt

Utländska studenter vid Chalmers
International Master

151

245

215

292

ERASMUS

53

41

61

67

Nordiska program

11

10

13

5

215

296

289

364

Totalt
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Technology, University of Washington och
ITESM i Monterey, Mexico. Därtill har utbytet med Simon Fraser University i Vancouver, University of Toronto och Ecole
Polytechnique i Montreal formaliserats
inom ett utbyte mellan EU och Kanada.
Enskilda sektioner har också etablerat kontakter för att befrämja utbyte, till exempel
Arkitektur som har ett avtal med California
Polytechnique State University och Maskinsektionen som har ett utbyte med University
of Buffalo. Under året förnyades även Chalmers avtal med Tokyo Institute of Technology.
En rad åtgärder har vidtagits för att anpassa utbudet av studerandeutbyten till studenternas önskemål. Ansökan om nytt
SOKRATES-kontrakt har anpassats och
koncentrerats något till viktiga utbytespartner. Under 1998 blev Chalmers medlem
i time, ett europeiskt nätverk för studerandeutbyten som ger möjlighet till dubbla examina.
Antalet studenter från andra länder som
kommer till Chalmers ökar. En stor andel av
de utländska studenterna följer något av de
internationella masterprogrammen, men ett
betydande antal läser egna kombinationer
av kurser och ökningen av antalet inkommande ERASMUS-studenter är kraftig. För
första gången gavs under sommaren 1998 en
längre språkkurs i svenska, vilket ökade möjligheterna för utländska studenter att välja
bland hela kursutbudet på Chalmers. Intresset för studier vid Chalmers är stort och arbetet med ett heltäckande informationspaket på engelska har drivits med sikte på att
informationen skall vara tillgänglig på Chalmers webbplats under våren 1999.
Framgångsrika masterprogram

De internationella masterprogrammen fortsätter att utvecklas och det nionde programmet, Sound and Vibration, startade hösten

1998. Antalet ansökningar ligger kvar på
samma höga nivå som tidigare, 529 sökande
till 135 studieplatser 1998 mot 498 till 125
platser 1997. De sökandes förkunskaper förefaller bättre och ett större antal har därför
kunnat antas, 253 antagna 1998 mot 201 år
1997. Andelen svenska studenter i programmen är ännu lågt, men allt fler kurser läses
ihop med civilingenjörsprogrammen, vilket
förbättrar integrationen mellan utländska
och svenska studenter. Beslut togs under
1998 om ytterligare ett program, Automotive Engineering, med start hösten 1999.
Alumniföreningen för de internationella
masterprogrammen, CAIRN, genomförde i
samband med sitt femårsjubileum en omfattande utvärdering av programmen. Ett stort
antal tidigare studenter och aktiva gick systematiskt igenom programmens utformning

och genomförande. Vid sidan av skillnader i
synsätt mellan äldre och yngre liksom mellan studenter på olika program framkom generella synpunkter som även kan vara relevanta för andra utbildningsprogram.
Ökat utbyte inom
forskarutbildningen

Bland de antagna till forskarutbildningen
finns en stabil andel med grundexamen från
andra länder, 15% år 1998 jämfört med 11 %
året innan. Chalmers har även noterat ett
intresse bland studenter i de internationella
masterprogrammen att gå vidare med forskarutbildning vid Chalmers.
Forskarstuderande rör sig också i stor
omfattning inom seniora forskares nätverk.
Detta märks t ex genom medverkan i olika
europeiska program för forskarrörlighet.

Internationalisering

500 personer
Ansökningar
400

Erfarenheter från en masterstudent

300

Maxime Flament kommer från Bryssel i Belgien.

kunskapsbredden eftersom grundutbildningen

200

För två och ett halvt år sedan började han på
Chalmers internationella masterprogram i Digital
Communication Systems and Technology. Varför

är så linjeinriktad redan från starten”, svarar
Maxime.

100

Var det svårt att acklimatisera sig i början?
”Det är klart att det var skillnader i kultur och

Hösten 93

förkunskaper hos kursdeltagarna, men det är
nog ofrånkomligt. Själv tycker jag att det var en
intressant process, även om den skulle varit

Ansökningar till och antal inskrivna
på de internationella master-

sökte han sig till just Chalmers? ”Min far arbetar
på Ericsson, så jag har nog blivit lite svenskorienterad redan hemifrån. För ungefär fem år
sedan var jag i Göteborg med en god vän och
hälsade på hans gamla skolkamrat, som gick
första året på Chalmers. Det var inget särskilt
med det då, men när jag efter ett par års mycket
teoretiska studier vid l’Université Libre Bruxelles
(ULB) kände att jag ville få mer praktisk
inriktning på min fortsatta utbildning var jag inne
på Chalmers hemsida och kände igen bilden på
högskolans entré. Kanske kände jag mig
hemma”, säger Maxime. Andra skäl att söka sig
från hemlandet var en önskan att komma
utomlands och att få praktisera sin engelska.
Vad har då masterutbildningen betytt för
Maxime? Han är framförallt nöjd med att den så
väl kompletterar den teoretiska grund han fått
med sig hemifrån. ”Vid ULB läser alla linjer
samma ämnen de första åren. Studierna är
mycket teoretiskt inriktade. Med den mer
praktiskt inriktade masterutbildningen här på
Chalmers har jag totalt sett fått en bredd i mitt
kunnande som jag är mycket nöjd med.
Jag tror att många här i Sverige missar

0
94

95

96

97

98

programmen.

kortare och effektivare med ett mer homogent
elevunderlag”, berättar Maxime.
Hur uppfattar han miljön på Chalmers? Maxime
jämför med ULB: ”Infrastrukturen här är mycket
bra. Antalet datorer och antalet assistenter per
elev är imponerande här på Chalmers liksom de
faciliteter som finns för de studerande, t ex
kårhus, motionshall, swimming pool, filmvisning,

Chalmers internationella
masterprogram:
Applied Environmental
Measurement Techniques

pub, studenhem etc. Jag tycker ibland att
teknologerna är lite bortskämda och tar allt det
där för givet, men samtidigt gör de ett bra jobb

Digital Communication
Systems and Technology

för att utveckla infrastrukturen för de studerande.” Sedan säger han: ”På ULB var olika
fakulteter samlade i ett campus, så man umgicks

Environmentally Sustainable
Process Technology
Management of Production

över ämnesgränserna på ett sätt som jag saknar
här. Här är det en sort, chalmerister, överallt”.

Management of
Transportation

Utan att direkt fråga om han trivts på Chalmers
får vi ändå ett svar när vi undrar vad han ska

Materials Science
and Engineering

göra efter masterutbildningen: ”Jag håller på och
doktorerar här på Chalmers sedan drygt ett år
tillbaka!”

Physics and
Engineering Physics
Sound and Vibration
Structural Engineering
29

Europaprogram vid Chalmers 1998
Intäkter från EU-kommissionen

Antal projekt

Intäkter Mkr

104

28,6

30

3,5

Tekniköverföring, kompetensutveckling av yrkesverksamma
INNOVATION, LEONARDO, TEMPUS

6

0,4

Studerandeutbyte, utveckling av utbildning
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS

7

0,5

147

33,0

Industriinriktad forskning
20 program t ex ESPRIT, BRITE/EURAM, JOULE
Forskarrörlighet TMR, INCO, COST, INTAS

Internationalisering

Totalt Chalmersgruppen

Chalmers deltog 1998 i 30 sådana projekt,
främst inom Training and Mobility of Researchers (TMR) och dess motsvarigheter
inom olika forskningsprogram. Ett par av de
TMR-nätverk Chalmers medverkar i är avsedda endast för att underlätta de forskarstuderandes rörlighet.
Doktorander vid Chalmers förlägger
också perioder av sina studier vid utländska
högskolor med stöd från anslaget ”Forskarstuderandes resor”. Det under 1997 speciellt
inrättade stödet för längre utlandsvistelser,
minst 2 månader, utnyttjades av 35 doktorander, varav 19 förlade sin vistelse utanför
Europa. För kortare besök vid utländska
universitet och för deltagande i konferenser
beviljades det gångna året 153 bidrag, vilket
är något lägre än tidigare år, 163 under 1997
och 194 under 1996. Utöver dessa satsningar
deltar doktoranderna i stor omfattning i internationella sammanhang inom ramen för
olika projekt på institutionerna.
Forskning inom EU-program

Under 1998 deltog forskare vid Chalmers i
147 projekt inom EUs program för forskning
och vetenskapligt samarbete, en ökning från
1997 med 31 projekt. Bidraget från EU var
33 Mkr jämfört med 34 Mkr året innan. EUforskningsprojekten har vanligtvis 5-7 partner från 4-5 länder. Sammanlagt 270 västeuropeiska och 40 svenska företag deltog i
dessa treåriga konsortier. Av de 104 projekt
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som avsåg industriinriktad forskning deltog
företag i 75. Chalmers verksamhet inom de
europeiska programmen ökar kontinuerligt.
Räknat på årsbasis har såväl det totala antalet projekt som antalet industriinriktade projekt ökat med cirka 20%.
Internationella engagemang

Chalmers medverkar aktivt i ett antal internationella sammanslutningar av universitet.
Under 1998 har de mest påtagliga aktiviteterna försiggått inom Conference of European Schools of Advanced Engineering
Education and Research (CESAER), där
Chalmers rektor ingått i styrelsen, samt European Consortium for Innovative Universities (ECIU) som utvecklat ett allt intensivare samarbete under året. Chalmers deltar
därutöver i flera andra internationella sammanslutningar, tex Societé Europeenne pour
la Formation d’Ingenieurs (SEFI) och Europeiska rektorskonferensen (CRE).
Chalmers har även deltagit i och stött
Göteborgs vänortsförbindelse med Shanghai. Som medlem i Västsvenska Kinarådet
har Chalmers aktivt medverkat till utvecklingen av projektet ”Sweden Days in Shanghai” som kulminerar under våren 1999 i en
kultur- och marknadsföringssatsning under
en vecka i Shanghai. Kontakterna med
Shanghai har därför varit flitiga under 1998.
I detta arbete samarbetar Chalmers nära
med Göteborgs universitet.

Helheten
större än delarna
Ledning

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola är det högsta beslutande organet
och tillsätter högskolestyrelsen, beslutar om
ansvarsfrihet samt förvaltar stiftelsekapitalet.
Högskolestyrelsen svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av högskolans verksamhet. Under
högskolestyrelsen svarar rektor för den
samlade verksamheten och utgör tillsammans med dekanerna Högskolans ledningsgrupp (hlg) som formar gemensamma
strategier. Rektors ledningsgrupp (rlg)
bereder ärenden som ska behandlas i hlg
och där ingår vicerektorerna samt cheferna
för administration, forskning och utbildning
samt information, IT och personal.
Fakultetsrådet är ett självständigt representativt organ för den tekniska fakulteten
och behandlar på eget initiativ viktiga verksamhetsfrågor.
Sektioner och institutioner

Genomförande av utbildning och forskning
sker på vetenskaplig grund vid högskolans ca
80 institutioner. Institutionerna leds normalt
av en prefekt.
Institutionerna är organiserade i åtta sektioner svarande mot teknikens huvudområden. Dessutom finns en immateriell

Sektion för miljövetenskap utan egna institutioner. Sektionerna för matematik och
datavetenskap, fysik och teknisk fysik samt
miljövetenskap är organisatoriskt samverkande med matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet. Vidare
finns ett nära samarbete med Göteborgs
universitet inom kemiområdet. Sektionerna
har sektionsstyrelser som på strategisk nivå
ansvarar för planering av civilingenjörs- och
arkitektutbildning, forskning och forskarutbildning. Dekanus ansvarar för sektionens
operativa ledning och utgör tillsammans
med vicedekanus sektionsledningen.
Onsala rymdobservatorium är en nationell anläggning som förvaltas av Chalmers.
Treåriga högskoleingenjörsprogram och
nautiska utbildningar är organiserade inom
Ingenjörs- och sjöbefälsskolan, Chalmers
Lindholmen. Enheten har ställning som sektion med egen styrelse och egen rektor.
Chalmers Bibliotek har litteratur inom
högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket har en egen styrelse och leds av en
överbibliotekarie.
Näringslivssamverkan

Centrum för näringslivssamverkan marknadsför Chalmers såsom en partner för industriell förnyelse – forskningssamverkan och
kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Högskolestyrelsen
Fakultetsrådet

Rektor
Vicerektorer

Avdelningschefer

Centrum för
näringslivssamverkan
Central administration

Överbibliotekarie
Biblioteket

Dekanus

Nio sektioner

Rektor

Föreståndare

Ingenjörs- och
sjöbefälsskolan

Onsala rymdobservatorium
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Ledning och organisation

Dekanus Philip Brenner
Exempel från

Sektionens enheter och ämnen:

Datavetenskap (CHALMERS/GU)
Datalogi
Tillämpad datalogi
Matematik (CHALMERS/GU)
Matematik
Matematisk statistik
Tillämpad matematik/
Numerisk analys
Stokastiskt centrum

Civilingenjörsexamina 1
Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina
Doktorsexamina
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

17 (7)
9 (5)
130

Intäkter (Mkr)

148 (42)

Antal anställda

260 (49)

1

Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram.

Matematik och
datavetenskap
Interaktiva beviseditorer

Programmeringslogikgruppen på datavetenskap har under flera år experimenterat med
och byggt teorier för så kallade beviseditorer. En beviseditor liknar ett ordbehandlingsprogram, men i stället för att man bygger upp och redigerar ett textdokument så
bygger man upp ett matematiskt bevis. Programmet kan inte bara kontrollera riktigheten av ett bevis utan också ge förslag och
vara ett stöd i bevisprocessen.
De problemområden som systemet framförallt är konstruerat för att stödja är verifiering av program, formell matematik och logik. Exempel från matematikområdet är
beviset av det s k Hahn-Banach teoremet
(topologi) och från datalogiområdet verifiering av algoritmer i datoralgebra. Ett viktigt
område är också undervisning i logik, där
systemet nu med framgång används på en
grundkurs i logik vid Chalmers.
Nu har en beviseditor utvecklats med
både textbaserat och grafiskt gränssnitt. I det
textbaserade gränssnittet kan man interaktivt fylla i bevis och få viss hjälp med att
fylla i luckor. I det grafiska gränsnittet kan
man dessutom presentera beviset på olika
sätt, använda grafiska symboler och gömma
ointressanta delar av bevis m m.
Det språk som ligger bakom beviseditorn
är i själva verket ett programspråk, men med
ett typsystem som inte bara kan uttrycka
typen på indata och utdata utan också egenskaper hos dessa. Ett bevis i detta system är
ett program, där antaganden är indata och
utdata är beviset av påståendet. Att kontrol-

Bilden visar ett snapshot på en av
uppgifterna som eleverna på
grundkursen i logik skulle lösa.
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lera att ett bevis är korrekt är samma sak
som att typkontrollera det. Språket innehåller vanliga konstruktioner som finns i ett
modernt programspråk som t ex parametriserade moduler och abstrakta datatyper.
Genetisk statistik

Under ett och ett halvt år har ett intensivt
arbete inom genetisk statistik bedrivits vid
Matematisk statistik. Arbetet initierades av
Stokastiskt centrum som kontaktats av tre
oberoende intressenter, Genetik och Klinisk
genetik vid Göteborgs universitet samt biostatistikerna vid ASTRA-Hässle, angående
problemställningar inom genetisk statistik.
Utvecklingen av experimentella metoder
och en ökad detaljkunskap om s k genomen
hos både människor och ett antal modelldjur
har möjliggjort identifiering av gener och
kartläggning av mekanismerna för många
enkelt nedärvda sjukdomar. Det har tänt ett
hopp att man genom en massiv screeningsverksamhet ska kunna förstå de mer komplexa biologiska mekanismerna bakom
multifaktoriella ärftliga sjukdomar. Man
använder ganska komplicerade statistiska
modeller och metoder på väg mot sådan förståelse och behovet av välutbildade och genetiskt kunniga statistiker är stort inom
området. Därför har ett SSF-stött samarbetsforum bildats, Göteborg Gene Mapping
Centre, där Matematisk statistik och Stokastiskt centrum är parter tillsammans med Genetik och Klinisk genetik vid Göteborgs
universitet.

Fysik och
teknisk fysik
Ljus kristalliserar is

Atom- och molekylfysik stärkt

Att solljus kan smälta is vet alla. Ett forskarlag på Chalmers/Göteborgs universitet har
nu visat att solljus även kan skapa iskristaller.
Det är UV-ljus som kan omvandla ett tunt
lager av oordnad is på en grafityta till kristallin is, utan att temperaturen förändras.
Resultatet kan vara betydelsefullt för studierna av små kalla ispartiklar, t ex sådana som
är inblandade i kemisk ozonnedbrytning i
atmosfären eller som finns i kometsvansar.
Arbetet har i december 1998 uppmärksammats i Physical Review Focus.
Dinko Chakarov och Bengt Kasemo avsåg att studera inverkan av ljus på blandningar av vattenmolekyler och andra molekyler på en grafityta, när de observerade det
förvånande kristalliseringsfenomenet i rent
vatten i form av mycket tunna isfilmer. För
att undersöka fenomenet mera systematiskt
deponerade de upp till tio molekyllager
tjocka isfilmer på en grafityta, bestrålade
dem med ljus av olika våglängder, och studerade strukturförändringar med olika tekniker. Eftersom isen är helt transparent för de
UV-våglängder som användes i experimentet så uteslöt de en direkt inverkan av ljusets
fotoner på isens struktur. Deras teori är i
stället att fotonerna exciterar fotoelektroner
i grafitens ytregion, som sedan tränger in i
islagret genom en s k tunneleffekt, varvid
elektronerna deponerar energi i de oordnade ismolekylerna och ”skakar” dem till
rätta i den energetiskt mera stabila kristallina strukturen.
Professor John Hemminger vid University of California har sagt att arbetet är potentiellt mycket viktigt för att förstå kemin
för ozonnedbrytning i stratosfären med motiveringen: ”Det är känt att kemiska reaktioner som producerar ozonförstörande molekyler sker på mycket små ispartiklar och att
isens struktur påverkar de kemiska reaktionshastigheterna.”

Forskningen i Atom- och molekylfysik har
nyligen stärkts genom utnämningen av en ny
professor. Spektroskopiska studier och
kollisionsexperiment av fullerener (ihåliga
kolmolekyler) och s k endohedrala fullerener (där en atom fångats inuti hålrummet i
molekylen) utgör för närvarande det huvudsakliga forskningsområdet. Det långsiktiga
målet med forskningen i den nya gruppen är
att försöka förklara energikopplingen och
dynamiska förlopp i komplexa modellsystem (atomära kluster och fullerener) som
exciterats med hjälp av laserljus eller genom
ytkollisioner. Den kunskap som erhålls i
dessa studier kommer att kunna tillämpas till
exempel för att tillverka nya nanometriska
material.

Molekylärdynamisk simulering av en kollision mellan
två fulleren-molekyler vid en kollisionsenergi av
130 eV. De två molekylerna ”smälts” samman och
bildar en metastabil molekyl som stabiliseras genom
evaporering av C2-molekyler. Resultaten har visat
att det finns stora analogier med kollisioner i system
som är många storleksordningar större än dessa
modell-system.

C 60

C 70

Dekanus Göran Niklasson
Exempel från

Sektionens avdelningar
och forskargrupper:
Experimentell fysik (CTH/GU)
Atomfysik
Fasta tillståndets fysik
Kondenserade materiens
elektronstruktur
Materialfysik
Mikroskopi och mikroanalys
Miljöfysik
Molekylfysik
Subatomär fysik
Interdisciplinär astronomi
Fysisk resursteori (CTH/GU)
Mikroelektronik och
nanovetenskap (CTH/GU)
Fysikalisk elektronik och fotonik
Jon- och halvledarfysik
SIMS-laboratoriet
Tillämpad fasta tillståndets fysik
Tillämpad halvledarfysik – MBE
Tillämpad kvantfysik
Vätskekristallfysik
Reaktorfysik
Teoretisk fysik o mekanik
(CTH/GU)
Astrofysik
Elementarpartikelfysik
Fasta tillståndets teori
Matematisk fysik
Tillämpad fysik (CTH/GU)
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material- och ytfysik
Ytfysik

Civilingenjörsexamina
Teknisk fysik

64

Forskarexamina

(varav GU)

Licentiatexamina

21 (5)

Doktorsexamina

21 (8)

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
Intäkter (Mkr)
Antal anställda
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650

291 (55)
363 (66)

Förbättrad katalysator för bilar

Dekanus Thomas Hjertberg
Exempel från

Sektionens institutioner och
avdelningar:
Analytisk och marin kemi
(CHALMERS/GU)
Biokemi och biofysik
(CHALMERS/GU)
Fysikalisk kemi
Bioteknik
Kemisk apparat- och
anläggningsteknik
Kemisk reaktionsteknik
Livsmedelsvetenskap
Kärnkemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi
Polymerteknologi
Fiberteknologi
Skogsindustriell kemiteknik
Kemisk miljövetenskap
Teknisk kemi
Keramteknologi
Värmeteknik och maskinlära

Civilingenjörsexamina
Kemiteknik

87

Kemiteknik med fysik

18

Forskarexamina
Licentiatexamina

19

Doktorsexamina

23

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 240
Intäkter (Mkr)

181

Antal anställda

250

Kemi
Utveckling av nyttigare protein

Idag används sojaprotein i bl a barnvälling,
modersmjölksersättning och även i vuxenmat som ersättning för köttprotein. Även om
det är ett högvärdigt protein är inte konsumtionen av sojaprotein problemfri. Dels associeras det med födoämnesallergier, dels
innehåller det s k antinutritionella faktorer
som inverkar negativt på biotillgängligheten
av vissa näringsämnen.
I ett EU-projekt inom Agriculture and
Fisheries (FAIR)-programmet arbetar man
med att testa om sojaproteinet kan bytas ut
mot ärtprotein. Bakgrunden till detta är att
soja huvudsakligen produceras i USA
medan ärtor i större utsträckning odlas i
Europa. Inom EU vill man satsa på egna
grödor och om projektet lyckas innebär det
att ärtproteinproduktionen kan ökas.
Projektet, som koordineras av Institutionen för livsmedelsvetenskap på Chalmers,
sker i samarbete med Danmarks Tekniska
Universitet, Food and Biotechnology Research Institute i Finland, det franska institutet ADRIA samt ETH i Schweiz. Två företag deltar också, Provital i Belgien och
svenska Semper AB.
Ärtor har lika god proteinsammansättning som soja men innehåller lägre halter av antinutritionella faktorer. Avsikten är
att via bioprocesser med hjälp av enzymer
och mikroorganismer bryta ned de antinutritionella faktorerna i ärtprotein ytterligare. Sådana processer kan också hydrolysera proteinet varigenom risken för födoämnesallergier minskas.
Det mest påtagliga resultatet hittills är att
välling baserad på det bioprocessade
ärtproteinet uppvisar en mer än 50procentig förbättring av järnabsorbtionen
jämfört med välling baserad på ärtprotein
framställt med ordinarie process.

Största delen av forskningen inom Kompetenscentrum i katalys (KCK) är koncentrerad på avgasrening av bilar. Såväl miljö som
ekonomi ställer krav på allt bensinsnålare
bilar. Intresset har därför ökat för både
dieselbilar och för ”magra” bensinbilar, dvs
bilar som körs med stora syreöverskott.
Nackdelen med sådana bilar är ökade
kväveoxidutsläpp. Ingen sådan bil bedöms
klara de hårda lagkrav som ska komma i
Kalifornien år 2005 och som sannolikt blir
gällande även inom EU.
Utmaningen har därför blivit att ta fram
en katalysator som klarar att reducera
kväveoxider (NO x) i syrerik miljö. Det för
närvarande mest lovande konceptet att klara
detta kallas NO x-lagring. Det innebär att en
extra lagringskomponent, t ex barium, tillförs den traditionella katalysatorn för att
under större delen av tiden hålla NOx-molekylerna bundna till sig. Under denna period körs bilen magert. Då och då, under
mycket korta perioder, görs bensin/luftblandningen bensinrik, varvid NO x frigörs
och reduceras.
Med hjälp av såväl modellsystem, experimentellt och teoretiskt med simuleringar
och modelleringar, som riktiga bilkatalysatorer har en relativt god förståelse uppnåtts för vilka processer som äger rum och
vilka de största begränsningarna är. Bland
annat vet man att det krävs mycket låg svavelhalt i bränslet.

För att göra tester på ärtproteinet finns en ny
utrustning – en konstgjord, datorstyrd ”mage” av
glas med vilken man kan efterlikna matsmältningen
hos däggdjur. Man kan bl a styra pH, temperatur och
mängden tillsatser, t ex enzymer och salter.
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Elektro- och
datorteknik
Detektering av landminor
med bredbandsradar

Mobil Internet-användning/digital
radiokommunikation

Det finns nästan 100 miljoner landminor
nedgrävda i 62 länder runt om i världen. Med
nuvarande teknologi, i huvudsak med hjälp
av metalldetektorer och manuell pikning, är
minletning oerhört tidskrävande och kostsam. Forskare på FOA har utvecklat ett
impulsradarsystem för att förbättra detekteringen av minor. Signalbehandlings- och
mönsterigenkänningsalgoritmer har tagits
fram på Chalmers. Systemet kan därmed
skilja landminor från andra objekt, såsom
metallfragment och stenar.

Under målformuleringen ”Framtida mobil
multimedia till samma pris som dagens fasta
telefoni” bedriver Institutionen för datorteknik bl a forskning inom digital kommunikation över radio – ”Internet i bröstfickan”.
Arbetet har principiell karaktär och formulerar/analyserar strategier att användas inom
kommande mobila multimedia-system.
Forskargruppens ledare Tor Aulin har tilldelats den förnämsta titeln Fellow inom
IEEE, Institute of Electrical and Electronics
Engineers.

Bestämning av biomassa
med satellitteknik

Höghastighetstransmission

Barrskogsbältet i norra Europa, Sibirien och
Canada täcker ungefär 17% av jordens landyta och är en viktig och känslig del i klimatbalansen. För att bestämma biomassan hos
dessa vidsträckta områden är satellitteknik
viktig och fjärranalysgruppen har inom ett
EU-projekt arbetat med s k interferometrisk
radarteknik. Tekniken är beroende av meteorologiska förhållanden, men kan som bäst
uppskatta biomassan på 20 ton/ha när.

Dekanus Olof Engström
Exempel från

För att testa om dagens fibernät kan användas i framtiden även för extrema överföringshastigheter har Chalmers och Göteborg Energi provat att transmittera över
Göteborg Energis fibernät i Göteborg med
en hastighet av 12 500 Mbit/s. Det är nästan
200 000 gånger snabbare än vanlig modemtrafik och 1 250 gånger snabbare än vanligt
Ethernet. Detta är något av ett rekord när
det gäller överföringshastigheter på dessa
avstånd över installerad fiber.

Sektionens institutioner
och avdelningar:
Datorteknik
Elektromagnetik
Antenngruppen
Bioeffektgruppen
Fusion icke linjära vågfenomen
Transportteori
Beräkningsgruppen
Elkraftteknik
Elkraftsystem
Elektromekanik
Kraftelektronik
Högspänningsteknik
Mikroelektronik
Fotonik
Fasta tillståndets elektronik
Mikrovågselektronik
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Digitala bildsystem och
bildanalys
Informationsteori
Kommunikationssystem
Medicinsk elektronik
Reglerteknik
Signalbehandling
Civilingenjörsexamina
Elektroteknik
Datateknik

160

67

Forskarexamina
Licentiatexamina
Doktorsexamina

23
28

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

220

273
345

Det bärbara impulsradarsystemet
består av en radarantenn, en
bärbar persondator, och en
mikrovågs- och batterienhet.
35

Föreståndare Roy Booth
Exempel från

Intäkter (Mkr)

36

Antal anställda

53

Radarsatellitbild av is visar 35x35 km
i Bottenviken sett av radarsatelliten
ERS-1. Fastland och öar är vita.
Färgerna representerar fasskillnader
mellan två koherenta radarbilder
tagna med tre dagars mellanrum, och
utgör den kompression och
expansion som isen genomgått p g a
inverkan från vind och drivande isflak.
Med bilder av denna typ kan isens
viskositet mätas ca 100 gånger
bättre än med traditionell teknik.

Onsala rymd
observatorium
Onsala Rymdobservatorium är den svenska
nationella anläggningen för radioastronomi
och ett interdisciplinärt forskningsinstitut
som täcker ett brett område av astronomiska
och rymdrelaterade discipliner, från grundläggande astrofysik och observationell radioastronomi till rymdgeodesi, fjärranalys
och atmosfärsforskning.

en hög och torr plats i de chilenska Anderna.
Detta s k apertursyntes-teleskop kommer att
revolutionera alla grenar av astrofysiken, bl a
studiet av hur stjärnor och planeter bildas
samt studiet av galaxbildning i det unga universum.

Projektet Large Millimetre Array

Med SEST har de första observationerna
gjorts av molekylgas i den märkliga galaxen
Cartwheel (vagnshjulet). Fotografier av
galaxen visar en ring som tros ha skapats vid
en kollision mellan två galaxer. Hittills har
mycket lite gas detekterats i galaxens centrum, där teorier säger att gas borde samlas.
SEST-observationerna av kolmonoxid indikerar oväntat låg gasdensitet, vilket kan vara
en förklaring till skillnaden i stjärnbildning
mellan olika delar av galaxen.

Ett konsortium av europeiska observatorier,
lett av Onsala Rymdobservatorium, har verkat för ett nytt stort teleskop för millimeteroch submillimetervågor. Konceptet, som nu
antagits som ett gemensamt europeisktamerikanskt projekt, består av ett system av
64 tolvmeters parabolantenner att byggas på

Radiostrålning från
ringgalaxen Cartwheel

Klimatforskningsprojektet BALTEX

Onsala Rymdobservatorium deltar tillsammans med forskare i 12 länder i BRIDGE, en
del av det internationella klimatforskningsprojektet BALTEX. Målet är att studera
vatten- och energibalansen i Östersjöns tillrinningsområde. Onsala bidrar med tidsserier av atmosfärens vattenångeinnehåll baserade på GPS-data från ca 50 platser.
Vattenånga är en effektiv växthusgas, som
har varit svår att mäta noggrant. Trots att det
inte var en planerad applikation för GPS, har
detta forskningsområde nu resulterat i att
meteorologer och klimatologer erhåller en
ny typ av vattenångedata med avsevärt förbättrad tids- och rumsupplösning. ◆
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Maskin- och
farkostteknik
Miljövänliga fordon

Rökgasrening i industrin

På Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion pågår ett projekt kring miljövänliga och energisnåla fordon tillsammans
med Volvo Bussar. Två konceptbussar går
redan i linjetrafik i Göteborg. De drivs primärt av en etanoldriven gasturbin som laddar batterier via en elektrisk generator. Energin som lagras i batterierna används sedan
för framdrivning av bussen via två elmotorer.
Laddning och urladdning av batterierna kan
ske relativt oberoende av varandra. Därmed
kan bussen köras med normala prestanda
samtidigt som gasturbinen kan arbeta under
nästan konstanta driftsförhållanden, vilket
är gynnsamt ur avgas- och energisynpunkt.
Rörelseenergin som frigörs vid bromsning
återgenereras till batterierna och används på
nytt vid nästa acceleration. Med lämplig reglering av drivlinan kan bussen framföras helt
emissionsfritt under kortare sträckor, t ex
genom en stadskärna. Räckvidden för ett sådant hybridfordon är avsevärt större än för
vanliga elfordon.

Vid rökgasrening i industrin är det viktigt att
undvika höga tryckfall, vilket ofta är svårt
eller omöjligt vid rening med filter eller
partikelbäddar. Man injicerar därför ofta
adsorbenter i pulver- eller droppform direkt
i rökgasflödet (adsorbenten tar upp de
oönskade substanserna och kan sedan avskiljas). Vid Institutionen för termo- och
fluiddynamik har ett projekt initierats för att
bättre förstå dispersion (spridning) av partiklar i en gasström samt mass- och värmetransport mellan partiklar och gas. Utgående
från en programkod för simulering av tvåfasströmning som utvecklats i samarbete mellan Institutionerna för energiteknik och
termo- och fluiddynamik sker validering av
fysikaliska och numeriska modeller fortlöpande mot experimentella resultat från en
försöksanläggning. Projektet är helfinansierat av ABB och löper på fem år.

Ny avancerad krockdocka

Ett svenskt konsortium bestående av Chalmers, Volvo Personvagnar, SAAB Automobile och Autoliv har utvecklat en ny
krockdocka för utvärdering av riskerna för
nackskador (s k whiplash) vid påkörning
bakifrån. Den nya krockdockan, kallad
BioRID (Biofidelic Rear Impact Dummy),
är den enda i sitt slag och den kommer att
revolutionera möjligheterna att mäta risken
för nackskador och därmed utveckla bättre
skyddssystem i bilar. Grundförutsättningen
vid denna dockutveckling är kunskap om de
mekanismer som ger upphov till whiplashskador. Svenska forskare med Chalmers i
spetsen har en världsledande ställning på
området. BioRID är ett konkret resultat av
denna spjutspetskunskap.

BioRID-dockans ryggrad och huvud. Ryggraden är
ledad och har en naturlig kurvatur motsvarande den
hos en människa som sitter i en bilstol. Dockans
sittställning kan anpassas till olika stolstyper och
stolsinställningar. Ryggradens böjstyvhet är
intrimmad för att ge ett naturligt rörelsemönster
under kollisionsprov.

Dekanus Lennart Josefson
Exempel från

Sektionens institutioner
och avdelningar:
Energiteknik
Energiomvandling
Energisystemteknik
Marin teknik
Hydromekanik
Marin konstruktionsteknik
Maskin- och
fordonskonstruktion
Fordonsteknisk
konstruktionsteknik
Maskinelement
Teknisk trafiksäkerhet
Hållfasthetslära
Mekanik
Metalliska
konstruktionsmaterial
Polymera material
Polymera material
Fibermaterial
Biomekanik
Produktionsteknik
Bearbetningsteknik
Industriell elektroteknik
Robotteknik
Verkstadsteknisk
automatisering
Termo- och fluiddynamik

Civilingenjörsexamina
Maskinteknik

167

Automatiseringsteknik
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Forskarexamina
Licentiatexamina
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Doktorsexamina
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221
278

230

Dekanus Gunnar Gustafson
Exempel från

Sektionens institutioner
och avdelningar:
Byggnadsfysik
Byggnadsmaterial
Husbyggnadsteknik
Byggnadsmekanik
Geologi
Geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Betongbyggnad
Konstruktionsteknisk
dynamik
Stål- och träbyggnad
Teknisk akustik
Vattenbyggnad
Vattenförsörjnings- och
avloppsteknik
Teknisk miljöplanering
Väg- och trafikplanering

Väg- och
vattenbyggnad
Bärande pelare i höghållfast betong

Utvecklingen av högpresterande betong har
gjort det möjligt att göra bärande pelare
mycket slankare än tidigare. Därigenom
underlättar man för arkitekterna och man
vinner ekonomiska fördelar. Förutom att
spara material ger de mindre pelartvärsnitten också större uthyrningsbar yta, möjlighet att i större utsträckning innesluta
pelarna i väggarna, enklare städning etc.
Dock kan pelare i höghållfast betong bli
något sprödare än pelare i vanlig betong.
Detta går emellertid att kompensera genom
väl utformad armering.
För att förstå pelarens mekaniska verkningssätt och kunna utforma lämpliga
dimensioneringsregler används i vår forskning en kombination av olika typer av verktyg såsom numerisk simulering med finit
elementmetod och hållfasthetsprovningar i
laboratorium (se bilderna). Som ett led i att
utveckla dessa verktyg pågår arbete att upprusta ett laboratorium för konstruktions- och
materialmekanik. För att ge laboratoriet en
bred användarbas organiseras det som ett
konsortium av institutioner.

Tvärvetenskapligt projekt
om urbana VA-system

Institutionen för vattenförsörjnings- och
avloppsteknik har länge arbetat för ett
sammanhållet tvärvetenskapligt projekt om
samhällets sanitära system. I september 1997
beslutade Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning, Mistra, att stödja ett sådant forskningsprogram i en första etapp med 2 Mkr.
Det ursprungliga programmet har reviderats och Mistra-programmet ”Sustainable
Urban Water Management” (Urbana VAsystem) är nu klart för start. Programmet ska
utveckla tätorternas VA-system så att de
klarar högt ställda krav på uthålligt nyttjande av naturresurser med bibehållet skydd
av hälsa och miljö. Det ska löpa under sex år,
1999-2004. Åtta olika universitet med sammanlagt 35 forskare är involverade och
Chalmers är värd för programmet. Den uppskattade kostnaden för hela perioden är 8090 Mkr varav Mistra nu beviljat 60 Mkr. Det
kommer alltså att behövas kompletterande
finansiering.
Programmet ska bl a resultera i ca 15 nya
doktorer som utbildas i programmets egen
forskarskola. I slutet av sexårsperioden ska
det också finnas ett färdigt verktyg för analys av uthålligheten hos tätorternas VA-system. Verktyget kommer under projektets
gång att testas på åtminstone fem ”modellstäder”.

Civilingenjörsexamina
Väg- och
vattenbyggnad

119

Forskarexamina
Datoranalys med finit
elementmetod som beskriver en
pelares mekaniska verkningssätt.

Licentiatexamina
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Doktorsexamina
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vetenskapliga artiklar
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Hållfasthetsprovning
i laboratorium av pelaren.

Antal anställda
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Teknikens ekonomi
och organisation
Universitet viktiga för unga företag

I ett treårigt EU-finansierat forskarnätverk
som avslutas 1999 har ”Networks, Collective
Learning and RTD in Regionally Clustered
High-Technology Small and Medium Sized
Enterprises (SMEs)” studerats i tio europeiska regioner, bl a genom en databas utvecklad vid sektionen. Forskare från Industriell
dynamik har deltagit, främst med data och
analyser från Göteborgs-regionen.
Bland resultaten för Göteborgs-regionen
kan nämnas att de flesta nya teknikföretag
grundas av personer som redan tidigare arbetat i regionen, t ex är hela 70% av de nya
företagen så kallade avknoppningar från
lokala företag eller universitet. Med tiden
utökar dessa företag sina nätverk, men
teknikföretagen fortsätter hela tiden nyttja
de lokala universiteten, d v s Chalmers och
GU, som en överlägset viktig källa för rekrytering av teknisk nyckelpersonal.
Nytt transportkoncept

SJ har under de senaste åren utvecklat ett
nytt transportkoncept under namnet Lättkombi. Institutionen för transportteknik har
aktivt medverkat i analyser och utvärderingar, främst vad gäller införande av ny teknik i komplexa transportsystem.

Med det nya konceptet erbjuder SJ effektiva och miljövänligare transporter, där lastbilar samlar upp och distribuerar godset och
tåg nyttjas för den långväga transporten. Det
innovativa med konceptet är att tågen kan
göra snabba stopp vid enkla och obemannade terminaler, där lokföraren själv lastar
om containrar med en gaffeltruck som följer
med på tåget. Detta ger konkurrenskraft
även på korta avstånd.
Inspirerade av ett examensarbete utfört
på Chalmers gick DAGAB/Hemköp våren
1998 över från landsvägstransporter till Lättkombi och deras erfarenheter är mycket
goda. Fullt utbyggt kan Lättkombi bespara
landsvägarna och miljön ca två miljoner
lastbilsmil årligen.
Institutionen för transportteknik kommer
att arbeta vidare med forskningen om hur
olika transportslag kan integreras för att
effektivisera industrins försörjningskedjor.
Området rymmer ett vitt spektrum av
forskningsfrågor och tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utformas ett tvärvetenskapligt forskningsprogram.

Dekanus Anders Vedin
Exempel från

Sektionens institutioner:
Arbetsorganisation
Byggnadsekonomi
Ekonomi och organisation
inom medicinska tekniker
Ergonomi
Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi
Innovationsteknik
Människa – Teknik
Teknik och samhälle
Transportteknik

Civilingenjörsexamina
Industriell ekonomi
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Forskarexamina
Licentiatexamina

8

Doktorsexamina
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Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
Intäkter (Mkr)

94

Antal anställda

130

Ett Lättkombitåg på
omlastningsterminalen.
Foto: Thorolf Karlsen

39

70

Dekanus Hans Bjur
Exempel från

Sektionens institutioner
och avdelningar:
Byggnadskonst
Arbetslivets bebyggelse
Arkitekturens teori och historia
Bostadsplanering
Byggnadsplanering
Designlaboratoriet
Facilities Management
Form och teknik
Byggnadskonstruktion
Byggnadsvård och ombyggnad
Datorstöd för
projektering och visualisering
Formlära
Husbyggnad
Stadsbyggnad
Stadsbyggnad
Stads- och trafikplanering

Arkitektexamina

Arkitektur
Modellering och
visualisering med datorer

Våren 1998 genomfördes ett grundutbildningsprojekt inom ramen för terminsprogrammet Digitala Media. Som övningsobjekt valdes ett av Göteborgs vattentorn,
Guldhedstornet, som behövde en ny hiss till
caféet och till utsiktsplatsen på taket. Uppgiften innebar också att föreslå alternativa
verksamheter i tornet. Tyngdpunkten i programmet lades på att eleverna skulle lära sig
modellera och visualisera med dator, dvs att
använda datorn som hjälpmedel i såväl
designprocessen som i presentationen. Slutprodukten blev tolv stycken individuella filmer, som lagrats på en CD-skiva. De använda programmen var 3Dstudio MAX och
VIZ, Adobe Photoshop, AutoCad, Adobe
Premiere med flera.
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Ny hiss till Guldhedstornet
av Johan Brogren. Bilden är
tagen ur en digital film.
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Periferins platser och vardagsliv

I de nya stadsperiferierna, i mellanrummen
mellan stadens öar, i transportkorridorerna
och kring de nya handelsplatserna råder
delvis nya förutsättningar för stadslivet och
för gestaltningen av ramen kring detta stadsliv. ”Periferins platser och vardagsliv” är ett
forskningsprojekt på stadsbyggnadsinstitutionen, där arkitekter, bebyggelseantikvarier, kulturgeografer och etnologer samarbetar. ”Rädslans geografi och arkitektur” är ett
av de sex delprojekten. Projektet fokuserar
på kvinnors rädsla i det offentliga rummet
och hur upplevelsen av rädsla för brott gör
att människor undviker att röra sig i vissa
rum. De sociala aspekterna knyts samman
med de fysiska genom analyser av hur byggnader, fasader och andra konfigurationer
påverkar upplevelsen av rädsla. Mer information om projektet finns på: http://www.
arch.chalmers.se/periferi/ram_projektintro.
html

Miljövetenskap
Ny fascinerande kväveoxidkemi

Databas för livscykelanalyser

Vid Oorganisk miljökemi bedrivs ett teoriprojekt som tar upp fundamentala frågeställningar för ett vitt spektrum av miljövetenskapliga tillämpningar. Under 1998 har här
beskrivits en ny och fascinerande kväveoxidkemi som har betydelse inom områdena
katalys och biologi. Speciellt kan den ge
ökade insikter i hur kroppen omsätter kväveoxid, en molekyl som används vid behandling av ett stort antal olika sjukdomar. Detta
kunskapsområde var föremål för det senaste
Nobel-priset i medicin och där kan ny kunskap vara till hjälp, bl a vid utvecklandet av
nya hjärtmediciner.

Vid Avdelningen för teknisk miljöplanering
och kompetenscentret för produktrelaterad
miljöanalys (CPM) forskar man inom området livscykelanalyser (LCA). LCA är en
helhetsanalys av produktsystems miljöpåverkan. Vid en LCA-studie krävs en hantering av stora datamängder. SPINE (Sustainable Product Information Network for
the Environment) är en databasstruktur som
har tagits fram för att lagra och strukturera
data vid en LCA-analys. Data i SPINE utgörs av beskrivningar av tekniska system,
miljöpåverkan och socio-ekonomiska värderingar av miljöpåverkan. Ett av huvudsyftena med kompetenscentret CPM är att
bygga upp en sådan nationell LCA-databas
vid Chalmers. En databas innehållande unikt
väldokumenterade data är nu etablerad vid
CPM. Mer om arbetet med databasuppbyggnaden finns på Internet: ”http://www.cpm.
chalmers.se/spine”.

Dekanus Oliver Lindqvist
Exempel från

Programområden:

Akvatisk miljövetenskap
och ekotoxikologi
Biologisk mångfald
Ekonomisk och
samhällsvetenskaplig
miljöforskning
Energi – förbränning
Luftföroreningar
och strålning
Mark, bebyggelse
och infrastruktur
Materialflöden
Trafik och miljö

Anslutna till sektionen:
vid Chalmers
forskare 75
doktorander 34
vid Göteborgs universitet
forskare 99
doktorander 49

Molekylen visar en metallatom som transporterar
sex NO-molekyler. Orbitalfiguren illustrerar
tolkningen av fenomenet högtemperatursupraledning, som ger oss grundläggande
förståelse för sambandet mellan supraledning
och kemi. Resultaten baseras på kvantkemiska

Exempel på en utskrift från

s k ab initio beräkningar.

databasstrukturen SPINE.
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Rektor Bernt Rönnäng
vid Chalmers tekniska högskola

Ingenjörs- och sjöbefälsskolans
institutioner och arbetsenheter:
Byggteknik
Elektroteknik
Kemiteknik
Maskinteknik
Sjöbefälsskolan
Fackspråk
Matematik

Examina totalt 329
Ingenjörsprogram
(80 -120 poäng) 181
Sjökaptener

28

Övriga program

120

Intäkter (Mkr)

126

Antal anställda

144

Ingenjörs- och
sjöbefälsskolan
Ingenjörs- och sjöbefälsskolan är en enhet
inom Chalmers vars kärnverksamhet är utbildning av högskoleingenjörer och sjöbefäl.
Skolan är också en resurs för den enskilde
och för samhället/näringslivet i den ständiga
kompetensutvecklingen. Forskning och utveckling i nära samverkan med näringslivet
är under utveckling och skall komplettera,
berika och stödja utbildningsverksamheten
samtidigt som den bidrar till utvecklingen av
regionens näringsliv.
Konsolidering av treåriga
högskoleingenjörsutbildningar

Fr o m läsåret 1995/96 förlängdes högskoleingenjörsutbildningen med ett år och det
tredje och avslutande året genomfördes för
första gången läsåret 1997/98. Antalet studerande på högskoleingenjörsutbildningarna
ökade 1998 till 1 300 (+200).
Utvärdering av
sjöbefälsutbildningarna

Utbildningar
Högskoleingenjör 3 år

Sjöbefälsutbildningarna utvärderades av
Högskoleverket våren 1998. Högskoleverket
ansåg att utbildningarna har god yrkesrelevans och uppfyller internationella krav
på kunskaper och färdigheter. Verket framförde synpunkter bl a på behov av ökat samarbete mellan Chalmers och Högskolan i
Kalmar liksom med företrädare för sjöfartsnäringen. En kvalitetshandbok har tagits
fram för sjöbefälsutbildningarna i enlighet
med nya internationella regler i STCW-konventionen.
Studieresultat och examina

Maskintekniker 2 år
Påbyggnad: Sjöingenjör 1 år
Sjökapten 3 år
Industriell teknik (YTH) 1,5 år
Byggnadsteknik (YTH) 1,5 år
Tekniskt basår 1 år

De studerandes resultat har förbättrats under flera år. Under läsåret 1996/97 var prestationsgraden extremt hög bl a som resultat
av de insatser som gjordes för att studenter
på de dåvarande tvååriga ingenjörsutbildningarna skulle avsluta sin utbildning.
Studieresultaten 1998 visar en nedgång och
prestationsgraden var 0,85 (– 0,05).
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En undersökning av de ca 2 100 studenter
som påbörjat tvåårig ingenjörsutbildning
pågår. Enkäter har skickats till samtliga och
svarsprocenten är f n 74%. Preliminära resultat visar att av de som svarat

En god idé
”Pedagogik är att engagera studenterna så att
de arbetar. Läser de under hela läsperioden lär
de sig mer, presenterar de saker muntligt
erövrar de språket, måste de redogöra för
labben är de bättre förberedda. Det blir en sorts
kontinuerlig examination. Att under flera
månader få visa vad man förstår är bättre än en
skriftlig tenta”, säger Lars Nordlund, tekniklektor
på Chalmers Lindholmen.
Han har lett utvecklingen av de nya samlade
kurserna i ellära och elektronik på elektronikoch dataingenjörsprogrammen. Bland de
blivande dataingenjörerna ledde det nya upplägget till att andelen godkända till och med den
första omtentaperioden ökade med nästan
10 %. Kursen gavs för första gången läsåret
1997/98 och ersatte fyra separata kurser. På
elektroingenjörsutbildningen skedde förändringen hösten 1998 och där ökade andelen
godkända med mer än 10% under det första
halvåret.
Omläggningen är en del i det så kallade IDÉprojektet som ska ge de blivande elektro- och
dataingenjörerna en bättre helhetssyn och locka
fler kvinnliga studenter med hjälp av nya arbetsoch examinationsformer. Projektet startade
1996 och omfattar alltifrån nya undervisningsmetoder till större valfrihet och en ökad
marknadsföring av programmet.
I mitten av året presenterades en delrapport till
Högskoleverket som genom sitt grundutbildningsråd stödjer projektet. Där konstateras att
studenterna överlag föredrar de nya arbetsformerna. ”Framförallt tar de ett större ansvar
för sina studier”, tycker Lars Nordlund. ”De ser
oss lärare som resurser de kan utnyttja när de
behöver veta något, istället för att vänta på att
få kunskaperna på en föreläsning.”

• har 60 % avlagt examen (vilket är 10 %enheter högre än högskolans statistik
för hela gruppen)
• uppger sig 10 % vara studerande
• anger cirka 1,5 % att de är arbetslösa
Samverkan med
näringslivet förstärks

Alla institutioner inom sektionen samverkar
med näringslivet på olika sätt och i ökad
omfattning. Omsättningen i fristående kurser och uppdragsutbildning var ca 4 Mkr.
I november genomfördes en företagsdag
med ca 40 deltagare från olika företag, såväl
små som stora. Företagsrepresentanter från
olika branscher redovisade positiva erfarenheter av examensarbetare.
Forskning och utveckling

På Institutionen för maskinteknik startade
sommaren 1998 ett kompetenscentrum för
oförstörande provning i samarbete med
Swedish Qualification Centre – en paraplyorganisation för svenska kärnkraftverk. Fler
liknande FoU-verksamheter är under utveckling.
Stora investeringar i utrustning för
sjöbefälsutbildningarna

Under läsåret 1997/98 togs en ny bryggsimulator i bruk. Den har tagits fram i samarbete mellan SSPA Maritime Consulting
och Norcontrol. Sommaren 1998 levererade
Norcontrol en ny maskinrumssimulator.
Övningsfartyget Dickson har utrustats
med fem navigeringsstationer försedda med
bl a radar, elektroniska sjökort och satellitnavigator. Teori, simulatorövningar och
praktisk navigering har därmed kunnat integreras i undervisningen.
Beslut om ny organisation av
Chalmers Lindholmen

Chalmers styrelser beslöt under hösten 1998
att Ingenjörs- och sjöbefälsskolan skall organiseras som ett dotterbolag till Chalmers.
Samlingsnamnet för verksamheten är Chalmers Lindholmen. Beslutet är en del i det
pågående arbetet att stärka, utveckla och
profilera högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningarna i Göteborg.

Läsåret 1997/98 introducerades VR-tekniken som ett kraftfullt
visualiseringshjälpmedel i högskoleingenjörsutbildningarna. Bilden är
hämtad från ett projekt i samhällsplanering där studenterna presenterat
ett tänkt bostadsområde i Stenungsunds kommun.

Ung verksamhet med goda förutsättningar
Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan är en av Chalmers sektioner, men har en
särställning bl a genom att man bedriver annan utbildning, att man har ett
eget campus (Chalmers Lindholmen) på norra älvstranden och man har egen
rektor. Även studenternas organisation har speciella förtecken. Egentligen är
det en sektionsstyrelse, men man har två funktionärer på heltid, ordföranden
och en person som jobbar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.
”Liksom ’stora’ Chalmers har vi bytt rektor under 1998”, berättar Åsa Jonsson,
sektionsordförande ”och naturligtvis deltog vi studerande i processen att utse
ny rektor. Vi var representerade i antagningskommittén som var enig i valet av
Bernt Rönnäng. Vi känner att vi har en lyhörd ledning och att vi studenter får
ett gott genomslag på våra synpunkter.”
”Chalmers Lindholmen är ju en ung verksamhet och mycket av det vi arbetar
med handlar om att stärka verksamheten på olika sätt. Vi gläds åt att det
under 1998 har tillkommit studentbostäder i närheten av skolan och vi jobbar
hårt på att skapa samhörighet och god stämning. Därför jobbar vi mycket med
information och understödjer initiativ som förenings- och idrottsaktiviteter.
Nytt för 1998 var införandet av en examensceremoni, som vi tror kan bidra till
att stärka vi-känslan”, avslutar Åsa Jonsson.
Sjöbefälens utbildning är speciell med stort inslag av praktik till sjöss. De har
sin egen ordförande Fredrik Sundberg: ”Jag jobbar med utbildningsbevakning
och den är lite specifik för oss. Sociala frågor och samarbete med alla
berörda här på Lindholmen är också viktiga inslag i mitt arbete. Men jag kan
konstatera att vi har stora, moderna och mycket bra lokaler och god tillgång
på datautrustning. Det är till och med så att studerande från Chalmers inne i
sta’n blir avundsjuka när de ser hur bra vi har det.”
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Viktiga
stödfunktioner i
teknikens framkant
Informationsförsörjning

Lokala lån 46 912
Fjärrlån / kopior 31 935
Kursdeltagare i
informationssökning

2 175

Inköpta böcker

2 355

Tidskriftsprenumerationer

2709

Elektroniska
databaser över
Chalmers-nätet

99

Elektroniska fulltexttidskrifter över
Chalmers-nätet

1 609

Antal anställda

74

Chalmers Bibliotek
Chalmers Bibliotek tillhandahåller biblioteks- och informationstjänster inom det tekniskt naturvetenskapliga området främst för
forskare, studenter och anställda vid Chalmers tekniska högskola och vid Göteborgs
universitets matematisk-naturvetenskapliga
fakultet, men också för kunder inom övrig
offentlig verksamhet och inom näringslivet
samt för allmänheten.
Chalmers Bibliotek bygger fortlöpande ut
de nätbaserade biblioteksfunktionerna så att
så mycket som möjligt av bibliotekets resurser av olika databaser, instruktioner, sökverktyg, rådgivning och biblioteksservice är
tillgängliga vid varje arbets- och studieplats
på högskolan. De distribuerade biblioteksfunktionerna stöds av centrala resurser, förlagda till ändamålsenliga lokaler på Chalmers-området och på Chalmers Lindholmen. Där finns traditionella samlingar av
tryckt och digitalt material, apparatur för
läsning och utskrift av digitalt lagrad information, kunniga och erfarna bibliotekarier
samt en besökarmiljö med lämpliga och attraktiva studieplatser för enskilda studier,
grupparbeten och forskning.
Tidskrifter i digital form

1998 var ett genombrottsår för tillgången till
vetenskapliga tidskrifter i digital form.
Blockupphandling nationellt eller genom
bibliotekskonsortier har vid slutet av året
möjliggjort för Chalmers Bibliotek att erbjuda omkring 1 600 titlar över Chalmers datanät. Upphandlingar avseende elektronisk
tillgång till ytterligare tidskrifter pågår. Chal-
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mers Bibliotek har från 1999 ambitionen att
på sikt i första hand prenumerera på tidskrifter i digital form för distribution över datanätet. De tryckta versionerna kommer dock
att behållas tills vidare, förutsatt att de kan
erhållas mot rimligt pristillägg, eller om det
finns speciella skäl.
Informationssökning

Chalmers Bibliotek har under året utvecklat
nya ämnesspecifika moduler i informationssökningssystemet Into Info, nämligen i kemi,
energi, arkitektur, teknikhistoria och medicin. Arbetet med ytterligare moduler fortsätter. Into Info är en spin-off produkt av EUprojektet EDUCATE som avslutades 1997.
Into Info används vid årsskiftet 1998/99 mot
licens vid 48 universitet i 18 länder. En lokal
server med kopia av Into-Info-programmet
har upprättats i Australien och ytterligare en
är under installation i Sydafrika. De kommer
att betjäna användare i respektive region
och de kommer att uppdateras regelbundet.
Nätbaserad distansutbildning

EU-projektet DEDICATE inom Telematikprogrammet har startat under året med
Chalmers Bibliotek som initiativtagare och
koordinator. Det genomförs med deltagande
från fyra västeuropeiska och fem öst- och
centraleuropeiska tekniska universitet. Avsikten är att utveckla en metodik för nätbaserad distansutbildning. Denna kommer i
projektet att tillämpas på området informationssökning. DEDICATE-projektet utnyttjar bl a Into Info-modulerna som verktyg.
Projektet har mött stort internationellt intresse.

Chalmers Medialab
Chalmers Medialab är en nystartad verksamhet som bland annat bygger på donationer från Volvo, Silicon Graphics och Oracle.
Syftet är att ge utbildning och forskning på
Chalmers nya verktyg och kunskaper för att
öka konkurrenskraften och markera en
ökad profilering på IT-området.
Grundläggande tema i verksamheten är
visualisering och virtualisering, lärande och
kommunikation samt digital filosofi. Inledningsvis fokuseras på tre områden:
– Design media, som primärt syftar till
nya verktyg och program för interaktiv
design och visualisering,
– Kunskap, kommunikation och digitala
media, som syftar till kunskapsbildning
om användningen av digitala media i
lärandeprocessen,
– Bioinformatik, där Medialabbets roll är
informationshantering och visualisering.
Inom varje område planeras professurer.
Under året har en miljö för visualisering
byggts upp i ett VR-lab och i ”Immersive
Space Laboratory” med en 3D-kub för visualisering och interaktion i en fullskalig
VR-miljö (se bild). En kunskapsbas är under
uppbyggnad inom alla områdena för egna
verksamheter och som stöd till gemensamma projekt med Chalmers, Göteborgs
universitet och näringslivet.
Medialabbet deltar med ett antal kurser
inom både grund- och forskarutbildningen,
bland annat i Teknisk kommunikation,
Designstudios, Interactive City, Kognitionsteknologi och Multimedia. Det pågår även
ett flertal examens- och projektarbeten. Vidare ges kurser för anställda och lärare,
bland annat i audiovisuell kommunikation,
interaktiv design och perception.
En ansökan har lämnats in till Stiftelsen
för Strategisk Forskning med sikte på en
långsiktig utbildning och forskning inom
ramen för SSFs satsning på ”Interactive institute” och nya media. Målet är att åstadkomma ett multidisciplinärt samarbete inom
Chalmers tillsammans med den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Chalmers Medialab är lokaliserat till
Vasa-området, där ombyggnad av ett hus påbörjats för att göra verksamheten mer tillgänglig för studenter, lärare och övriga anställda.

IT-avdelningen
IT-avdelningen bildades den 1 januari 1998.
Huvudskälen för bildandet var nedläggningen av Göteborgs Datacentral samt behovet att kunna samla Chalmers-gemensamma IT-projekt. Avdelningen arbetar
inom följande områden: Utveckling, infrastruktur, support och drift/underhåll.
IT-avdelningen flyttade in i lokaler på
Vasaområdet i februari 1998 och har sedan
dess anpassat dem för verksamheten i omgångar samtidigt som avdelningen byggts
upp. För närvarande uppgår den fast anställda personalen till 11 personer fördelade
på 9,5 heltidstjänster. Härtill kommer 10
projektanställda.
I mars övertog IT-avdelningen driften av
ekonomisystemet Agresso och diariehanteringssystemet Diodora. Driften av det
personaladministrativa systemet pir/slör
och studiedokumentationssystemet ladok
har lagts ut på Göteborgs universitets IT-avdelning. Omfattande uppgradering av infrastrukturen för de administrativa systemen
har genomförts under året liksom en IT-revision.
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3D-kuben mäter 3x3x3 meter.
För att få en verklighetstrogen
simulering av verkligheten finns ett
avancerat ljudsystem och golvet
kan vibrera. På bilden visas en
bilkupé, där betraktaren ser hur
luft från munstycken i instrumentpanelen strömmar genom bilen.
Luftflödet och riktningen på
munstyckena kan varieras så att
man kan studera hur passagerare
och kupéns utformning påverkar
klimatet i kupén.

Människor
med kunskap
Chalmers personal

Kvinnor Män
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Professorer
Biträdande professorer
Adjungerade professorer
Forskarassistenter
Docenter
Universitetslektorer
Tekniklektorer
Universitetsadjunkter
Doktorander

Antalet anställda på Chalmers uppgick den
31 december 1998 till 2 423 personer, vilket
omräknat till heltidstjänster blir 2 323. Av
dessa är 64% undervisande och forskande
personal. Doktoranderna utgör i sin tur 44%
av den undervisande och forskande personalen.
Jämfört med personalläget den 31 december 1997 var ökningen 75 personer, omräknat till heltid, varav lärare och forskare 32
samt teknisk och administrativ personal 43.
Ökningen av teknisk och administrativ personal beror främst på behovet av nya kompetenser, bl a inom IT-området, som stöd åt
undervisande och forskande personal.
Könsfördelningen för undervisande och
forskande personal visar likt förra året en
liten ökning av andelen kvinnor. Per 31 december 1998 var 82% män och 18% kvinnor.

Övr lärare & forskare
Teknisk personal & lokalvårdare

Rekrytering

Administrativ pers

Söktrycket har varit stort till många befattningar, främst administrativa och tekniska.
1998 gjordes 215 utannonseringar i dagspressen. Till 8 professorsbefattningar sökte 81
personer och till 28 befattningar som biträdande professor, docent och universitetslektor sökte 136 personer. För befattning som
forskarassistent erhölls 93 ansökningar på 20
annonser. Behovet att anställa doktorander
har varit stort. Till cirka 160 doktorandbefattningar sökte 439 personer, varav omkring en fjärdedel kvinnor.
En ökande rekrytering pågår för att möta
behovet av återbesättning p g a personalens
åldersstruktur, vilken bedöms prägla rekryteringsarbetet under kommande tioårsperiod.
Under 1998 har direktrekrytering skett i
större utsträckning än tidigare, speciellt
inom IT-området. Vad gäller s k intresseanmälningar, d v s intern utannonsering till
administrativa och tekniska tjänster varierar
söktrycket. Den interna rörligheten har ökat
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något. Generellt är antalet kvinnliga sökande till lärar- och forskarbefattningar lågt.
Ledningsutveckling

Förändringar i omvärld och verksamhet ställer ökade krav på ledarskapet inom Chalmers. En viktig komponent i ledarskapets
utveckling är formandet av mötesplatser där
ledare, kollegor och representanter för olika
delar av verksamheten i dialog med varandra kan analysera och byta erfarenheter för
att klargöra ramar och skapa nya möjligheter.
Under våren genomförde ett tjugotal personer från högskolans ledning och sektionsledningar under tio dagar en studieresa till
olika universitet i USA. Fyra teman stod i
fokus under resan: strategiutveckling och
ledarskap, IT i grund- och vidareutbildning,
fokusering och samarbete i forskning och
forskarutbildning samt externa och interna
relationer. Varje tema förbereddes och analyserades av en mindre arbetsgrupp och flera
seminarier arrangerades före, under och efter resan.
Under året initierades en utvecklingsinsats kring ledning av temporära organisationer. En första del bestod av en förstudie för
att kartlägga och analysera ett antal centrala
frågeställningar kring forskningsorganisering. Studien involverade föreståndare för
kompetenscentra, programdirektörer (SSFprogram), dekaner, prefekter, högskolans
ledning, aktiva inom kompetenscentra/program samt medverkande företag. Resultat
och vunna erfarenheter ska ligga till grund
för kommande insatser.
Kopplat till verksamhetsutvecklingen på
sektions- och institutionsnivå har konsultativt stöd till ledare genomförts. Sektionernas
utvecklingsarbete har intensifierats med fokus på omvärldsanalys, mål och strategier,
förändringsarbete, tydligare ledningsorganisation, lagutveckling och samordning.

Övriga former av ledarstöd som genomförts
under året:
– ett ledarutvecklingsprogram för
forskningsledare,
– ett antal prefektseminarier på teman
som strategi, personal, arbetsmiljö och
ekonomi,
– arbetsmöten kring målstyrning och
processledning,
– ett utbildningsprogram för arbetsledare.
Personalutveckling

Verksamheten för den tekniska och administrativa personalen har under det gångna året
varit aktiv med bl a fortsatta satsningar inom
IT-området och i engelska. Nätverk över
sektionsgränserna har skapats, t ex inom
projektledning och för tekniker som är aktivt knutna till olika forskningsprojekt, med
återkommande träffar för erfarenhetsutbyte.
Studiebesök på företag och högskolor,
seminarier och kurser har anordnats i samverkan med referensgrupper för att stödja
förändringsprocessen vid sektioner, institutioner och avdelningar. Därutöver har
erfarenhetsutbyten mellan kollegor genomförts så att flera kunnat ta del av olika forskningsprojekt vid bl a Åbo akademi, Åbo
universitet och universitetet i Innsbruck.
Flera datakurser har genomförts. Utlåningsfrekvensen av självstudiekurser kring
olika dataprogram har varit hög och en rejäl uppdatering av nya program har gjorts.
Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet vid Chalmers bedrivs
både centralt och lokalt, bl a fastställer sektionerna årliga lokala jämställdhetsplaner.
Sektioner och institutioner utser också
jämställdhetsombud, som uppmärksammar
jämställdhetsaspekter och stimulerar till att
dessa beaktas i verksamheten.
Under året har den centrala jämställdhetsgruppen initierat samtal om hur jämställdhetsaspekterna tydligare ska kunna
integreras i ordinarie verksamhetsplanering.
Vid två tillfällen har jämställdhetsfrågor
gestaltats i teaterform, vilket öppnat för samtal om vad som främjar eller motverkar en
jämställd arbetsplats.
För fjärde året har ett mentorprogram för
kvinnliga doktorander genomförts. I programmet medverkar mentorer från närings-

Det är roligt att
försöka något nytt.
Vi har fått många nya
idéer och blivit mer medvetna om ekonomi, säger
Susanne Sandberg,
Nazaret Ekubatsion och
Lillemor Asterfjord
efter kunskapslyftet.

livet och olika akademiska institutioner.
Erfarenheterna från programmet har varit
goda och för nästa år har det beslutats att
programmet ska dubbleras.
Det finns även kvinnliga nätverk där man
träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte
och temaseminarier.
Arbetsmiljö

Chalmers har under 1998 utarbetat en miljöoch uthållighetspolicy som kommer att
implementeras i verksamheten under 1999.
Samarbetsformerna mellan Chalmers och
Göteborgs universitet inom arbetsmiljöområdet har fastställts. Handlingsplanerna
för arbetsmiljöarbetet har knutits till
sektionernas verksamhetsplanering och
arbetsmiljöarbetet fortlöper enligt Chalmers
långsiktiga arbetsmiljöprogram.
Chalmers har tagit fram en handikapppolicy som ökar möjligheterna till fortsatt
arbete med att göra Chalmers tillgänglig för
alla.
Förebyggande arbete i brand- och utrymningsfrågor har bedrivits, såväl vad avser
tekniska installationer som information till
teknologer och anställda.
Ombyggnaden av Elkraftinstitutionens
lokaler har utförts med speciellt fokus på
miljö och elsäkerhet samt att minimera förekomsten av elektromagnetiska fält. Den radiologiska verksamheten är uppdaterad och
strålskyddsfysiker är kopplad till verksamheten.
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Lyftet
I september utexaminerades
de första 15 lokalvårdarna från
en specialanpassad gymnasieutbildning inom ramen för
”kunskapslyftet”. Under 19
veckors heltidsstudier har de
läst allt från ekonomi, kundbemötande och arbetspsykologi till städteknik,
datakunskap och miljökunskap.
Med bredare kunskaper kan
deras arbete också bli bredare.
Under året infördes s k kombitjänster, där lokalvårdsarbetet
är basen som varvas med
uppgifter som t ex vaktmästare,
tentavakt eller växeltelefonist.
Belastningsskadorna minskar,
engagemanget ökar och
Chalmers får flexibel och
kostnadseffektiv service med
lokalvården som bas.
– Erfarenheterna efter den
första utbildningen är goda,
både för den enskilde och för
Chalmers, säger Lars Gustavsson, chef för lokalvården som
är en egen resultatenhet.
I september startade nästa
omgång av utbildningen, denna
gång dubbelt så lång eftersom
den vände sig till lokalvårdare
med invandrarbakgrund och
började med 17 veckors
svenska.

Nya professorer
Byggandets organisering – särskilt
fastighetsförvaltning

Jan Bröchner

Jan Bröchner, professor i Byggandets organisering
särskilt fastighetsförvaltning fr o m 1 mars 1998.
Han föddes i Stockholm 1948. Efter att ha blivit
civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid KTH och

städer och hans arbeten har publicerats på många
språk. Han har verkat som rådgivare i policyfrågor
till den holländska miljöministern och till flera stora

lektor och 1985 till docent i ämnet vid KTH, där han
övergick till en forskartjänst i teknisk-ekonomisk
förvaltning av byggnader och anläggningar. 1994-

företag i Storbritannien.

96 vikarierade han som professor i byggadministration vid KTH. Jan Bröchner har även
arbetat med specialentreprenader på miljörisk-

Krister Holmberg, professor i Teknisk ytkemi fr o m

tillämpningar har hans forskning kommit att
förskjutas mot organisatoriska effekter av IT inom
byggprocesser och fastighetsförvaltning.

senare blev docent. Avhandlingen rörde regioselektivitet för Diels-Alderreaktionen. Efter disputationen har han varit verksam som forskare vid
flera svenska kemiföretag, bl a som chef för FoU vid
Berol Nobel i Stenungsund 1988-91. Under tiden
1991-97 var han chef för Ytkemiska institutet i

Ingemar Denbratt, professor fr o m 9 februari 1998 i
Förbränningsmotorteknik med inriktning mot

kolloidkemi 1992-97. Holmbergs forskning är idag
inriktad mot tre områden: ytaktiva ämnens egenskaper och tillämpningar, reaktioner i mikro-

sektionen för maskinteknik 1975. Samma år
anställdes han vid Institutionen för förbränningsmotorteknik vid Chalmers. 1981 anställdes han vid

han adjungerad professor i kolvmotorers uppbyggnad och diagnostik. Denbratts forskning har
huvudsakligen varit inriktad mot förbränning,
speciellt har turbulens och turbulensens interaktion
med flamman, emissionsbildning och antändning
studerats. För sitt arbete med laserbaserade
diagnostikmetoder belönades han 1992 med Volvos
teknikpris.

Konstnärlig professor i stadsgestaltning
Brian Evans, konstnärlig professor i stadsgestaltning
fr o m 1 augusti 1998. Han är född i Skottland 1953
och tog sin examen vid universiteten i Edinburgh
och Strathclyde i Glasgow. Efter examen arbetade
han inom offentlig verksamhet i fem år innan han
övergick till privat verksamhet. Under 1980-talet
deltog han aktivt i introduktionen av CAD-tekniken
inom landskapsarkitekturen i Storbritannien. Han är
delägare i Gillespies, ett företag med
Staffan Jacobsson

15 september 1998. Han är född i Göteborg 1946,
blev civilingenjör i kemi vid Chalmers 1970 och
disputerade 1974 vid samma högskola, där han

Stockholm. Han har också varit adjungerad
professor, vid Göteborgs universitet i Bioteknisk
ytkemi 1984-91 och vid KTH i Teknisk yt- och

Volvo Personvagnar, där han varit chef och ansvarig
för utvecklingen av förbränningssystem. 1986 blev
han teknologie licentiat. Från den 1 juli 1992 var

Krister Holmberg

Teknisk ytkemi

Förbränningsmotorteknik
med inriktning mot förbränningsprocesser
med tillämpning på motorer

förbränningsprocesser med tillämpning på motorer.
Han är född i Göteborg 1951, studerade vid
Chalmers och avlade civilingenjörsexamen vid
Brian Evans

forskningsresultat används som råd inom den
statliga verksamheten i Skottland. Han har bedrivit
projekt inom stadsgestaltning i flera europeiska

fil kand vid Stockholms universitet disputerade han
1978 i byggnadsekonomi och byggnadsorganisation
vid KTH. Han utnämndes därefter till universitets-

området inom ABV under 1980-talet. 1990 knöts
han till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
Från att ha varit inriktad på investeringsanalytiska
Ingemar Denbratt

Australien. Brian Evans bidrag till stadsgestaltningen har spelat en viktigt roll i Glasgow. Han har
skrivit om kvalitet i planeringsprocessen och hans

mångdisciplinär design- och projekteringsverksamhet och kontor i Storbritannien och
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emulsioner och proteininbindning till ytor som
genom ytmodifiering gjorts icke-adhesiva.

Forsknings- och teknikpolitik
Staffan Jacobsson, professor i Forsknings- och
teknikpolitik fr o m 1 juli 1998. Han är född i
Helsingborg 1951 och studerade vid Lunds
universitet och blev fil kand med inriktning mot
nationalekonomi 1977. 1978 erhöll han en Master of
Arts vid University of Sussex i England där han även
disputerade i nationalekonomi 1985. Från 1980 till
1987 var han, vid sidan av två korta vistelser vid
UNCTAD i Genève, verksam vid Forskningspolitiska
Institutet vid Lunds universitet. 1987 blev han
forskarassistent vid Institutionen för industriell
organisation och ekonomi på Chalmers. Han
utnämndes till docent 1989 och biträdande
professor 1995. Jacobsson forskning var fram till
slutet av 1980-talet i huvudsak inriktad mot
industrialiseringsfrågor i u-länderna samt internationell spridning av ny teknik inom verkstadsindustrin. Efter flyttningen till Chalmers arbetar han
nu med frågor kring industriell omvandling i Sverige.
Han erhöll Chalmers pedagogiska stipendium 1995.

Koordinationskemi
Susan Jagner, professor i Koordinationskemi vid
Institutionen för oorganisk kemi fr o m 1 november
1998. Susan Jagner studerade vid universitetet i

ny kunskap
Cambridge, England, där hon avlade en BA 1962
och en MA 1966. Vid Göteborgs universitet blev
hon fil lic 1966, fil dr 1970 och docent 1976. Under

1995 utsågs han till särskild NFR-forskare med
placering vid Chalmers och senare samma år blev
han biträdande professor. Jeffrey Steifs erfarenhet

åren 1968-73 arbetade hon som universitetslektor
vid Institutionen för oorganisk kemi, Göteborgs
universitet. Hon tjänstgjorde som universitetslektor

inom sannolikhetsteori och ergodteori handlar om
statistisk mekanik och fasövergånger, stationära
processer, perkolation och partikelsystem.

vid Institutionen för oorganisk kemi vid universitet i
Århus i Danmark 1973-75. Därefter återvände hon
till Chalmers 1975, då hon utnämndes till ordinarie

Arbetslivets bebyggelse

universitetslektor vid Institutionen för oorganisk
kemi. 1995 utsågs hon till biträdande professor i
Oorganisk kemi. Under åren 1995-98 verkade hon
som vicerektor med ansvar för grundutbildningen.
Susan Jagners forskningsprofil ligger inom
övergångsmetallernas koordinationskemi, efterhand
med tyngdpunkt på metallorganisk kemi. Hon har
mottagit två utmärkelser för sin pedagogiska
skicklighet.

Teknisk akustik med inriktning mot
byggnadsakustik, buller och vibrationer
Wolfgang Kropp, professor i Teknisk akustik med
inriktning mot byggnadsakustik, buller och
vibrationer fr o m 1 januari 1998. Han föddes
Zweibrücken, Tyskland 1959, avlade 1986 sin
ingenjörsexamen i miljöteknik vid Technische
Universität i Berlin, Tyskland. De följande åren var
han forskarstuderande vid det traditionsrika Institut
für Technische Akustik i Berlin under ledning av
professor Manfred Heckl. 1992 disputerade han
med en avhandling om ljudalstringsmekanismer hos
däck/vägbana. Samma år började han som gästforskare vid Institutionen för teknisk akustik vid

Susan Jagner

Peter Ullmark, professor i Arbetslivets bebyggelse
fr o m den 1 maj 1998. Han är född 1945 i Stockholm, blev arkitekt 1969 vid KTH, doktorerade
1982 i byggnadsfunktionslära vid KTH och blev
docent där 1988. 1974-98 var han anställd på
Industriplanering på KTH, från 1989 som högskolelektor och forskningsledare. Parallellt har han
drivit egen konsultverksamhet med inriktning på
konceptutveckling för samspelet mellan produktionsteknik, arbetsorganisation och byggnader. Han
har också varit verksam inom och deltagit aktivt i
planering, resultatbearbetning och uppföljning av
flera NUTEK-program bl a MTO (människa-teknikorganisation) där han för närvarande är ansvarig för
det s k syntesprogrammet och för det vetenskapliga
rådets verksamhet. 1996-98 var han ansvarig för
Design at Work inom kompetenscentrum Change at
Work vid Lunds universitet. 1997-98 var han
verksam vid Malmö högskola och är sedan juni
1998 ordförande i dess styrelse. De senaste årens
forskning har framför allt varit inriktad på utveckling
av teorier och metoder för designprocesser.
Jeffrey Steif

Ekonomi och organisation
inom medicinska tekniker

Chalmers. 1995 erhöll han docentkompetens.
Intresse för undervisning av studenter och handledning av doktorander ledde till ett pedagogiskt

Anders Vedin, professor i Ekonomi och organisation
inom medicinska tekniker fr o m 15 september
1998. Han är född i Trollhättan 1942, blev medicine

projekt om visualisering och auralisering av
fysikaliska processer inom akustiken. Under de
senaste åren har han återupptagit sin forskning

licentiat och legitimerad läkare 1969, disputerade
1974 på en avhandling om prognosbestämning vid
hjärtinfarkt och blev docent i Invärtes medicin 1975.

kring rulljud från däck/vägbana för att åstadkomma
reducering av trafikbuller i framtiden.

Under åren 1979-81 verkade han även i perioder
som visiting professor vid University of Newfoundland i St. Johns, Canada. Han var verksam inom
sjukvård, medicinsk forskning och undervisning fram

Matematik med inriktning mot
sannolikhetsteori och ergodteori
Jeffrey Steif, professor i matematik med inriktning
mot sannolikhetsteori och ergodteori fr o m
1 december 1998. Jeffrey Steif är född i New
Jersey 1960. 1982 tog han sin Bachelor’s Degree i
matematik vid Rutgers University och disputerade i
matematik vid Stanford University 1988. Efter sin
examen fick han ett treårigt postdoc-stipendium
från National Science Foundation och ett tvåårigt
postdoc-stipendium från Cornell University som han
har använt på Rutgers och Cornell University. 1991
flyttade han till Göteborg där han fick en lektorstjänst. Året efter erhöll han en forskarassistenttjänst

Wolfgang Kropp

till 1985. Hans forskning berörde en rad delområden inom cardiologin och hans grupp var bl a
först i världen att dokumentera den mortalitets- och

Peter Ullmark

åderförkalkningsförhindrande effekten av betablockerare. 1985 blev han VD för Astra Hässle i
Mölndal och därmed ansvarig för Astras forskning
och strategiska marknadsföring inom mag/tarmoch hjärt/kärlområdena, vilket innefattade ansvaret
för Losec som utvecklades till världens mest
försålda läkemedel. 1996-98 tillhörde han Astras
koncernledning och genomförde en global
forskningseffektivisering.
Anders Vedin

vid Chalmers och 1994 fick han docentkompetens.
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Den
fysiska miljön
Byggnader och lokaler

Expanderande verksamhet
och lokalbehov

Satsningar på ny verksamhet och ökat samarbete med näringslivet ökar efterfrågan på
lokaler. Betydande lokalinvesteringar behöver göras de närmaste åren, både på Chalmersområdet i centrala Göteborg och på
Chalmers Lindholmen.
Under 1998 ökade Chalmers lokalarea
med 10 000 m2 till 225 000 m2. Lokalkostnaderna inklusive avskrivningar på egna investeringar uppgick till 255 Mkr (229 Mkr).
Byggverksamheten på området, investeringar och underhåll inräknat, omslöt ca 250
Mkr varav Chalmers medfinansierat 55 Mkr.
Under hösten genomfördes en organisationsförändring för att säkra kompetens och
resurser inom fastighetsavdelningen, bl a
externrekryterades en ny fastighetsdirektör
med ansvar för Chalmers lokalförsörjning.
Vasaområdet

Byggnationen av nya
Mikroelektronikhuset pågår
planenligt. Stommen är rest och
stomkomplettering pågår. Det
1000 m2 stora renrummet
kommer att utföras som en
avgränsad entreprenad av ABB
och med Chalmers som byggherre.

Det f d Vasa sjukhus-området skall utvecklas under en tioårsperiod och förse Chalmers
med ytterligare 70 000 m2 verksamhetsyta i
en miljö med unika värden. Första etappen
om 14 000 m2 blir bas för I-sektionens etablering på området, bl a planeras en stor inglasad gård som en samlingspunkt för verksamheten och ett fönster mot omvärlden. Inflyttning beräknas till sommaren år 2000.

Renovering, om- och tillbyggnader

Chalmersområdets första byggnad, Origo,
har genomgått en ombyggnad för att förbättra dispositionen och utöka undervisningslokalerna samt att framhäva den
gamla byggnadens miljömässiga kvaliteter.
Upprustning av kemis byggnader startade i
slutet av 80-talet. Den sjunde och sista etappen av detta stora projekt avslutades i somras. Kemisterna har därmed fått moderna
kontors- och laboratorieutrymmen av högsta klass. Ännu saknas dock en samlande
entréfunktion med uppehållsutrymmen, café
och kompletterande salar för undervisning
och konferenser. En 3 000 m2 stor utbyggnad
mot kemigården planeras för ändamålet.
Under hela 1998 pågick ombyggnad av
elkraftinstitutionen. Projektet kompletterades med ny huvudentré för ED-sektionen.
Även administrationsbyggnaden har genomgått en genomgripande renovering under året.
Kårhus och ny huvudentré

Wingårdhs Arkitektkontor fick uppdraget
att rita det nya kårhuset. Projektering har
pågått hela 1998 och handlingar för byggstart i februari 1999 finns nu klara. Chalmersfastigheter kommer efter köp av befintlig
fastighet att vara byggherre.
Chalmers Lindholmen

För bibliotek, datorarbetsplatser och grupprum utökade Chalmers Lindholmen sin
lokalyta med 3 000 m2 till totalt 23 000 m2.
Den fortsatta utvecklingen indikerar att ytterligare 5 - 7 000 m2 behöver anskaffas inom
fem år.
Yttre miljö

En översyn av Chalmersområdets yttre miljö
har påbörjats för att utveckla Chalmers till
ett modernt campusområde som tillgodoser
dagens miljömässiga och funktionella krav.
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Chalmers styrelse
och ledning

Styrelsen

Stående från vänster: Christian Högfors,
personalföreträdare SACO; Mauritz Sahlin,
direktör; Anna Johnson, doktorandsektionen; Bengt Halse, direktör, Saab AB;
Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers;
Håkan Palm, Studentkårens utbildningsutskott; Peter Jagers, professor, Chalmers; Lars
Gustavsson, personalföreträdare SEKO;
Anders Olausson, personalföreträdare ST;
Maria Alm, Studentkårens ordförande.

Sittande från vänster: Jan-Eric Sundgren,
rektor, professor; Bert-Inge Hogsved, direktör, Hogia AB; Björn Svedberg, ordförande,
tekn dr; Mårten Carlsson, vice ordförande,
professor, SLU; Agneta Granberg, kommunalråd, Göteborg.
Saknas på bild: Solveig Lindström, kommunalråd, Göteborg.

Rektors ledningsgrupp

Rektors ledningsgrupp (rlg) bereder ärenden som skall behandlas i högskolans centrala ledning (hlg).
Från vänster:
Direktör Stig Ekman, personaldirektör Kristina Kvarnevi, fastighetsdirektör Lennart
Hedström, informationsdirektör Bodil
Vesterlund, planeringschef forskning och
utbildning Roger Johansson, rektor Jan-Eric
Sundgren, vicerektor Bo Appelqvist.
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Chalmers
tekniska högskola AB
Org nr: 556479-5598

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB får
härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till
31 december 1998.
Information om verksamheten

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers)
bedriver utbildning och forskning. För den
av svenska staten finansierade verksamheten finns ett långsiktigt ramavtal mellan
svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola och Chalmers tekniska högskola
AB. Enligt avtal med svenska staten redovisar Chalmers även vissa särskilda uppgifter.
För denna information hänvisas till särskild
statistikbilaga.
Ägarförhållanden

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
samtliga aktier i bolaget. Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig
aktieinnehavet. Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ställt ut en oåterkallelig
kapitaltäckningsgaranti om 200 Mkr till förmån för Chalmers. Inom ramen för denna
garanti har bolaget erhållit sammanlagt 85
Mkr. Dessa fördelar sig på 75 Mkr under
verksamhetsåret 1997 samt 10 Mkr under
verksamhetsåret 1995/96.
Koncernen

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB (Chalmers) samt det
helägda dotterbolaget AB Chalmersinvest.
Chalmersinvest är vidare moderbolag till det
helägda vilande dotterbolaget Elsago AB.
AB Chalmersinvest skall inom Chalmerssfären identifiera, initialisera och tillsammans med upphovsmän och entreprenörer
utveckla potentiellt framgångsrika tillväxtföretag med målsättningen att berörda parter erhåller god resultatbaserad värdetillväxt
samt tillse att Chalmers krav på utveckling
och resultat uppnås.
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Rörelsens intäkter

Intäkterna, exklusive driftsbidrag och aktieägartillskott, har under verksamhetsåret
uppgått till 1 678 (1 548) Mkr. Chalmers intäkter har ökat med cirka 130 Mkr under
verksamhetsåret jämfört med föregående år.
En förskjutning har skett av finansieringen
från statlig finansierad utbildning och forskning till bidrag och uppdrag från företag,
stiftelser m fl. Förändringen ligger helt inom
forskning och forskarutbildning. Bidrag från
Chalmers stiftelse för utveckling och förnyelse har ökat under året.
Rörelsens kostnader

Kostnaderna, exklusive lämnat aktieägartillskott och pensionskostnader av engångskaraktär, uppgår till 1 671 (1 515) Mkr. Chalmers rörelsekostnader har ökat med 156
Mkr under verksamhetsåret. Driftskostnaderna och avskrivningarna har ökat snabbare än övriga kostnader bl a avseende
gjorda IT-satsningar.
Resultat och lönsamhet

Resultatet för Chalmers uppgår, efter finansiella poster, till – 2,5 (0,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 7 Mkr. Motsvarande resultat 1997 var, efter justering för engångsvis
pensionskostnad och driftsbidrag från Chalmers stiftelse, 34 Mkr. Resultatförsämringen
ligger helt inom grundutbildningen som uppvisar ett resultat på –14 Mkr, vilket är en resultatförsämring med 41 Mkr jämfört med
föregående år. Rörelseresultatet för forskning och forskarutbildning uppgår till 21
Mkr, vilket är en förbättring med 14 Mkr
jämfört med föregående år.
Investering

Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till 171 (160) Mkr. Därav
utgör cirka 51 (55) % investeringar i datorer.
Högskolans investering i verksamhetsanpassning av lokaler har uppgått till 32 (21)

Koncernen

Översikt över resultat och ställning
Belopp i kkr
1998
Nettoomsätttning
1 678 369
Resultat efter finansiella poster
5 249
Balansomslutning
1 290 375
Medelantal anställda
2 290

1997
1 548 288
389
1 144 750
2 211

Chalmers
tekniska högskola AB

Moderbolaget

Översikt över resultat och ställning
Belopp i kkr

1998

1997

1995/96

1994/1995

(18 mån)

Nettoomsätttning
Resultat efter finansiella poster
varav driftsbidrag
Balansomslutning
Medelantal anställda

1 678 019
– 2 455
0
1 283 136
2 290

1 548 288
559
75 000
1 144 580
2 211

1998

1997

2 130 118
– 21 457
10 125
993 301
2 131

1 410 633
31 182
0
911 621
2 084

Rörelsens intäkter

Belopp i Mkr

1995/96
(omräknat
till 12 mån)

Departementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelsebidrag
EU-bidrag
Övrigt
Summa intäkter

811
297
183
71
32
284
1 678

789
335
122
45
31
226
1 548

1998

1997

812
313
104
0
12
130
1 371

Rörelsens kostnader

Belopp i Mkr

1995/96
(omräknat
till 12 mån)

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

914
255
379
123
1 671

Mkr. Därutöver pågår nyanläggning i verksamhetsanpassning av lokaler med 19 (31)
Mkr.
Chalmers har under verksamhetsåret tillfört det helägda dotterbolaget Chalmersinvest 5 Mkr i form av en nyemission. Aktiekapitalet har härigenom ökats från 750 kkr
till 5 750 kkr. Bokfört värde på aktieinnehavet i Chalmersinvest uppgår härefter till
5 850 kkr. Chalmers har erhållit ett aktieägartillskott om 10 Mkr från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Vidare har Chalmers lämnat ett aktieägartillskott om 10 Mkr
till dotterbolaget AB Chalmersinvest.

860
229
326
100
1 515

789
250
262
77
1 378

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgår till 134 (122) Mkr. Chalmers tekniska högskola har därutöver en
beviljad checkkredit om 50 Mkr. Chalmers
har under verksamhetsåret ingått avtal om
kapitalförvaltning med dotterbolaget AB
Chalmersinvest samt med Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum. Avtalet innebär
att högskolan för deras räkning förvaltar 26
Mkr per 31 december1998.
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Chalmers
tekniska högskola AB

Framtida utveckling

Övrigt

För kommande verksamhetsår förutses en
fortsatt god efterfrågan vad gäller högskolans utbildningsutbud och forskningsinsatser.
Inom ramen för det långsiktiga ramavtalet
med staten har i likhet med tidigare år slutits
ett ettårsavtal mellan staten och Chalmers
för år 1999.
I detta regleras ersättningen från staten
för högskolans utbildningsuppdrag och för
fakultetsforskningen. Vissa strukturförändringar i forskningsfinansieringen förutses relaterat till nationella förändringar, dock med
bibehållen totalvolym. Bland större pågående strukturprojekt märks etablerandet av
multimedialaboratorium och pågående byggande av centrum för mikroelektronik med
färdigställande under år 2000.
Anpassningen av fd Vasa sjukhusområde
fortsätter. Under året avser högskolan att
bl a utveckla och förstärka områdena miljöteknik, informationsteknologi samt bioteknik. Högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningen kommer att ges en tydligare
identitet och ökad självständighet.

Koncernredovisningen har upprättas enligt
förvärvsmetoden. För koncernen har ingen
avsättning till bundna reserver föreslagits.
Resultatdisposition

Belopp i kronor
Till bolagsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa ansamlad förlust

914 148
– 2 455 346
– 1 541 198

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, –1 541 198
kronor överförs i ny räkning.
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
nedanstående resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

Göteborg den 25 februari 1999
Björn Svedberg

Mårten Carlsson

Ordförande

Vice ordförande

Maria Alm

Agneta Granberg

Lars Gustavsson

Bengt Halse

Bert-Inge Hogsved

Christian Högfors

Peter Jagers

Solveig Lindström

Anders Olausson

Mauritz Sahlin

Ann-Sofi Sandberg

Jan-Eric Sundgren
Rektor och tillika
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 1999
Staffan Gavel

Bengt Bengtsson

Auktoriserad revisor

Revisionsdirektör
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Resultaträkning
Rörelsens intäkter (kkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Not
2, 3
4

Moderbolaget

1998
1 678 369
10 009

1997
1 548 288
75 000

1998
1 678 019
10 000

1997
1 548 288
75 000

1 688 378

1 623 288

1 688 019

1 623 288

– 913 975
– 254 899
– 380 259
–123 200
0
– 1 631

– 859 942
– 228 889
– 325 774
– 100 136
– 115 000
0

– 913 975
– 254 899
– 378 667
– 123 200
0
– 10 000

– 859 942
– 228 889
– 325 604
– 100 136
– 115 000
0

– 1 673 964

– 1 629 741

–1 680 741

– 1 629 571

14 414

– 6 453

7 278

– 6 283

19 432
– 28 597

26 073
– 19 231

19 287
– 29 020

26 073
– 19 231

5 249

389

– 2 455

559

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

0
0

0
0

0
0

0
0

ÅRETS RESULTAT

5 249

389

– 2 455

559

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

5, 6

7
8
9

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

10
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Balansräkning

Koncernen

TILLGÅNGAR (kkr)
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Aktier i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter
Långfristiga fordringar

Moderbolaget

Not

31.12.1998

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1997

11
11

111 602
406 428
518 030

81 870
355 873
437 743

111 602
406 428
518 030

81 870
355 873
437 743

12
13
14

951
—
38 191
1 280
0

0
—
55 972
1 280
190

—
5 850
28 939
1 280
0

—
850
55 072
1 280
150

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

40 422

57 442

36 069

57 352

558 452

495 185

554 099

495 095

2 186

2 211

2 186

2 211

74 768
93 369
600
16 061
198 673
211 104

63 664
149 311
0
11 763
158 734
142 310

74 330
93 369
—
16 061
198 428
210 626

63 664
149 311
—
11 763
158 662
142 310

594 575

525 782

592 814

525 710

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Räntebärande placeringar

33 869

112 849

33 869

112 849

101 293
731 923

8 723
649 565

100 168
729 037

8 715
649 485

1 290 375

1 144 750

1 283 136

1 144 580

Bundet eget kapital
Aktiekapital (5000 aktier à nom 1000 kr)
Bundna reserver
Reservfond

5 000
4 101
—

5 000
3 551
—

5 000
—
500

5 000
—
0

Summa bundet eget kapital

9 101

8 551

5 500

5 000

Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Årets resultat

758
—
5 249

855
—
389

—
914
– 2 455

—
855
559

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder
Latent skatt

18
19

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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21
22

6 007

1 244

– 1 541

1 414

15 108

9 795

3 959

6 414

—

—

4 931

4 931

560 229

537 438

560 229

537 438

0
15 000
1 381

48 530
340
1 381

0
—
—

48 530
—
—

16 381

50 251

0

48 530

71 960
—
82 390
544 307

58 818
—
34 119
454 329

71 693
16 000
82 051
544 273

58 818
0
34 120
454 329

698 657

547 266

714 017

547 267

1 290 375
76 069
12 046

1 144 750
300
8 510

1 283 136
74 151
8 266

1 144 580
Inga
7 560

Finansieringsanalys

Koncernen

Moderbolaget

1998

1998

1997

128 449
190
—

120 745
150
0

25 695
0
75 000

17 781
22 791
—
64

26 132
22 791
0
—

0
113 869
48 530
—

Summa tillförda medel

169 275

169 818

263 094

Använda medel
Nettoinvesteringar i lokalanpassning
Nettoinvesteringar i utrustning och inventarier
Investeringar i andelar i intresseföretag
Investeringar i aktier i dotterbolag
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga skulder

32 280
171 207
951
—
—
33 870

32 280
171 207
—
5 000
0
48 530

20 832
159 626
—
850
55 221
0

Tillförda medel (kkr)
Från årets verksamhet internt tillförda medel
Minskning av långfristiga fordringar
Driftsbidrag
Minskning av andra långfristiga
värdepappersinnehav
Ökning av pensionsskuld
Ökning av långfristiga skulder
Koncernmässig justering

Summa använda medel

238 308

257 017

236 529

Förändring av rörelsekapital

– 69 033

– 87 199

26 565

– 25
68 793
– 78 980
– 151 391
92 570

– 25
67 104
– 78 981
– 166 750
91 453

– 645
254 839
– 199 706
11 679
– 39 602

– 69 033

– 87 199

26 565

Specifikation av rörelsekapitalförändring
Ökning(+)/minskning(–) av varulager
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga placeringar
Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Ökning(+)/minskning(–) av likvida medel
Summa rörelsekapitalförändring

Noter
Not 1 Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper

Not 2 Onsala rymdobservatorium

Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med
tillämpning av matchningsprincipen. Chalmers tekniska högskola AB har valt att utgå från kostnaderna vid användningen
av matchningsprincipen. Bedömning har gjorts av varje enskilt
projekt huruvida detta är pågående eller avslutat per balansdagen. Avslutade projekt har därvid resultatavräknats och påverkat årets resultat, medan pågående projekt har periodiserats via
balansräkningens fordrings- och skuldkonton. Tillgångar och
skulder har, där annat ej anges, värderats till anskaffningsvärde.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets
egna kapital samt den del av dotterbolagets egna kapital som
tillkommer efter förvärvstidpunkten. Chalmers har följ redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning som
innebär att koncernens resultat- och balansräkning redovisas
utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. De obeskattade reserverna har uppdelats i latent skatt under långfristiga skulder, respektive eget kapital under bundna reserver.
Inga inköp eller försäljningar har under året skett mellan moderoch dotterbolag.

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 skall det ekonomiska resultatet vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Till observatoriet hör Sveriges del i Swedish ESO Submillimetre Telescope, SEST, vid Europeiska Sydobservatoriet, ESO. Intäkter,
kostnader och resultat fördelar sig enligt följande avseende 1998,
föregående verksamhetsår 1997 inom parentes:
Belopp i kkr
Onsala rymdobserv.

Intäkter
17 219

Kostnader
15 454

Resultat
1 765

(16 693)

(17 141)

(– 448)

4 856

5 742

– 886

(5 026)

(4 132)

(894)

22 075

21 196

879

(21 719)

(21 273)

(446)

Submillimetre Telescope
Summa

Not 3 Verksamhetsredovisning

Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildning är uppdelad i grundutbildning och uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning
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är uppdragsforskning särredovisad. Intäkter, kostnader och resultat fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande avseende 1998, föregående verksamhetsår 1997 inom parentes:
Belopp i kkr

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och
forskarutbildning

Kostnader
inkl fin.
kostnader
556 569

Resultat
efter
fin. poster
– 16 302

(559 469)

(548 283)

(11 186)

11 197

11 513

– 316

(10 572)

(8 456)

(2 116)

1 105 995

1 094 318

11 677

(1 043 258)

(1 056 624)

(– 13 366)

Uppdragsforskning
Summa

Intäkter
inkl fin.
intäkter
540 267

49 847

47 361

2 486

(36 062)

(35 439)

(623)

1 707 306

1 709 761

– 2 455

(1 649 361)

(1 648 802)

(559)

1998

1997

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Belopp i kkr
Driftsbidrag från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Aktieägartillskott från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter från engagemang

0

75 000

10 000
9

0
0

Summa

10 009

75 000

0

75 000

Moderbolaget
Driftsbidrag från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Aktieägartillskott från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola

10 000

0

Summa

10 000

75 000

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har under verksamhetsåret uppgått till
2 290 (2 211). Av dessa utgjorde 31 (31) procent kvinnor. Dotterbolaget och dess dotterbolag har saknat anställda under verksamhetsåret.
Not 6 Löner andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolaget
Belopp i Mkr
1998
Löner och andra ersättningar
Övriga anställda
617,2
Styrelse och VD
1,3

580,8
1,1

Summa

618,5

581,9

Sociala kostnader
varav pensionskostnader

264,9
60,8

360,5
169,3 *

Dotterbolagen
Löner och andra ersättningar har ej utgått i dotterbolaget under
verksamhetsåret. Vad gäller dotterbolaget AB Chalmersinvest
har VD engagerats i bolaget på konsultbasis. Kostnaden för detta
har under året uppgått till 848 (0) kkr. Inga löner eller ersättningar har utgått till styrelseledamöter. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser gentemot gruppen styrelse och VD.
Bolaget har inget avtal om avgångsvederlag med VD.
Dotterdotterbolaget Elsago AB har inte haft några anställda
under räkenskapsåret. Inga löner eller ersättningar har utgått till
styrelseledamöter. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser gentemot dessa.
Not 7 Avskrivningar

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande utnyttjas i verksamheten och som har ett anskaffningsvärde som överstiger 10 kkr samt
en ekonomisk livslängd som är tre år eller längre definieras som
anläggningstillgång.
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska
livslängd. Vad avser avskrivningar på investering i lokalanpassning har en anpassning skett till den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen. Följande procentsatser används:
Anläggningstillgång
%
Dyrbar vetenskaplig utrustning
6,6 - 10
Laboratorieutrustning
20
Verkstadsutrustning
10
Datorutrustning
33,3
Kontorsutrustning
10 - 33,3
Transportmedel
20
AV-utrustning
20
Möbler och inredning
10
Övrigt
10
Investering i lokalanpassning
5
Avskrivningarna fördelar sig
enligt följande (kkr):
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning

1998
9 729
110 923
2 548

1997
12 178
85 347
2 611

Summa

123 200

100 136

Not 8 Jämförelsestörande poster

1997

* I pensionskostnaden för 1997 ingår effekterna av förändrade
försäkringstekniska beräkningsgrunder samt särskild löneskatt om
115 Mkr.

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma
pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. För all personal
i bolaget är pensionskostnaden relaterad till lönen. VD:s
anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag
under ett år, med avräkning mot ersättning från annan arbetsgivare.
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Förändrad beräkningsgrund avseende pensionsskuld i enlighet
med Finansinspektionens anvisningar inklusive motsvarande
ökning av särskild löneskatt 0 (115) Mkr.
Not 9 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang
Belopp i kkr
1998
1997
Management fee InnovationsKapital
Fond 1 AB
150
0
Försäljning av aktier i Elektron ESI AB
65
0
Nedskrivning av aktier i FLC Optics AB 1 294
0
Nedskrivning av noterade aktier
till marknadsvärde
122
0
Summa

1 631

0

Moderbolaget
Lämnat aktieägartillskott till
AB Chalmersinvest

10 000

0

Summa

10 000

0

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 12 Andelar i intresseföretag

Av de finansiella kostnaderna utgör ca 27 (18) Mkr räntedelen
av årets pensionskostnad.

Kapital RösträttsAntal Bokfört
Belopp i kkr
andel
andel andelar
värde
Sekans AB
44,4%
44,4%
400
100
CL Advanced Energy
Research AB
20,0%
20,0%
125
105
MedEikonos AB
37,8%
37,8%
425
561
MedEikonos AB teckningsoptioner t o m
2001-12-31 à 28 000
100
0
Elektron ESI AB
28,0%
28,0%
280
185

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Belopp i kkr
1998
Investering i lokalanpassning före 930701
Ingående anskaffningsvärde
4 573
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
4 573

4 573

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 327
– 132
– 459

– 195
– 132
– 327

Utgående planenligt restvärde

4 114

4 246

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
50 325
Aktivering av pågående nyanläggning
12 347
Årets investering
32 413
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
95 085

1997
4 573

20 835
8 542
20 948
50 325

Ingående pågående nyanläggning
Aktivering av pågående nyanläggning
Utgående pågående nyanläggning

30 967
– 12 347
18 620

39 509
– 8 542
30 967

Ingående avskrivningar
Omföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 3 668
– 133
– 2 416
– 6 217

– 1 073
– 116
– 2 479
– 3 668

Utgående planenligt restvärde

107 488

77 624

Summa utgående planenligt restvärde

111 602

81 870

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
200 695
Försäljningar/utrangeringar
– 3 117
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
197 578
Ingående avskrivningar
– 143 556
Försäljningar/utrangeringar
3 117
Omföringar
131
Årets avskrivningar
– 9 729
Utgående ackumulerade avskrivningar – 150 037
Utgående planenligt restvärde
47 541
Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
521 249
Inköp
171 785
Försäljningar/utrangeringar
– 5 292
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
687 742
Ingående avskrivningar
– 222 515
Omföringar/försäljningar/utrangeringar
4 583
Årets avskrivningar
– 110 923
Utgående ackumulerade
avskrivningar
– 328 855

202 828
– 2 133
200 695
– 133 643
2 133
132
– 12 178
– 143 556
57 139

363 087
158 207
– 45
521 249
– 138 500
1 331
– 85 346
– 222 515

Utgående planenligt restvärde

358 887

298 734

Summa utgående planenligt restvärde

406 428

355 873

Summa

951

Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer och säte:
Sekans AB
556267-2302
Göteborg
CL Advanced Energy
Research AB
556227-6633
Göteborg
MedEikonos AB
556551-7744
Göteborg
Elektron ESI AB
556560-9426
Göteborg
Not 13 Aktier i dotterbolag

AB Chalmersinvest. Kapital/rösträttsandel 100 %. Antal aktier
115 000. Nom värde 50 kr. Bokfört värde 5 850 kkr. Org nr:
556275-3193. Säte: Göteborg
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Aktier i engagemangsbolag under egen förvaltning
Belopp i kkr
Kapital RösträttsAntal Bokfört
andel
andel andelar
värde
FLC Optics AB
7,0%
7,0%
784
1 618
Samba Sensors AB
10,4%
10,4% 79 500
2 289
Samba Sensors AB teckningsoptioner t o m 2000-12-31 à 30
3 100
0
Radians Innova AB
5,1%
5,1% 77 500
1 409
Q-Sense AB
2,3%
2,3%
35
554
Delsumma
5 870
Div. noterade aktier
Delsumma

Marknadsvärde 981231 Bokfört värde
66
66

Aktier i engagemangsbolag förvaltade av
InnovationsKapital Fond 1 AB
Kapital RösträttsAntal Bokfört
andel
andel andelar
värde
FLC Optics AB
0,5%
0,5%
54
154
Formex AB
1,1%
1,1%
86
30
Radians Innova AB
1,2%
1,2% 17 499
288
Samba Sensors AB
1,0%
1,0%
8 090
194
Simtra Systems AB
1,3%
1,3%
23
160
Spotfire AB
1,0%
1,0% 47 632
272
Nassko Group AB
0,3%
0,3%
3
17
Altitun AB
0,5%
0,6%
4 013
143
Carmen Systems AB
1,0%
1,0%
210
155
Likvidkonto InnovationsKapital Fond 1 AB
758
Delsumma
2 171
Övriga aktieinnehav
InnovationsKapital
Fond 1 AB
InnovationsKapital
Management i Gbg AB

2,9%

2,9%

29

3

7,0%

7,0%

700

120

59

Avtalsrättigheter
Radians Innova AB
Avtalsrättigheter
Spotfire AB
Delsumma

Bokf. värde
129
893
1 145

Övriga aktieinnehav
Marknadsvärde
98-12-31
ABB
144
Gambro B
440
Nokia
1 960
Astra
662
Hennes & Mauritz
331
Företagspatent
400
Viktoria
15
Delsumma
3 952

Antal
aktier
1 666
5 000
2 000
4 000
500
1 000
15

Bokfört
värde
0
715
1 038
615
237
400
15
3 020

Reverser o förlagslån
SEB förlagsl 010301
Sundsvalls kn 010615
Delsumma

2 555
23 364
25 919

2 555
23 364
25 919

Totalt

29 937

38 191

Moderbolaget
ABB
Gambro B
Nokia
Astra
Hennes & Mauritz
Företagspatent
IT-forskningsinst Viktoria
Delsumma

144
440
1 960
662
331
400
15
3 952

1 666
5 000
2 000
4 000
500
1 000
15

0
715
1 038
615
237
400
15
3 020

Reverser o förlagslån
SEB förlagsl 010301
Sundsvalls kn 010615
Delsumma

2 555
23 364
25 919

2 555
23 364
25 919

Totalt

29 871

28 939

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Belopp i Mkr
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

1998
119,0
55,4
15,0
21,7

1997
69,2
53,7
15,2
4,2

Summa

211,1

142,3

Moderbolaget
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

119,0
55,4
15,0
21,2

69,2
53,7
15,2
4,2

Summa

210,6

142,3

Not 16 Förändring av eget kapital

Koncernen
Belopp i kkr
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 5 000
Resultatdisposition 98
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 5 000

Bundna
Fria
Årets
reserver reserver resultat
3 551
855
389
550
– 97
– 389
5 249
4 101
758
5 249
60

Moderbolaget
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 5 000
Resultatdisposition 98
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 5 000

Reserv- Balanserat
Årets
fond
resultat resultat
855
559
500
59
– 559
– 2 455
500
914 – 2 455

Not 17 Obeskattade reserver och latent skatt

Periodiseringsfond tax 96 uppgår till 4,9 (4,9) Mkr. Den latenta
skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 1,4 Mkr.
Not 18 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 (50) Mkr.
Not 19 Latent skatt

Den latenta skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 1,4
(1,4) Mkr.
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i Mkr
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster

1998
410,3
84,2
20,2
4,1
25,5

1997
314,8
77,0
16,6
23,8
22,1

Summa

544,3

454,3

Semesterlöneskulden inkluderar lagstadgade sociala avgifter
samt avtalsenliga pensions- och försäkringsavgifter. Dessa uppgår sammantaget till 46,6 %.
Not 21 Ställda panter

Koncernen (kkr)
1998
Företagsinteckningar
300
Pantsättning av aktier i FLC Optics AB för
fullgörande av aktieägaravtal
1 618
Pantsatt depå
24 772
Pantsatt konto
49 379

1997
300
0
0
0

Summa

76 069

300

Moderbolaget
Pantsatt depå
Pantsatt konto

24 772
49 379

0
0

Summa

74 151

0

950

950

2 830

0

8 266

0
7 560

12 046

8 510

Moderbolaget
Försäkringsbolaget FPG

8 266

7 560

Summa

8 266

7 560

Not 22 Ansvarsförbindelser

Koncernen (kkr)
Aktieägartillskott
Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB
Utfärdade köpoptioner i
FLC Optics AB: 778 aktier
till lösenkurser 3 500-4 500 kr/aktie
Försäkringsbolaget FPG
Summa

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB

Organisationsnummer 556479-5598
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers tekniska högskola AB för räkenskapsåret 1998. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen, varför vi tillstyrker
att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen fastställs och
att förlusten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Göteborg den 25 februari 1999

Staffan Gavel

Bengt Bengtsson

Auktoriserad revisor

Revisionsdirektör
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Stående fr vänster:
Leif Blomqvist, kommunalråd;
Gunnar Gustafson, professor;
Magnus Rönnmark, civilingenjör;
Märta Johansson, riksdagsledamot;
Sven-Åke Strandlind, utbildningssamordnare; Sture Allén, professor;
Gunilla Almgren, direktör, REGAB.
Sittande fr vänster:
Gunnar L Johansson, vice
ordförande, direktör;
Jan-Eric Sundgren, rektor,
professor; Sören Mannheimer,
ordförande, jur kand;

Stiftelsens
styrelse

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har
till uppgift att fungera som stiftelsehögskolans ägare. I ägarrollen ingår att tillsätta
högskolestyrelse och pröva ansvar för denna.
I uppdraget ingår också att vara yttersta
garant för att högskolan fullgör sina åtaganden mot staten och andra viktiga intressenter samt att främja och stimulera till en ständig utveckling av Chalmers. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för stiftelsens
uppdrag.

Marianne Nivert, vVD, Telia AB.
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Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sören Mannheimer (ordförande),
Gunnar L. Johansson (vice ordförande),
Sture Allén, Gunilla Almgren, Leif Blomqvist, Gunnar Gustafson, Märta Johansson,
Marianne Nivert, Magnus Rönnmark och
Sven-Åke Strandlind samt Jan-Eric Sundgren.
Genom ändring i stiftelsens förvaltningsbestämmelser utses fr o m 1 januari 1997
huvuddelen av styrelsens ledamöter av regeringen. En ledamot utses av högskolans
studenter, en av dess lärare och rektor är
självskriven ledamot.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola avger härmed årsredovisning för
verksamhetsåret 1 januari till 31 december
1998.
Verksamhet

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
trädde i funktion den 1 juli 1994. Stiftelsen
har till ändamål att som ensam ägare till
Chalmers tekniska högskola AB verka för
att detta bolag bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå samt att
verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål samt att
som en uppdragsgivare till bolaget finansiera
uppdrag som stiftelsen bedömer vara av
värde för bolaget.
Stiftelsen har utfärdat en oåterkallelig
kapitaltäckningsgaranti om 200 Mkr gentemot Chalmers tekniska högskola AB. Garantin har inte ianspråktagits under 1998. Totalt
har garantin utnyttjats med 85, 125 Mkr.
Vidare har Stiftelsen utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om ca 413 Mkr avseende Chalmers tekniska högskola AB:s pensionsåtagande.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat ett projekt som avser att förstärka
stiftelsehögskolans kontaktnät med industrin och utexaminerade chalmerister för att
därigenom öppna nya möjligheter för samverkan och stöd.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor
och donationer uppgående till 10 Mkr. Gåvorna har erhållits för att delfinansiera omoch tillbyggnaden av kårhuset samt som delfinansiering för upprustning av lokaler och
utrustning vid enheten för Elkraftteknik vid
Chalmers tekniska högskola samt som bidrag till forskningsverksamheten vid Chalmers.
Under föregående verksamhetsår träffade Stiftelsen avtal med Göteborgs kom-

mun om köp av Vasa sjukhusområde. Fastigheten har under innevarande verksamhetsår
försålts till det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter AB. Vidare har Stiftelsen
genom en riktad nyemission utökat det egna
kapitalet i Chalmersfastigheter AB till 30
Mkr.
Stiftelsen har under verksamhetsåret lämnat ett aktieägartillskott om 10 Mkr till Chalmers tekniska högskola AB. Aktieägartillskottet har lämnats under förutsättning
att Chalmers tekniska högskola AB beslutar
om motsvarande aktieägartillskott till AB
Chalmersinvest.
Stiftelsens placeringsverksamhet

Stiftelsen har tecknat avtal med fem kapitalförvaltare om diskretionär förvaltning av
stiftelsekapitalet. Avtalen baseras på en av
styrelsen fastlagd kapitalplaceringspolicy.
En mindre del av kapitalet förvaltas i egen
förvaltning.
Resultat och lönsamhet

Utfallet av stiftelsens placeringsverksamhet
visas i resultaträkningen. Summan av rörelsens intäkter, vilket inkluderar stiftelsens
realiserade kursvinster/förluster, med avdrag för rörelsens kostnader, vilket inkluderar ett lämnat aktieägartillskott, benämns i
resultaträkningen ”redovisat bokföringsmässigt årsresultat”. Detta resultat uppgår
till 393 Mkr (389) varav 315 Mkr utgör realiserade kapitalvinster. Av det bokföringsmässiga resultatet har 13 Mkr avsatts i Stiftelsens gåvomedelsfond, 296 Mkr i Stiftelsens fria vinstregleringsfond samt 83 Mkr i
Stiftelsens utdelningsfond.
För att den ekonomiska redovisningen
för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
skall bli fullständig så kompletteras resultaträkningen med den orealiserade värdeförändringen av Stiftelsens tillgångar under
posten ”Förändring av ej realiserade över63
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värden”. Nettot för de orealiserade övervärdena har under 1998 inneburit en minskning om 12 Mkr. 1997 ökade de orealiserade
övervärdena med 32 Mkr.
Direktavkastningen uppgår till 99 Mkr
(101) eller 3,4% (3,6) på Stiftelsens tillgångar. Realisationsvinster uppgår netto till
315 Mkr (305). Totalavkastningen på Stiftelsens kapital uppgår till 14 % (17). Aktieandelen utgör 67 %, penningmarknadsinstrument 29 % och likvida medel 4 %. Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till
1 297 Mkr (1 309) och fritt eget kapital uppgår till 1 515 Mkr (1 260).
Stiftelsens aktieandel i den totala portföljen har under året ökat från 63 % till 67 %.
Under sommaren var aktiandelen som högst
74 %. Andelen utländska aktier har ökat från
8 % till 12 %. Samtidigt har ränte- och
obligationsandelen i den totala portföljen
minskat till 29 %. Likvida medel uppgår till
4 %. Stiftelsens innehav av värdepapper
framgår av bilaga 1 1).
Utdelning från Stiftelsen

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas
för att finansiera satsningar som Stiftelsen
bedömer vara av värde för Chalmers. Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar som
görs skall vara tidsbegränsade och bidra till
kvalitet och förnyelse i högskolans verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för
vilka reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas. Under verksamhetsåret
har Stiftelsen finansierat satsningar om 115
Mkr. Dessa avser projekt och investeringar
inom följande huvudområden:
- Förnyelse av den vetenskapliga basen
23 Mkr. Bl a miljöteknik, livsmedelsteknik, människa-teknik-samhälle och
facilities management
- Doktorander och yngre forskare 10 Mkr
- Informationsförsörjning och studiemiljö
35 Mkr. IT-stöd, bl a för grundutbildning
med tillhörande utveckling av program
och kompetens
- Internationell- och näringslivssamverkan 11 Mkr. EU-samverkan och
kompetenscentra
- Multimedia- och elkraftslaboratorium
30 Mkr

1) Bilagan kan rekvireras från
ekonomiavdelningen.

- Strategiska projekt 6 Mkr. Bl a samverkansprojekt med Göteborgs
universitet
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Stiftelsen har under verksamhetsåret beviljat 10 Mkr för etablerandet av ett vetenskapscentrum i Stiftelsen Korsvägen.
Stiftelsen har under verksamhetsåret beviljat 1 Mkr till Kårhusprojektet vid Chalmers att användas till konstnärlig utsmyckning.
Inom ramen för de 60 Mkr som för 1998
och 1999 avsattes för samverksan med de
mindre och medelstora högskolorna i Västsverige har forskningsprojekt i samverkan
med Chalmers startat vid högskolorna i
Borås, Halmstad och Karlstad. I Borås
(5 Mkr/år) används resurserna till textilforskning, miljöforskning och forskning i
semiautonoma system. I Halmstad (5 Mkr/
år) bedrivs ett tiotal projekt med merparten
inom det elektrotekniska området. Skogsindustriell forskning är huvudtemat i Karlstad (10 Mkr/år), men en stor satsning görs
även inom det datavetenskapliga området.
Från Stiftelsens gåvomedel har under
verksamhetsåret sammanlagt 11, 8 Mkr delats ut. 9,1 Mkr har använts som delfinansiering för upprustning av lokaler och utrustning vid enheten för Elkraftteknik vid Chalmers och 2,7 Mkr har huvudsakligen använts
till att stödja forskningsverksamheten vid
Chalmers.
Personal

Stiftelsen har inte haft några personer anställda. Ersättning till styrelsen har uppgått
till 390 000 kr. Inga andra ersättningar eller
förmåner har utgått till styrelsen.
Koncernredovisning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
fr o m 1 juli 1994 100 % av aktierna i Chalmers tekniska högskola AB. Antalet aktier
är 5 000 med nominellt värde 1 000 kronor.
Alla aktier har samma röstvärde. Stiftelsen
kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger
fr o m december 1997 samtliga aktier i AB
Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000
med nominellt värde 50 kr. Alla aktier har
samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har ställt ut en oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti om 200 Mkr till Chalmers tekniska högskola AB .

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger fr o m 23 maj 1995 100 % av aktierna i
Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är,
efter en nyemission under 1998, 25 000 med
nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har
samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
äger fr o m 1 december 1994 100 % av aktierna i SSPA Maritime Consulting AB. Antalet aktier är 160 000 med nominellt värde
100 kr. Alla aktier har samma röstvärde.
Närstående organisationer

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och
Chalmers tekniska högskola AB har följande närstående organisationer:

– Stiftelsen Chalmers Industriteknik
– Stiftelsen Innovationernas Hus
– Stiftelsen Medicin och teknik
– Stiftelsen Chalmers Advanced
Management Programs
– Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum
– Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Den sammanlagda omsättningen för verksamhetsåret 1998 i dessa närstående organisationer var 75 Mkr (94). Balansomslutningen var 277 Mkr (248). I dessa organisationer har Chalmers tekniska högskola
bestämmande inflytande vad gäller utseende
av styrelse och revisorer.

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar
fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 1998.
Göteborg 26 februari 1999
Sören Mannheimer

Gunnar L. Johansson

Ordförande

Vice ordförande

Sture Allén

Gunilla Almgren

Leif Blomqvist

Gunnar Gustafson

Märta Johansson

Marianne Nivert

Magnus Rönnmark

Sven-Åke Strandlind

Jan-Eric Sundgren

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 1999
Staffan Gavel

Bengt Bengtsson

Aukt.revisor

Revisionsdirektör
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Intäkter och kostnader (kkr)
Intäkter
Intäkter från departementet
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter av bidrag
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Förändring av pågående arbeten
Realiserade kapitalvinster

Not

1998

1997

811 284
191 598
731 320
37 812
51 447
17 124
11 154
3 398
315 160

789 112
161 883
655 164
33 026
67 935
0
16 615
0
304 743

Summa intäkter

2 170 297

2 028 478

Kostnader
Driftkostnad
Förvaltningskostnad

1 614 617
21 254

1 584 697
32 621

Summa kostnader

1 635 871

1 617 318

534 426

411 160

1
2

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Anläggningstillgångar

127 868

104 111

Rörelseresultat efter avskrivningar

406 558

307 049

5

– 12 354

31 807

6

0

– 15 000

394 204

323 856

167
20 751
28 611

0
26 590
19 236

386 511

331 210

– 12 354
13 167
296 246
83 322

31 807
23 957
280 663
– 6 100

6 130

883

20

0

6 110

883

Förändring av ej realiserade övervärden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader
Dispositioner
Avsatt till bunden vinstregleringsfond
Avsatt till gåvomedelsfond
Avsatt till fri vinstregleringsfond
Avsatt till utdelningsfond
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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5
7
8
9

Koncernbalansräkning
TILLGÅNGAR (kkr)
Not
Omsättningstillgångar
Kassa/bank
Aktier och kortfristiga placeringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Pågående arbeten
Varulager

31.12.1998

31.12.1997

264 209
329 453
80 800
589 164
16 061
211 291
3 142
2 338

268 568
647 192
76 371
705 189
11 763
153 031
0
2 364

Summa omsättningstillgångar

1 496 458

1 864 478

Anläggningstillgångar
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler
Långfristiga fordringar
Bostadsrätter
Aktiverade utvecklingskostnader med villkorslån
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående projekt
Pågående ombyggnader
Byggnader
Mark

504 778
1 422 111
14 698
1 280
326
111 602
420 164
60 112
66 555
42 616
40 000

178 952
1 454 573
14 888
1 280
306
81 871
367 429
0
0
0
9 575

Summa anläggningstillgångar

2 684 242

2 108 874

SUMMA TILLGÅNGAR

4 180 700

3 973 352

80 696
0
47 147
547 326
91 870

62 859
1
60 000
638 194
36 114

Summa kortfristiga skulder

767 039

797 168

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder
Avsatt till pensioner
Latent skatt

0
15 349
560 229
1 381

48 530
669
537 438
1 381

Summa långfristiga skulder

576 959

588 018

944 000
352 853
4 102
318

944 000
365 208
3 552
0

1 301 273

1 312 760

47 387
1 524 763
– 57 193
7 000
7 362
6 110

45 359
1 228 517
– 13 986
7 000
7 633
883

Summa fritt eget kapital

1 535 429

1 275 406

SUMMA EGET KAPITAL

2 836 702

2 588 166

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 180 700

3 973 352

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond
Bundna reserver
Kapitalandelsfond

16

6
5

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond
Negativ goodwill
Balanserat resultat
Årets resultat

7
8
9
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Resultaträkning
Intäkter och kostnader (kr)
Intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Realiserade kapitalvinster
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Not

1998

1997

1
2

37 812 464
61 436 543
9 579 563
315 160 159

33 026 405
67 935 368
15 436 592
304 742 776

423 988 729

421 141 141

13 718 869
2 208 326
5 326 695
10 000 000

20 497 434
1 756 830
10 367 218
0

31 253 890

32 621 482

392 734 839

388 519 659

5

– 12 354 240

31 807 057

6

0

– 15 000 000

380 380 599

405 326 716

12 354 240
– 13 167 055
– 296 245 973
– 83 321 813

– 31 807 057
– 23 956 894
– 280 662 870
– 68 899 895

Summa intäkter
Kostnader
Courtagekostnader mm
Förvaltningskostnad
Övriga kostnader
Lämnat aktieägartillskott

3
4

Summa kostnader
Redovisat bokföringsmässigt årsresultat
Förändring av ej realiserade övervärden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde
Real ökning av eget kapital
Avsatt till bunden vinstregleringsfond
Avsatt till gåvomedelsfond
Avsatt till fri vinstregleringsfond
Avsatt till utdelningsfond
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5
7
8
9

Balansräkning
TILLGÅNGAR (kr)
Omsättningstillgångar
Kassa/bank
Fordran dotterbolag
Kortfristiga placeringar
Orealiserade övervärden mm

Not

31.12.1998

31.12.1997

10
11
12

116 463 258
9 990 000
292 597 951
376 858 185

247 638 474
0
476 267 462
561 495 203

795 909 394

1 285 401 139

466 586 189
1 476 797 755

178 951 788
1 479 843 010

1 943 383 944

1 658 794 798

194 695 000
2 933 988 338

14 695 000
2 958 890 937

71 290
74 810 717
47 147 000
149 242

125 292
149 310 682
60 000 000
180 357 434

122 178 249

389 793 408

944 000 000
352 853 352

944 000 000
365 207 592

1 296 853 352

1 309 207 592

47 386 748
1 524 763 020
– 57 193 031

45 359 041
1 228 517 049
– 13 986 153

Summa fritt eget kapital

1 514 956 737

1 259 889 937

SUMMA EGET KAPITAL

2 811 810 089

2 569 097 529

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 933 988 338

2 958 890 937

inga
528 Mkr

inga
498 Mkr

Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler

13
13

Summa anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skuld till dotterbolag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Upplupna kostnader

14

15
16

Summa kortfristiga skulder
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond

6
5

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

7
8
9

17

Finansieringsanalys
1998

1997

Tillförda medel (kr)
Från årets verksamhet internt tillförda medel

380 380 599

420 326 716

Summa tillförda medel

380 380 599

420 326 716

Använda medel
Utdelning
Nettoinvestering i värdepapper
Överföring till andra stiftelser

137 668 038
100 919 635
0

236 575 881
– 7 288 008
173 435 647

Förändring av rörelsekapital

141 792 926

17 603 196

180 000 000
0
– 174 647 018
267 615 159
– 131 175 215

14 395 000
0
168 263 573
– 364 935 526
199 880 149

141 792 926

17 603 196

Specifikation av rörelsekapitalförändring
Ökning(+)/minskning(–) av långfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(–) av varulager
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga fordringar
Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Ökning(+)/minskning(–) av likvida medel
Summa rörelsekapitalförändring
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Bokslutskommentarer

Noter

Redovisningsprinciper
Not 1: Övriga intäkter
Allmänt

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola följer i sin redovisning
kraven på god redovisningssed enligt bokföringslagen. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning och finansieringsanalys.
Värderingsprinciper

Fordringar och skulder
Som huvudprincip gäller att fordringar och skulder periodiseras
i bokslutet så att resultaträkningen speglar resursförbrukningen.
Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Gåvor och donationer som skänkts till Chalmers tekniska högskola har till och med verksamhetsåret 1995/96 redovisats i Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas räkenskaper.
I Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas räkenskaper för 1997
och framåt ingår inte de donationer som bedömts utgöra
stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Dessa är 68 stycken varav 39 uppfyller kriterierna för registrering.
Räkenskapsår

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till och med 1996 tillämpat brutet räkenskapsår (1 juli till 30 juni). Från och med 1997
tillämpar bolaget kalenderår som räkenskapsperiod.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 1998 erhållit
gåvor och bidrag för att delfinansiera projekten ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt ”Upprustning av lokaler och utrustning vid enheten för Elkraftteknik vid Chalmers tekniska högskola” samt för att främja den vetenskapliga forskningen vid
Chalmers.
Not 2: Realiserade kapitalvinster

Stiftelsen har under 1998 nettorealiserat kapitalvinster
enligt följande:
Realiserade vinster
466 043 273
Realiserade förluster
– 150 883 114
Nettorealiserat

315 160 159

Not 3: Övriga kostnader

I posten övriga kostnader ingår 3,0 Mkr som avser finansiering
av ett projekt som syftar till att förstärka stiftelsehögskolans
kontaktnät.
Not 4: Lämnat aktieägartillskott

Stiftelsen har under verksamhetsåret 1998 lämnat ett aktieägartillskott om 10 Mkr till Chalmers tekniska högskola AB.
Aktieägartillskottet har lämnats under förutsättning av att Chalmers tekniska högskola AB beslutar om motsvarande aktieägartillskott till AB Chalmersinvest.
Not 5: Förändring av ej realiserade övervärden

Vinstregleringsfonden under bundet eget kapital, visar summan
av Stiftelsens vid bokslutstillfället orealiserade vinster, i huvudsak värdeuppgång på aktier vilka ännu inte avyttrats. Bakgrunden till denna redovisning är syftet att inte kunna dela ut vinstmedel från Stiftelsen vilka inte är realiserade. Stiftelsen har under 1998 aktiverat orealiserade övervärden enligt följande:
Eget kapital
Marknadsvärde
Bokfört värde
Orealiserat
övervärde

31.12.1998
31.12.1997 Förändring
2 928 498 337 2 764 183 427 164 314 910
2 575 644 985 2 398 975 835 176 669 150
352 853 352

365 207 592 – 12 354 240

Not 6: Avsättning för bevarande
av stiftelsekapitalets reala värde

I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga realkapital, vilket
inte får förbrukas, sker en avsättning till kapitalkontot. Avsättning sker med ett belopp som, mätt efter konsumentprisindex,
åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga kapital. I balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital
redovisade kontot Uppindexerat stiftelsekapital. Under 1998
sjönk konsumentprisindex. Därmed sker ingen avsättning till
stiftelsekapitalkontot.
Not 7 : Avsatt till gåvomedelsfonden

Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till
Stiftelsen och vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta
förekommer ett villkor i samband med dessa gåvor formulerat
så att Stiftelsen skall använda medlen till ett i gåvohandlingen
specificerat ändamål. Stiftelsens gåvomedelsfond har under 1998
förändrats enligt följande:
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Gåvomedelsfond ingående balans
Avsatt till gåvomedelsfonden
Överfört till utdelningsfonden

31.12.1998
45 359 041
13 167 055
– 11 139 348

31.12.1997
23 720 675
21 638 366
0

Gåvomedelsfond utgående balans

47 386 748

45 359 041

Avsättningen förs till det under fritt eget kapital redovisade
kontot Gåvomedelsfond. Redovisning sker under fritt eget kapital då det ursprungligen varit gåvogivarens syfte att Stiftelsen
skall använda dessa medel för ett specifikt angivet ändamål.

Not 11: Kortfristiga placeringar

Stiftelsen har placerat 293 Mkr i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år. Stiftelsens
innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.
Not 12: Orealiserade övervärden mm

Posten består av två delposter:
Stiftelsens orealiserade övervärden
Upplupen kupong avseende
obligationer

353 Mkr
24 Mkr

Not 8: Avsatt till vinstregleringsfonden

Vinstregleringsfonden under fritt eget kapital visar de vinstmedel som kan men inte behöver delas ut för att uppfylla
skattelagstiftningens krav på utdelning.Som framgår under
utdelningsfonden nedan måste viss del av avkastningen under en
femårsperiod utdelas för att inte skatteplikt i sin helhet skall
inträda för Stiftelsen. Stiftelsens vinstregleringsfond har under
1998 förändrats enligt följande:
31 12.1998
31.12.1997
Vinstregleringsfond
ingående balans
1 228 517 047
963 984 691
Avstämning med
anknutna Stiftelser
0
– 61 923 725
Avsatt till vinstregleringsfonden 296 245 973
326 456 081
Vinstregleringsfond
utgående balans

1 524 763 020 1 228 517 047

Till den fria vinstregleringsfonden förs realiserade kapitalvinster
med avdrag för övriga kostnader och lämnat aktieägartillskott.
Anledningen till att dessa medel inte förs direkt till utdelningsfonden är att de inte ingår i det skattemässiga avkastningsbegreppet.

Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.
Not 14: Långfristiga fordringar

Posten består av tre delposter:
Lån till AB Chalmersinvest
Lån till Stiftelsen Chalmers
Innovationscentrum (CIC)
Lån till Chalmersfastigheter AB

340 kkr
14.355 kkr
180.000 kkr

Not 15: Skuld till dotterbolag

Posten består av upplupna projektkostnader i Chalmers tekniska
högskola AB.
Not 16: Beviljade ej utbetalda bidrag

Posten består av tre delposter:
Satsning om 30 Mkr vardera åren 1998 och 1999
för att stärka högskoleverksamheten i Västsverige
Bidrag till Stiftelsen Korsvägen
Bidrag till Kårhusprojektet vid Chalmers

38,7 Mkr
7,5 Mkr
1,0 Mkr

Not 17: Ansvarsförbindelser

Not 9 : Avsatt till utdelningsfond

Utdelningsfonden visar den del av Stiftelsens resultat som enligt det skattemässiga avkastningsbegreppet skall utgöra
beräkningsgrund för det så kallade 80% rekvisitet. I genomsnitt
skall 80% av detta resultat delas ut för att uppfylla Stiftelsens
ändamål under en femårsperiod. Stiftelsens utdelningsfond har
under 1998 förändrats enligt följande:
31.12.1998
31.12.1997
Ingående balans
– 13 986 153
148 674 808
Avstämning med anknutna Stiftelser
0
2 696 497
Avsatt till utdelningsfonden
83 321 813
68 899 895
Årets utdelning
– 129 168 038 – 174 257 353
Under året beslutad
ej utbetald utdelning
– 8 500 000
– 60 000 000
Överfört från gåvomedelsfonden 11 139 348
0
Utdelningsfond utgående balans – 57 193 030

Not 13: Aktier och konvertibler

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om ca 413
Mkr (383) avseende Chalmers tekniska högskola AB pensionsåtagande. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utfäst en
oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti om 200 Mkr gentemot
Chalmers tekniska högskola AB. Garantin har inte ianspråktagits
under 1998. Totalt har garantin utnyttjats med 85,125 Mkr.
1) Bilagan kan rekvireras från ekonomiavdelningen.

– 13 986 153

Avsättning till utdelningsfond motsvarar det skattemässiga
avkastningsbegreppet, i huvudsak utdelningar och ränteintäkter
minskat med courtagekostnader och förvaltningskostnader.
Beloppet förs till det under fritt kapital redovisade kontot
Utdelningsfond. Åtminstone 80% av denna del av årsresultatet
skall således, för att bibehålla skattefriheten på avkastningen,
användas för att uppfylla Stiftelsens ändamål.
Not 10: Fordran dotterbolag

Posten består av upplupen ränta avseende
Chalmersfastigheter AB.
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Revisions
berättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Organisationsnummer 855100-5799
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för år 1998. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnadet.

Göteborg den 26 februari 1999
Staffan Gavel

Bengt Bengtsson

Auktoriserad revisor

Revisionsdirektör
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Resultat
senaste åren
88/89

960
4011
3549
689

89/90

960
3959
3519
668

90/91

960
4041
3869
683

91/92

970
4162
3868
722

92/93

1020
4551
3963
728

93/94

94/95

1055
1045
4806
4929
3991
4125
933
627 2
12
20

95/96 1 1997

1045
4845
4247
774
48

1075
5129
4428
859
67

Chalmers i siffror

1998

Utbildning

1105
5007
4318
829
124

Civilingenjörs- och
arkitektutbildning
Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Civilingenjörs-/arkitektexamina
Master of Science-examina

597
875
803
296

635
1050
—4
277

725
1308
1022
359

715
1449
1177
279

715
1410
1203
301

825
1492
1358
347

705
1620
1433
280

695
1659
1425
329

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsprogram 3
Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina
Övrig grundutbildning 3
Helårsstudenter
Helårsprestationer

975

990

234

256

254
178

473
341

407
318

573
453

571
443

661
515

844
174
106
45
61

868
149
131
40
91

848
130
151
55
96

902
190
146
69
77

942
171
171
72
99

988
146
192
84
108

947
165
188
81
107

993
192
212
79
133

1044
218
244
115
129

1054
231
209
98
111

Forskarutbildning
Forskarstuderande
varav nyantagna
Forskarexamina
varav doktorsexamina
varav licentiatexamina

922
887
1809

921
861
1782

1101
810
1911

1124
815
1939

1166
801
1967

1237
833
2070

1284
772
2056

1293
791
2084

1452
796
2248

1484
839
2323

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ
Totalt
Ekonomi

273
582
318
855
498

55
11
34
1
2
3
4
5
6

302
656
362
958
517

57
13
30

351
718
374
1069
520

57
13
30

355
778
413
1133
523

56
12
32

389
878
484
1267
523

55
12
33

Intäkter (Mkr) 5
Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

495
828
480
1323
533

561
876
529
1437
563

524
895
544
1419
554

570
1079
745
1649
636

551
1156
811
1707
666

– 18

31

–9

1

–3

Resultat efter
finansiella poster (Mkr)

57
18
20
5

55
17
22
6

57
18
19
6

57
15
21
7

55
15
23
7

Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%) 6
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)

Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader pga byte till kalenderår. Här redovisas de första 12 månaderna.
Minskningen 93/94 förklaras helt av tekniska problem med utskrift av examensbevis.
Ett oförändrat antal teknologer uppfyllde de formella kraven för examen.
Uppgifter om ingenjörs- och sjöbefälsutbildning redovisas t o m 89/90 under rubriken övrig grundutbildning.
Uppgift kan ej lämnas.
Fr o m 93/94 redovisas intäkter (inkl finansiella). Tidigare redovisades kostnader.
Fr␣ o␣ m 93/94 redovisas, utöver lokalhyror, även underhåll.

Chalmers tekniska högskola grundades 1829 genom en
donation av William Chalmers, direktör i Ostindiska
kompaniet. År 1937 införlivades högskolan bland de
statliga universiteten, för att från den
1 juli 1994 överföras i stiftelseform.
Vid Chalmers finns omkring 80 institutioner och
50 institutionsavdelningar och fast organiserade
forskningsgrupper. Dessa representerar, i princip, lika
många vetenskapliga ämnen, från de teknikgrundande
natur- och matematikvetenskaperna över de egentliga
tekniska vetenskaperna till samhällsbyggandets och det
industriella företagandets vetenskaper.
Vid Chalmers bedrivs samtidigt ca 1000 forskningsprojekt. Högskolan producerar årligen ca 800 kurser,
merparten inom civilingenjörs- och arkitektutbildningen.

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg. Telefon 031-772 1000. Internet www.chalmers.se

